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عض��و ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان ب��ا اش��اره به 
منظ��ور نش��دن ط��رح طبقه بن��دی مش��اغل گف��ت: 
دس��تمزد روزانه و ماهیانه نارنجی پوش��ان زحمت کش 
ب��ه ان��دازه ای نیس��ت ک��ه بتوانن��د هزین��ه  زندگ��ی 
 روزان��ه خ��ود را تامی��ن کنن��د و از پ��س مخ��ارج آن

 برآیند.

مردممنتظرگوشیارزانتر
نباشند

اصفهان
بارانیمیشود

طی هفته های اخیر ب��ازار تلفن همراه ب��ا کاهش مجدد 
 قیمت مواجه بوده و قیمت گوشی های تلفن همراه تا حدود

 10 درصد کاهش داشته است.
رییس انجمن فروش��ندگان س��یم کارت، گوشی و لوازم 
جانب��ی گفت:  ط��ی هفته ه��ای اخی��ر کاهش هایی در 
قیمت تلفن همراه رخ داده و ش��اید اکنون گوش��ی هایی 
ک��ه پی��ش از ای��ن 600 ت��ا 800 ه��زار توم��ان قیمت 
 داش��تند به ترتیب 60 ت��ا 80 هزار تومان ارزان تر ش��ده

  باشند.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: 
یک سامانه بارش از بعد از ظهر امروز تا دوشنبه هفته جاری 

بر روی استان فعال می شود.
 لیا امینی افزود: شرایط بارش در مناطق سردسیر استان 
به صورت ب��رف خواهد بود و بارندگ��ی در جنوب و غرب 

استان شدت خواهد داشت.

3

3

یکشنبه  27 بهمن   1392 |  16 ربیع الثانی   1435
 شمار ه 1246   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1246 ،february  16,2014 
8 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

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

 ش�هرداری زرين ش�هر در نظ�ر دارد ب�ه اس�تناد موافقت نامه ش�ورای 
 اس�المی ش�هر نس�بت ب�ه اج�رای پ�روژه ه�ای ذي�ل از طري�ق
مناقصه عمومی اقدام نمايد  1- اجرای عمليات شبكه برق شهرک حمل 

و نقل 5/000/000/000 ريال 
2- اج�رای عمليات ديواره س�ازی پارک س�احلی حاش�يه زاينده رود 

1/416/446/850 ريال . 
متقاضيان جهت كس�ب اطالع بيش�تر و دريافت برگه ش�رايط ش�ركت 
 در مناقص�ه ت�ا پاي�ان وق�ت اداری 92/12/10 ب�ه ش�هرداری مراجع�ه 

نمايند 
* ضمنا هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه ميباشد.

آگهی مناقصه 

جواد جمالی شهردار زرین شهر 

نوبت دوم 

درمواردیکهدرساختمانانفجارياآتشسوزیبههرعلترخدهد
ممکناستشبکههایداخلیگازوبويژهشيرهادچارآسيبشوديا

تفلنداخلشيرهابراثرحرارتازآببندیخارجشود،توصيه
میگرددپسازايناتفاقاتشيراصلیگازرابستهباسازمان
نظاممهندسیمشورتوباانجامآزمايشفشارازسالمبودن

لولهکشیداخلمنزلمطمئنشدهسپسمصرفمجددنمائيد.

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

تلفن تماس : 6204520

92/878/ش م�ورخ  ش�هرداری درچ�ه ب�ه اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 
 1392/10/15 در نظ�ر دارد عملي�ات س�اخت و به�ره ب�رداری از اولي�ن 
مركز تج�اری ، اداری ، كارگاهی واقع در كوی بافندگان را از طريق مش�اركت به 
بخش خصوصی واگذار نمايد . لذا متقاضيان می توانند تا تاريخ 1392/12/10 ضمن 
مراجعه به واحد امور سرمايه گذاری شهرداری واقع در شهر درچه - ميدان امام - 
ساختمان شهرداری نسبت به دريافت اسناد فراخوان و يا جهت كسب اطالعات 

بيشتر با شماره تلفن : 6-3762045-0311 اقدام نمايند .

فراخوان انتخاب سرمایه گذار ) نوبت دوم ( 
ساخت و بهره برداری از مرکز تجاری، اداری ، کارگاهی 

علی اکبر محمودی شهردار درچه
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کارگروهملی
برایاحیایزایندهرودبایدتشکیلشود

 عض��و ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان ب��ا اش��اره به تش��کیل
 کار گروه ویژه برای رس��یدگی به وضع دریاچه ارومیه گفت: اهمیت 
رودخانه زاینده رود کمتر از دریاچه ارومیه نیس��ت.  به گزارش ایرنا، 
سردار کریم نصر اصفهانی در جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 

3اظهار داشت: برای حل مشکل آب در حوضه آبخیز ...
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با  فوالد سازان بزرگ جهان 
رقابت می کنیم

 مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: ای��ن ش��رکت آمادگ��ی دارد تا با 

فوالدسازان بزرگ جهان رقابت کند.
بهرام سبحانی افزود: اکنون فوالد مبارکه 
نه تنها در کشور بلکه در خاور میانه رقیبی 
ندارد که بخواهد ب��ا آن رقابت کند بنابر 
این نباید به جایگاه فعلی بس��نده کند و 
موجبات رکود خود را فراهم س��ازد.وی 
تاکید کرد: باید همیش��ه فک��ر کنیم که 

برای بهتر ش��دن ظرفیت الزم را داریم و 
می توانیم بهتر از این باشیم به ویژه زمانی 
که خود را با رقبای بزرگ تری مقایس��ه 
کنیم و خود را جهانی بدانیم، این شرکت و 
توانمندی های آن را در چار چوب جهانی 

مطرح  می کنیم.
سبحانی ادامه داد: وقت آن است که فوالد 
مبارک��ه اصفهان خود را با ش��رکت های 
بزرگی همچون آرس��لور میت��ال، نیپون 

استیل و پوسکو مقایسه کند اگر چه ممکن 
اس��ت در نگاه اول با آن ها تفاوت و فاصله 
 داشته باش��یم ولی ما در کشوری بزرگ 
ش��ده ایم که مردان آن به مناعت طبع و 
همت بلند در جهان شهره اند و هیچ گاه 
نباید از دست یابی به افق های بلند مایوس 
باشیم.وی با بیان این که در سال 2013 
حدود یک و نیم میلیارد تن فوالد در جهان 

تولید شده است، افزود: از این میزان...

مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهعنوانکرد

صادرات  ماهیانه 30 هزار شاخه گل از استان
رییس اتحادیه گل فروش��ان اس��تان اصفهان گفت: 
در اس��تان اصفهان گل ه��ای رز، آلس��ترومریا، ژربرا، 
 آنتوریوم و شب بو تولید شده که ماهیانه 30 هزار شاخه

 به استان های دیگر صادر می شود. 
جعفر دالل باشی با اشاره به این که افزایش چندانی در 
قیمت گل، در بازار نداش��ته ایم، اظهار داشت: با وجود 

افزایش قیمت های شدیدی که در محصوالت مختلف 
به دلیل افزایش قیمت ارز وجود داشته اما گل افزایش 

قیمت چندانی نداشته است. 

رونمایی از 5  مدل خودرو سوبارو تا پایان سال 
پنج مدل خودرو س��وبارو ت��ا پایان 
اسفند سال جاری در کشور رونمایی 
می ش��ود.  قائم مقام ش��رکت سیف 
خ��ودرو اظه��ار کرد: پی��ش فروش 
خودروهای سوبارو در تهران و اصفهان 
آغاز شده و کم کم در سایر نقاط کشور 
نیز شروع می شود و با اولین تحویل 

این خودرو که در ته��ران و اصفهان 
است، کرکره نمایندگی های خدمات 

پس از فروش نیز باال می رود. 
  صدیقه ضیایی  افزود: سیف خودرو 
تنها شرکت وارد کننده خودرو سوبارو 
ژاپن به ایران است که از 9 سال قبل 

تاکنون فعالیت خود را آغاز کرد.

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 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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دعوت به همکاری
يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با مشخصات ذيل را دارد

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

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

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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 

ل هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله او

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

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

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

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س: فارس[
]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري
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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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

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[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ضا نی
در

حمی
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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 

ل هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله او

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

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

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

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده 
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 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 
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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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بانک صادرات اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه  ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد ش�رايط واگذار نمايد ، لذا از شركت های تعيين صالحيت شده توس�ط سازمان مديريت 
 و برنامه ري�زی دارای ظرفيت آزاد كاری دعوت می ش�ود از زمان انتش�ار اي�ن آگهی در مدت

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

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

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

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

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم
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بانک صادرات اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

 امريکا 22 بهمن 
گزينه های روی میز ايران را ديد

ام��ام جمعه نطنز گف��ت: امریکا وه��م پیمانان��ش در روز 22بهمن 
گزینه های روی میز ملت ایران را دیدن��د و به عظمت و بزرگی ملت 

ایران اعتراف کردند.
حجت االسالم علیرضا طاحونی در خطبه های نماز جمعه نطنز، اظهار 
داشت: حضور باشکوه شما مردم والیت مدار نطنز و همه ملت غیور 
ایران اسالمی در روز 22 بهمن حامل پیام هایی برای مسووالن کشور 

و دشمنان خارجی بود.
وی ادام��ه داد: مس��ووالن بدانند هی��چ گاه تنها نخواهن��د بود و در 
عرصه های داخلی و بین المللی با اتکا بر نیروی عظیم ملت می توانند 
در مقابل باج خواهی های استکبار بایستند و قدرتمندانه از ارزش ها 
و اصول نظام دفاع کنند. طاحونی با بیان این که دش��منان این نظام 
باید بدانند این ملت را با هیچ نیرو و تهدیدی نمی توان از انقالب خود 
جدا کرد، متذکر شد: دشمنان نظام با تهدید و تحریم و تبلیغات سوء 
علیه این نظام چیزی جز بردن آبروی خود به دست نخواهند آورد و 
به یاری خدا طبق وعده خداوند حکوم��ت جهان در تملک صالحان 

است و ما شاهد بر چیده شدن نظام سلطه خواهیم بود.

حرص، طمع و زياده خواهی انسان را 
به بندگی استکبار در می آورد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ح��رص، طمع و زیاده خواهی 
انسان را به بندگی استکبار در می آورد.

   حجت االس��الم مرتضی آقاتهرانی در مس��جد فاطمیه شاهین شهر 
با اشاره به آیاتی از س��وره فجر تصریح کرد: ماجرای گوساله سامری 
که در قرآن ذکر شده است درسی اس��ت برای این  که بدانیم انسانی 
که زمانی در برابر ظلم و طاغوت قیام می کند ممکن است به بردگی 
طاغوت و اس��تکبار در آید. وی خاطرنش��ان کرد: با پیروزی انقالب 
اسالمی شاه از کشور خارج شد و رژیم طاغوت سرنگون شد اما عده ای 
مانند مجاهدین خلق که زمانی به مبارزه با رژیم ش��اه می پرداختند 
و به خدمت های بی دریغ ش��اه برای امریکا معترض بودند به خاطر 
طم��ع و زیاده خواهی و برای کس��ب منافع به بردگ��ی و خدمت به 

امریکا پرداختند.

مردم اوکراين تعیین کننده 
سرنوشت خود هستند

وزیر امور خارجه روس��یه اعالم کرد، مردم اوکرای��ن تعیین کننده 
سرنوش��ت خود هستند.س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
درباره دخالت غرب در امور داخلی اوکراین اظهار داشت: سرنوشت 
اوکراین فقط با تصمیم و نظر ش��هروندان این کش��ور حل می شود. 
الوروف تاکید کرد: مردم اوکراین باید راه برون رفت از بحران سیاسی 
این کشور را پیدا کنند و سایر کش��ورها باید به نظر مردم این کشور 
احترام بگذارند.در همین حال، وزارت کش��ور اوکراین گزارش های 
منتشر شده مبنی بر مفقود شدن ده ها معترض اوکراینی از ژانویه را 
غیرواقعی خواند.پیشتر گروهی از معترضان اوکراینی اعالم کردند، 

66 شهروند اوکراینی مفقود شده اند.

 مالقات هماهنگ کننده ويژه 
سازمان ملل در لبنان با سفیر ايران

»ِدرك پالمبلي «هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور 
لبنان و س��فیر ایران در بیروت در خصوص تح��والت منطقه رایزنی 

کردند.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، ِدرك پالمبل��ي هماهنگ کننده ویژه 
دبیرکل س��ازمان ملل در ام��ور لبنان  جمعه گذش��ته ب��ا غضنفر 
رکن آبادي سفیر جمهوري اسالمي ایران در محل سفارت کشورمان، 
دیدار و پیرامون آخرین تحوالت منطقه با وي به تبادل نظر پرداخت.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در لبنان با اش��اره به نیاز به رسیدگي 
به وضع آوارگان س��وریه و تالش براي ایجاد و حفظ صلح و ثبات در 
کشورهاي منطقه، بر لزوم اقدامات عملي براي دست یابي به راه حل 

سیاسي در سوریه و صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
غضنفر رکن آبادي نیز با اش��اره به دستگیري تعدادي از سرکردگان 
گروه هاي تروریستي و عوامل انفجارهاي انتحاري خونبار در لبنان، 
موضع دایمي جمهوري اسالمي ایران مبني بر حفظ ثبات، امنیت و 
وحدت ملي در لبنان و برخورد جدي با اقدامات تروریستي را مورد 
تاکید قرار داد.وي تاکید کرد اگر در سازمان ملل و جامعه جهاني واقعا 
اراده سیاسي براي حل بحران سوریه وجود داشته باشد، باید به عنوان 
اولین گام عملي، ارسال پول و س��الح از خارج براي تروریست هاي 
مسلح متوقف شود تا امکان توقف خشونت و شروع مذاکرات واقعي 
فراهم گردد.طرفین در این دیدار همچنین نسبت به حصول توافق 
جمعي بین طرف هاي مختلف لبنان جهت تشکیل دولت جدید در 

این کشور ابراز امیدواري کردند.

 سران فتنه جسور شده اند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیانیه وزارت 
خارجه امریکا را دخالت آشکار در مسایل داخلی کشورمان دانست و 

خواستار واکنش وزارت خارجه به این بیانیه شد.
حجت االسالم وحید احمدی نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به 
بیانیه وزارت خارجه امریکا برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی، چنین مواضعی را دخالت آش��کار در امور داخلی کشورمان 
دانس��ت.وی ضمن محکوم کردن چنین موضعی از سوی مسووالن 
امریکایی خواستار موضع گیری دس��تگاه دیپلماسی مان نسبت به 
این موضوع شد و تاکید کرد: وزارت خارجه با موضع گیری به موقع 
اجازه دخالت بیشتر به امریکایی ها ندهد.عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس اضافه کرد: اخیرا اظهارات امریکایی ها 
درخصوص مسایل این چنینی افزایش یافته که این موضوع به دلیل 
کم توجهی مسووالن مربوطه است که در واکنش به این اظهارات به 
موقع اظهار نظر نمی کنند. احمدی به اقدامات سران فتنه اشاره کرد 
و با بیان این که سران فتنه در زمین دشمن بازی کردند تصریح کرد: 
اقدامات آن ها موجب وارد شدن آسیب به نظام شد؛ آن ها مشکالتی 
را برای کش��ور به وجود آوردند و حق این بود ک��ه آن ها در محاکم 
قضایی محاکمه می شدند اما جمهوری اسالمی رأفت به خرج داد و 
تنها به حصر آن ها بس��نده کرد. وی افزود: عدم محاکمه سران فتنه 
باعث شده امروز آن ها جسور شوند و حتی عده ای بحث آزادی آن ها 
را بیان کنند؛ باید با س��ران فتنه به صورت قانونی برخورد و آن ها را 

محاکمه کرد تا دیگر شاهد سوءاستفاده آن ها نباشیم.
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آسیب نرسیدن به نظام »خط قرمز ما« در مذاکرات هسته ای است

حجت االس��الم والمس��لمین رض��ا غف��اری، مس��وول نمایندگ��ی ولی فقی��ه در س��پاه صاح��ب الزمان )ع��ج( گفت: 
 خط قرم��ز م��ا درمذاک��رات هس��ته ای، آس��یب نرس��یدن به نظ��ام اس��المی اس��ت ومذاک��رات ب��ا غرب ت��ا جایی
 می تواند اثربخش باشد که حقوق هسته ای ملت ایران را تامین کرده و ذره ای از حق برخورداری از این فناوری تضییع نشود.
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 آخرين وضعیت
 ۵ مرزبان ربوده شده

 مذاکرات دشواری
 پیش رو داريم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور آخرین وضعیت ۵ مرزبان ربوده شده را 
تشریح کرد. علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گفت و گو با 
تسنیم، درخصوص آخرین اقدامات جهت آزادی ۵ مرزبان ربوده شده ایرانی، 
گفت: هیاتی برای پیگیری این موضوع مش��خص ش��ده و ان شا اهلل به استان 

سیستان و بلوچستان خواهند رفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سایر بخش ها هم در این زمینه پیگیری های 
الزم را صورت می دهند؟ اظهار داشت: بله، پیگیر هستند. وزارت خارجه و سفیر 
ایران در پاکستان پیگیر آزادی این مرزبانان هستند. وزارت کشور هم در این 

زمینه کمیته ای با دستگاه های دیگر تشکیل داده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور درخصوص آخرین وضعیت ۵ مرزبان 

ربوده شده، گفت: آخرین خبرهای ما حکایت از زنده بودن این مرزبانان دارد.

سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که مذاکرات درباره 
یک توافق نامه جامع برای حل موضوع هسته ای ایران بین گروه 1+۵ به رهبری 

کاترین اشتون و مقامات تهران روز سه شنبه در وین آغاز می شود.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اش��تون در یک کنفرانس خبری در بروکسل 
گفت که گروه 1+۵ و ایران ماه نوامبر سال گذشته در زمینه یک برنامه اقدام 
مشترك به توافقی دست یافتند که گام اول بود و اکنون مذاکرات درباره یک 

توافق جامع روز سه شنبه آغاز خواهد شد.
مان گفت: مذاکرات درباره یک توافق جامع در زمینه برنامه هسته ای ایران باید 
صورت گیرد. ما می دانیم که کار فشرده و دشواری پیش  رو داریم.سخنگوی 
اش��تون افزود: هدف کلی همچنان رس��یدن به یک راه حل جامع اس��ت که 

اطمینان حاصل کند برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است. 

امام جمعه موقت اصفهان گفت:  امریکا در قبال اراده و عزم 
ملت متحد ایران هیچ گزینه ای روی میز خود ندارد.

حجت االس��الم س��یدمجتبی میردام��ادی در خطبه های 
دشمن شکن اظهار داشت: دش��منان و مزدوران امریکایی، 
وهابیون و سلفی ها همگی امروز بسیج شده اند تا در کشور 
ایران با ساخت مساجد سنی گرا در مقابل تشیع قد علم کنند.

وی ادامه داد: در حدیثی آمده اس��ت که خداوند به واسطه 
رعایت تقوا توسط بندگان، آن ها را از شرهایی دور می سازد 

که عقل بنده به آن نمی رسد.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح ک��رد: یکی از مواقعی که 
اگر خداوند بندگانش را حفظ و هدایت نکن��د ، آن ها نابود 
خواهند شد، مسایل سیاس��ی اس��ت، چنانچه خداوند در 
شرایط حساس و پیچیده، هدایت و راه خیر را به موقع الهام 
نکند ملت مسلمان قطعا در مقابل شیاطین مستکبر دچار 

خطر و تزلزل می شوند.
وی عنوان کرد: امام راحل براس��اس همین اصول اس��الم با 
رعایت تقوا راه بندگی خالصانه را پیش گرفت و خداوند آن 
بزرگوار را کمک کرد تا در قبال امریکا، شیطان بزرگ قدرت 
اسالم را نشان دهد. میردامادی عنوان کرد:  یک صدایی ملت 
عظیم ایران در ایام اهلل 22 بهمن مبنی بر شعار مرگ بر امریکا 

از آیات الهی بود.

مس��وول روابط عمومی کل ارتش جمهوری اسالمی گفت: 
کسانی که در هش��ت س��ال دفاع مقدس و در سخت ترین 
شرایط کشور را ساختند و پس از جنگ نیز انرژی صلح آمیز 
هسته ای را به غنای 20 درصد رساندند، به طور قطع نیز در 

این مذاکرات پیروز و سربلند بیرون خواهند آمد.
امیر سرتیپ رضا خرم طوسی در یادواره 133 شهید محدوده 
پایگاه بسیج باب الحوائج کاشان و چهار تن از شهدای خلبان 
 این شهرس��تان افزود: م��ا در صحنه سیاس��ی و مذاکرات

 هسته ای باید س��ربلند بیرون بیاییم.وی همچنین گفت: 
اعضای تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران باید مراقب لبه 
تیز شبهات در این مذاکرات باشند.خرم طوسی افزود: نباید 
 به خنده مذاکره کنندگان نگاه کنیم.وی خاطرنش��ان کرد:

 سالح های شیمیایی آلمان، میراژهای فرانسه و تانک های 
تی 72 روس��یه که در اختیار رژیم بعث عراق گذاش��ته شد 
هرگز از حافظه تاریخی این ملت فهیم فراموش نخواهد شد.

وی دوران هشت سال دفاع مقدس را معجزه الهی دانست و 
گفت:امریکا برای شکست انقالب نوپای ایران اسالمی تمامی 

تجهیزات نظامی را در جنگ تحمیلی پای کار آورد.
این یادگار دوران دفاع مقدس با ذکر خاطراتی از رزمندگان 
غی��ور در دوران دفاع هش��ت س��ال دفاع مق��دس گفت: 
 ش��هید عباس بابایی با اخالق و اخالص، شهید بابایی شد.

یک عضو ش��ورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام گفت: 
خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم رگه های امید در 
همه اقشار مردم دیده می شود و همچنان که شاهد بودیم، 
راهپیمایی 22 بهمن امسال از هر سال دیگری چشمگیرتر 
 بود.ه��ادی غف��اری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: 
بدون شک بقای یک ملت با وحدت و همدلی حاصل خواهد 
ش��د. در حالی که اگر هر یک از آحاد ملت ب��ه راهی بروند، 
مسلما طعمه دشمنان خواهند شد، بنابراین اولین اصل بقا و 
تداوم نظام، حفظ وحدت ملی است که ما باید زیر سایه نظام 
اسالمی این وحدت را حفظ کنیم.وی استقالل را از مهمترین 
آرمان های ملت دانست و تصریح کرد: این که از شکل گیری 
یک نظام 3۵ سال بگذرد یا 40 سال یا حتی 100 سال باز هم 
استقالل اولین اصلی است که باید به آن توجه شود، چراکه 
 استقالل حرف اول یک ملت اس��ت و بدون حفظ استقالل 

هیچ چیز دیگری برای ملت معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
رییس موسسه الهادی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم یادآور ش��د: خوش��بختانه ما بعد از ای��ن انتخابات، 
رگه های امید را در تمام اقشار مردم می بینیم، همچنان که 
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال با دعوت دولت، 
گروه ها و نهادهای انقالبی از هر س��ال دیگری چشمگیرتر 

بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به جلسه کمیسیون برای بررس��ی ایرادات شورای نگهبان 
درمورد بودجه مصوب 93 گف��ت: دولت در فرصت جدیدی 
 که ایجاد شده اس��ت ابهامات تبصره هدفمندی یارانه ها را 
بر طرف کرده و سناریوی قیمتی و بسته تصمیم گیری اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به کمیسیون تلفیق ارایه کند 
 در این صورت با دولت به توافق خواهیم رس��ید.محمدرضا

 پور ابراهیمی گفت: منتظر هستیم تا شورای نگهبان رسما 
ایراد خود را به این تبصره اعالم کند احتماال امروز کمیسیون 
تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه 
تشکیل جلسه خواهد داد. پور ابراهیمی ادامه داد: برای بررسی 
ایراد شورای نگهبان به این تبصره دو راهکار وجود دارد.اولین 
راهکار این است که به دلیل ابهاماتی که در تبصره پیشنهادی 
دولت وجود دارد، مجل��س بر نظر خود پافش��اری کند و به 
دلیل مغایرت این تبصره با قانون اساسی، تبصره هدفمندی 
برای تصمیمی گیری نهایی به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ارسال شود وراهکار دوم این است که دولت در فرصت 
 جدیدی که ایجاد ش��ده اس��ت ابهامات تبصره هدفمندی
  یاران��ه ه��ا را بر طرف ک��رده و س��ناریوی قیمتی و بس��ته

 تصمیم گیری اج��رای ف��از دوم هدفمندی یاران��ه ها را به 
کمیسیون تلفیق ارایه کند .

ارتش مجمعنماز جمعه خانه ملت

مرگ بر حقوق بی بشر 
امريکايی

در مذاکرات هسته ای 
سربلند بیرون می آيیم

رگه های امید را در تمام 
اقشار مردم می بینیم

احتمال ارجاع تبصره 
هدفمندی
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جمعیت خاندان آل سعود که بیش از چهار هزار نفر 
هستند عمده مش��اغل و پس��ت های کلیدی را در 
سراسر کشور عربستان در دست دارند، از طرف دیگر 
هیچ قانونی در مقابل پادشاه که در مرکز وهابیت قرار 
دارد، وضع نشده است.آل سعود با توسل به خشونت و 
زور، مردم را به پذیرفتن آموزه های فرقه وهابیت وادار 
کرده و تنها عده کمی از مسلمانان که اکثریت آن ها 
را شیعه تش��کیل می دهد، تسلیم نشده اند.وهابی ها 
نس��بت به آیین ها و ش��عائر مذهبی س��خت گیری 
زیادی دارند و با تعمیر و س��اختن قب��ور پیامبران، 
زیارت قبور اموات، توس��ل به اولیای الهی، نذر برای 
 درگذش��تگان، طلب ش��فاعت و بزرگداش��ت آن ها

 به طور ج��دی برخورد می کنن��د. تمامی کتاب ها، 

مجالت و س��خنرانی خطیبان در مس��اجد، به ویژه 
مسجد الحرام و مسجد النبی)ص( که چاپ و منتشر 
می شود، درباره مباحث توحید و شرك، بدعت و نهی 

مردم در استفاده از دعا و توسل و شفاعت است.
اوج گسترش شعائر مذهبی وهابیت در موسم فریضه 
حج تمتع دیده می شود. به دلیل اهمیتی که مساله 
حج در بین مسلمانان جهان دارد و حضور میلیونی 
مسلمان در این کشور، حاکمان سعودی وزارتخانه ای 
مس��تقل به نام »حج« تش��کیل داده اند که وظیفه 
اساسی و مهم آن رس��یدگی به مسایل حج و حجاج 
اس��ت.تمامی علما و دانش��مندان وهابی باید برای 
برگزاری مراسم آمادگی کامل داشته باشند و احکام 
و سواالت ش��رعی حاجیان را بر اساس فرقه وهابیت 

پاسخ گویند.البته اداره حرمین شریفین یعنی مکه و 
مدینه از وظایف عمده وزارت حج و شئونات اسالمی 
است. این وزارتخانه به طور منظم کتاب ها و مجالتی 
برای معرف��ی مکان های تاریخ��ی و اعمال مذهبی 
مسلمانان طبق مسلک وهابیت چاپ، منتشر و توزیع 
می کند.وهابیون در عربس��تان برای نهادینه کردن 
مبانی فک��ری خود مراکز علمی متعددی تاس��یس 
کرده اند ک��ه مهمترین وظایف آن ه��ا آموزش های 
اسالمی ، چاپ و توزیع قرآن و کتب اسالمی،  آموزش 
زبان عربی، کمک مالی به کشورها و اداره موسسات 
خیریه در سراسر جهان است که تمام هزینه های آن 

توسط آل سعود تامین می شود.
ح��کام وهابی آل س��عود از تمام��ی امکانات��ی که از 

استخراج نفت به دست می آید، در راه تبلیغ حکومت 
استبدادی سعودی و آیین منحرف وهابیت استفاده 
می کنند. یک��ی از مهمتری��ن فعالیت ه��ای مراکز 
فرهنگی- رس��انه ای )رادیو، تلویزیون و مطبوعات( 
تالش در معرفی نظ��ام حکومتی آل س��عود و آیین 
وهابیت به عنوان بهترین تشکیالت اداری و مذهب 
مورد عالقه مردم و هماهنگ با قرآن و س��نت نبوی 
است، از این رو هر گونه تحقیق و پژوهش که همگام 
با این برنامه ها باشد تهیه و تنظیم و منتشر می شود و 
هر گونه تالیف و تحقیقی که موافق با مذاهب دیگر به 
ویژه مذهب تشیع دوازده امامی باشد، به عنوان انحراف 
از دین اسالم و بدعت و کفر معرفی شده و مردم را از 

نزدیک شدن به آن منع می کند.
       تاس�یس کتابخانه ه�ای م�درن ب�رای

 تبلیغ وهابیت
یکی دیگ��ر از برنامه ه��ای جدی وهابیت تاس��یس 
کتابخانه های مهم است که تعدادی از این کتابخانه ها 

به این شرح است.
-کتابخانه دانش��گاه »ملک س��عود« در شهر ریاض 
 با بیش از 11 میلی��ون جلد کتاب عربی و فارس��ی،

 سه هزار نش��ریه ادواری، هش��ت هزار و 600 نشریه 
دولتی و منابع کمیاب خطی فراوان.

 -کتابخان��ه عموم��ی »مل��ک عبدالعزی��ز« دارای 
200 هزار جل��د کتاب عربی، انگلیس��ی و مجموعه 
زیادی از نسخه های خطی کمیاب و نشریات ادواری 

در موضوعات گوناگون.
-کتابخانه دانشگاه اسالمی »مدینه منوره« دارای 334 
هزار جلد کتاب، نش��ریه، پایان نامه، اسالید و میکرو 

فیلم در موضوعات گوناگون.
-کتابخانه »انجم��ن اداره عموم��ی« دارای بیش از 
یک میلیون و 770 هزار جلد کتاب عربی، انگلیسی و 

مجالت دوره ای و نشریات دولتی.
-کتابخانه ملی »ملک فیص��ل« دارای 37 هزار جلد 

کتاب به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه.
-و کتابخانه ملی »ملک فهد« که در حال حاضر، بیش 
از 30 هزار مدرك و س��ند پیرامون تاریخ عربس��تان 
و توسعه کشور س��عودی نگهداری می کند. این ها از 
جمله کتابخانه هایی هستند که برای حفظ و نگهداری 

از آثار وهابیت در عربستان فعالیت دارند.
ناگفته پیداست که بخش مهمی از کتاب های منتشر 
شده به زبان های عربی، انگلیس��ی، فارسی و اردو در 
چاپخانه ها غیر از کتب قدیمی پیشوایان سلفی گری 
مانند ابن  تیمیه، اب��ن  القیم، ابن  کثی��ر و محمد بن 
 عبدالوهاب، اختصاص به رد عقاید مذهب ش��یعه و 
دشمنی و ضدیت با آن به ویژه پس از انقالب اسالمی 

 ایران دارد که ناش��ران با دس��تور حاکم��ان وهابی
 با جدیت زیادی آن ها را چاپ و در داخل عربستان و 
خارج از آن در میان مسلمانان و غیر مسلمانان البته 
بیشتر به صورت اهدایی توزیع می کنند.یکی از مسایل 
مهمی که در بیش��تر این کتاب ها به چشم می خورد 
و نویس��ندگان وهابی آن را مطرح می کنند، مس��اله 
اختصاصی دانستن تفسیر اسالم و سنت نبوی به مرکز 
وحی)حرمین شریفین( و علما و ساکنان آن است و 
هر گونه عقیده  و فکری را که خارج از محیط حرمین 

در سراسر جهان مطرح شود، باطل می دانند.
       تالش های وهابی�ت تکفیری از تبلیغ های 

گسترده تا قتل  عام مسلمانان
دانشمندان وهابی خود را متولیان و مفسران جهان 
اس��الم می دانند و داعیه رهب��ری آن را دارند. آنان با 
فراخوانی متفکران و دانشمندان جهان اسالم و با در 
اختیار گذاشتن امکانات)کتابخانه و بودجه( در راه این 
هدف تالش می کنند.تربیت مبلغان مذهبی داخلی و 
خارجی در دانشگاه های عربستان جایگاه ویژه ای دارد؛ 
مبلغانی که پس از طی دوره ه��ای الزم، آیین و مرام 
وهابیت را فرا گرفته و برای معرفی وهاب گری و مبارزه 
با افکار تشیع به خصوص ایران اسالمی به سراسر دنیا 
اعزام می شوند. فعالیت های تبلیغی وهابیان در مناطق 
شیعه نشین منطقه شرقی عربس��تان مانند قطیف، 
احس��اء، دمام و ظهران نیز کم نیست.بنابراین تبلیغ 
وهابیت در کش��ورهای اسالمی مساله ای واقعاجدی 
است. در چند س��ال گذشته از س��وی دستگاه های 
تبلیغاتی و انتشاراتی و مراکز علمی و تبلیغی وهابیت 
صدها و بلکه ه��زاران جلد کتاب و نش��ریه در تبلیغ 
وهابیت و دشمنی با تشیع و اهل بیت)ع( چاپ و در 
کش��ورهای ایران )مناطق سنی نشین شرق و غرب( 
پاکستان، عراق، سوریه، لبنان، هند، اردن و افغانستان، 
مصر، لیبی، الجزایر، مغرب،  ترکیه، کشورهای آسیای 
میانه، تاجیکستان و کشورهای اروپا و امریکا توزیع و 
تبلیغ شده و می شود.اما سر دیگر طیف عملکرد فرقه 
وهابیت، عملکرد ناصواب و همراه با خشونت این فرقه 
است که به اسم اسالم و دفاع از دین خدا، در کشورهای 
اسالمی شاهد هس��تیم. مفتی های این فرقه به خود 
اجازه می دهند که به دالیل واهی خون هزاران زن و 
مرد و کودك و پیر را بر زمین بریزند. فرقه ضاله فرقه 
وهابیت در این اندیشه است که روزی بتواند از برادران 
اهل س��نت در جهت تحقق بهره های سیاسی خود 
استفاده کند که إن شاءاهلل به لطف خداوند و زیرکی 
این عزیزان، دش��منان این مرزو بوم به لحاظ آگاهی 
سیاسی برادران اهل س��نت هیچ گاه به آرزوی خود 

نخواهند رسید.

بررسی برنامه های حکام وهابی آل سعود

تالش های وهابیت تکفیری از تبلیغ تا قتل عام مسلمانان

حکام وهابی آل س�عود از تمامی امکاناتی که از استخراج نفت به دس�ت می آيد، در راه تبلیغ حکومت آيین منحرف خود استفاده می کنند. يکی از 
مهمترين فعالیت های فرهنگی آنان تالش در معرفی رژيم سعودی به عنوان حکومتی هماهنگ با قرآن و سنت نبوی است.وهابیت در زمان حاضر از 
منابع مالی قابل توجهی برخوردار است که ناشی از قدرت نفت و ثروت فراوان کشور عربستان است و به اعتراف کشورهای صنعتی دنیا، وهابیت بر 
بیشترين و بزرگ ترين مخازن نفتی جهان تسلط دارد، از آن جا که بیشترين تجمع وهابی ها در عربستان سعوی است سرنوشت و منافع بخش عمده ای 

از مردم عربستان با خاندان سعودی گره خورده است.



یادداشت

شهر

 کار گروه ملی برای 
احیا زاینده رود

 عضو شورای اس��امی ش��هر اصفهان با اش��اره به تشکیل
 کار گروه ویژه برای رسیدگی به وضع دریاچه ارومیه گفت: 

اهمیت رودخانه زاینده رود کمتر از دریاچه ارومیه نیست.
 به گزارش ایرنا، سردار کریم نصر اصفهانی در جلسه علنی 
شورای اسامی شهر اصفهان اظهار داشت: برای حل مشکل 
آب در حوضه آبخیز رودخانه زاین��ده رود نیز باید کار گروه 
ملی تشکیل ش��ود.وی با تاکید بر حل مش��کات دریاچه 
ارومیه افزود: مش��کل آب در حوضه آبخی��ز زاینده رود نیز 
چندین اس��تان بخش مرکزی کش��ور را درگیر کرده و این 
استان ها در شرایط سختی به س��ر می برند.نصر اصفهانی 
گفت: در حال حاضر به علت خشکی زاینده رود فقط هزاران 
 کش��اورز در منطقه ش��رق اصفهان با مش��کات معیشتی

 دس��ت و پنجه نرم می کنند.وی همچنین به مش��کل آب 
در کانشهر اصفهان اشاره کرد و افزود: خشکی زاینده رود 
و کاهش شدید آب س��فره های زیر زمینی سبب شده که 
شهرداری برای نگهداری و توسعه فضای سبز در کانشهر 
اصفهان نیز دچار مشکل شود.عضو ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان از مس��ووالن در رده های شهری، اس��تانی و ملی 
خواست برای حل این مش��کل با یکدیگر وحدت و همدلی 

داشته باشند.
 خش��کی زاین��ده رود در س��ال ه��ای اخی��ر ع��اوه ب��ر

 زیان های بس��یار ب��ه بخ��ش کش��اورزی، نگرانی جدی 
ب��رای تامی��ن آب آش��امیدنی حدود پن��ج میلی��ون نفر 
را در مناط��ق مرک��زی اس��تان اصفه��ان، کاش��ان و یزد 
 ب��ه وج��ود آورده اس��ت. در س��ال گذش��ته 450 میلیون

 متر مکعب آب زاینده رود برای شرب اهالی مناطق یاد شده 
اختصاص یافت اما کاهش بارندگی بین 15 تا 40 درصدی 
 در ایس��تگاه های ش��اخص باران س��نجی در حوضه آبریز 
زاینده رود در س��ال جاری تامین همین میزان آب در سال 

پیش رو را مورد تردید قرار داده است.
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قصه مترو در »موزه دفاع مقدس« تكرار نشود
   عضو شوراي اسامي شهر اصفهان گفت: قصه متروی اصفهان در موزه دفاع مقدس تکرار نشود 
و الزم است این مجموعه هر چه سریع تر به بهره برداري برسد. غامحسین صادقیان گفت: نقش 
اصفهان در دوران ۸ سال دفاع مقدس بسیار حایز اهمیت بود و نقش ارزنده اي در این زمینه داشت. 
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     ط�رح طبقه بن�دی مش�اغل در اصفه�ان منظ�ور 
نشده است

عضو شورای اسامی شهر اصفهان با اش��اره به منظور نشدن 
طرح طبقه بندی مش��اغل گفت: دس��تمزد روزان��ه و ماهیانه 
نارنجی پوش��ان زحمت کش به اندازه ای نیس��ت ک��ه بتوانند 
 هزینه  زندگی روزانه خود را تامین کنن��د و از پس مخارج آن

 برآیند.
احمد شریعتی در جلسه علنی ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
از حضور بی س��ابقه مردم اصفهان در راهپیمای��ی 22 بهمن 
تشکر کرد و نطق امروز خود را در حالی که خود لباس نارنجی 
پوشیده بود با یادی از زحمت کش��ان نارنجی پوش شهرداری 

آغاز کرد.
وی با بیان این ک��ه نارنجی پوش��ان ش��هرداری روزگار خود 
 را با کارگری و نیز مش��کات مال��ی می گذرانن��د، افزود: این

 زحمت کش��ان با وجود احتی��اج مالی فراوانی ک��ه دارند، اما 
 وقتی یک کیف پ��ول میلیاردی پی��دا می کنن��د آن را بدون 
 هی��چ طم��ع و چش��م داش��تی ب��ه صاحب��ش پ��س

 می دهند.
وی با تاکید به این ک��ه ارزش کار رفتگران ش��هرداری وقتی 
مشخص می شود که یک روز این افراد از کار خود کناره گیری 
کنند، تصریح کرد: آن موقع خواهیم دید که چگونه شهر ما در 

زشتی آلودگی زباله فرو می رود.
شریعتی با بیان این که رفتگران در خلوت کوچه ها و در سکوت 
 لحظه به لحظه ش��بانه روز ب��ه جمع آوری زبال��ه می پردازند، 
 گف��ت: دس��تمزد روزان��ه و ماهیانه ای��ن اف��راد زحمت کش 
گویا به ان��دازه ای نیس��ت که بتوانن��د هزینه زندگ��ی روزانه 
خود را تامی��ن کنند و از پس مخ��ارج آن برآین��د، چنان که 
 همس��ران برخی از آن ها خود را در این س��ختی ش��ریک و با 
 مش��اغل خانگ��ی درص��دد تامی��ن برخ��ی از هزینه های آن 

هستند.
وی تاکید ک��رد: زندگی ظاهری این خانواده ها که س��ال های 
س��ال اس��ت قوام یافته و بنی��ان آن بنا نهاده ش��ده اس��ت، 
س��اده و صمیمی و در مح��ات محروم ش��هر و در خانه هایی 
 ک��ه رن��گ اجاره  نش��ینی به خ��ود گرفته اس��ت، به چش��م

 می خورد.
عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان ب��ا تاکید ب��ر این که 
نارنجی پوش��ان ش��هرداری آنچه وظیفه کاری خود می دانند 
را با ح��س وظیفه  شناس��ی و س��امت نف��س و عزت مداری 
انج��ام می دهن��د، گفت: چ��ه بس��ا بس��یاری از ای��ن افراد 
 فرزن��دان متعهد، مفید و تحصی��ل کرده را ب��ه جامعه تقدیم

 کردند.
 وی به ارایه خدمات نظافت ش��هری توس��ط چندین شرکت

 بخش خصوصی با ش��هرداری اصفهان اش��اره کرد و افزود: نیاز 
است که رفتگران طبق قانون کار جمهوری اسامی ایران حقوق 
و مزایا، اضافه کار و س��نوات دریافت می کنند و با کمال تاسف در 
 بررسی ها و ارزیابی ها برخی از این شرکت ها در این راستا کوتاهی

 می کنند.
شریعتی به جذب کارگران اتباع خارجه به صورت موقت به دلیل 
 نیروی کار ارزان و کم هزینه، اس��تفاده از افراد کم س��ن و س��ال

 زی��ر 1۸ س��ال در برخ��ی از 
ش��رکت ها و قراردادهای کوتاه 
مدت و س��فید از نظ��ر تاریخ و 
اتمام کار اشاره و بیان کرد: گاها 
حقوق و مزایای ش��ب کاری ها و 
 حقوق روزهای باران��ی و برفی

 و حت��ی روزه��ای تعطیل��ی 
ش��ده ح��ذف  اف��راد   ای��ن 

 است.
وی فش��ار آوردن در جه��ت 
کاره��ای غی��ر مرتب��ط ،ب��ه 
تاخی��ر انداختن ب��ن کارگری 
و ی��ا ع��دم پرداخ��ت آن، عدم 
تامی��ن لب��اس، ماس��ک و ابزار 
م��ورد نیاز جهت ایمن��ی و رفاه 
آن��ان، ع��دم بیمه مس��وولیت 

از  را  تصادف��ات  و  کار  حی��ن  از  ناش��ی  ح��وادث  در 
 جمل��ه م��واردی دانس��ت ک��ه بای��د م��ورد توج��ه ق��رار 

گیرد.
عضو شورای اسامی شهر اصفهان با تاکید به این نکته که صدای 
اعتراض نیروی کارگر به جایی نمی رس��د و حتی اعتراض آن ها 
منجر به اخراج می ش��ود، تصریح کرد: با کمال تاس��ف در طرح 
 طبقه بندی مشاغل، سختی کار و زیان آور این شغل منظور نشده

 است.
وی یکی از دالیل بی انگیزه بودن کارگران و رفتگران ش��هرداری 
را عدم تضمین کاری آنان بعد از اتمام قرار داد یک س��اله عنوان 
کرد و اف��زود: کمیت��ه انضباطی  ش��رکت ها غیرقانون��ی بوده و 
 نمایندگان کارگران در این کمیته از طرف خود ش��رکت انتخاب

 می شوند.
 ش��ریعتی در پای��ان از معاون��ت خدم��ات ش��هرداری اصفهان

 در خواس��ت ک��رد ک��ه ب��ه نظاف��ت مح��ات و خیابان ه��ای 
ش��هر جه��ت ارتق��ای وض��ع کیف��ی موج��ود بپردازن��د و 
نی��ز پیش��نهاد داد ک��ه کمیت��ه ای وی��ژه جه��ت نظ��ارت ب��ر 
 مس��ایل رفاه��ی و حق��وق زحم��ت کش��ان ش��هرداری ایجاد 

شود.
ایجاد انگیزه و تش��ویق رفتگ��ران زحمت کش ش��هرمان الزمه 
اصفهان زیباست تا غباری بر نگین ش��هرهای ایران نماند. سام 

رفتگر شهرم

معیشت رفتگران را دریابیم

روایت رنج های نارنجی پوشان شهرمان

یادداشت

راه اندازي جمعه بازار مشاغل خانگي 
     مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهي مشاغل شهري شهرداري 
اصفهان از راه اندازي جمعه بازار مش��اغل خانگ��ي در محل بازار گل و 
گیاه ش��هرداري اصفهان واقع در خیابان همدانیان به منظور خدمات 
رساني به ش��هروندان و همچنین حمایت از تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان خبرداد. سید رضا حکیم فعال با اعام این خبر گفت: در پي 
برگزاري چندین دوره جشنواره گل و گیاه و محصوالت مشاغل خانگي 
که با استقبال مردم روبه رو شد سازمان بر آن گردید جهت ساماندهي 
 این بخ��ش از تولیدکنندگان و حذف واس��طه ها اقدام ب��ه  راه اندازي

 جمعه بازار مشاغل خانگي کند. 

رضایت معاون اول رییس جمهور از 
فعالیت هاي زیست محیطي ذوب آهن

دکتر اس��حاق جهانگیري مع��اون اول رییس جه��ور و دکتر معصومه 
ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست 
 کش��ور 24 بهمن ماه  در اولین روز س��یزدهمین نمایشگاه بین المللي

 محیط زیس��ت در غرفه ذوب آهن اصفهان حضور یافته و با توضیحات 
 دکت��ر س��عد محم��دي مدیرعام��ل ش��رکت ، در جری��ان  اقدامات 
زیس��ت محیطي ذوب آهن قرار گرفتند . این مقامامت مسوول کشور 
ضمن ابراز رضایت از فعالیت هاي صورت گرفته ، س��واالتي نیز در این 
خصوص مطرح کردند که مدیرعامل شرکت پاسخ الزم را ارایه داد .دکتر 
س��عد محمدي در این بازدید ضمن اش��اره به مدرن سازي ذوب آهن 
اصفهان به لحاظ تکنولوژي و شرایط زیست محیطي طي دهه گذشته 
گفت : در این شرکت برای طرح های زیس��ت محیطی در حال حاضر 
بیش از یک صد میلیارد تومان هزینه شده و ذوب آهن بیش از 16هزار 

و 400 هکتار فضای سبز احداث کرده است.

 سقاییان نژاد به عنوان دبیر جامعه 
اسالمی مهندسان اصفهان ابقا شد

سید مرتضی سقاییان نژاد، با انتخاب اعضای جامعه اسامی مهندسان 
اصفهان به عنوان دبیر این جامعه در اصفهان انتخاب شد. در نخستین و 
دومین جلسه شورای مرکزی جامعه اسامی مهندسین استان اصفهان 
در دوره جدید که با حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا تشکیل شد، 
عاوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون روش های اجرای خط مشی مصوب 
کنگره نهم، اعضا به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون عملکرد دوره 
قبل پرداختند.همچنین اعضا در این جلس��ه به بیان صحبت های خود 
درباره حضور قوی تر و فعال تر در فعالیت های سیاس��ی و تش��کیاتی 
جامعه در اس��تان اصفهان به ویژه 2 انتخابات مهم و سرنوش��ت  س��از 
خبرگان رهب��ری و مجلس ده��م پرداختن��د.در پایان جلس��ه برای 
 انتخاب دبیر جامعه اسامی مهندسان استان رای گیری به عمل آمد و 
  س��قاییان ن��ژاد ب��رای دوره نه��م در مس��وولیت دبیری جامع��ه ابقا

 شد.

 هشدار پلیس آگاهی 
به استفاده کنندگان از عابر بانک

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان در مورد رعایت نکات ایمنی هنگام 
استفاده از عابر بانک هشدار داد.

  به گزارش پایگاه خبری پلیس، س��رهنگ ستار خس��روی با اشاره به 
سوء اس��تفاده س��ارقان از کم توجهی کاربران عابر بانک گفت: غفلت 

شهروندان یکی از عوامل موفقیت سارقان است.
وی بر ننوش��تن رمز عبور ب��ر روی کارت های عابر بان��ک تاکید کرد و 
افزود: شهروندان هنگام وارد کردن رمز خود طوری عمل کنند که کسی 
متوجه آن نشود. وی همچنین به افراد سالخورده و یا کم سواد توصیه 
 کرد که کارت خ��ود را به غریبه ها ندهند و برای اس��تفاده از عابر بانک

 در صورت نیاز فرد مطمئنی به همراه داشته باشند. یک سارق که توسط 
ماموران آگاهی اصفهان دستگیر شده است با سوء استفاده از غفلت مردم 
و جابه جا کردن کارت های آن ها با کارت بدون اعتبار خود 500 میلیون 

ریال از حساب های آن ها برداشت کرده است.

اصفهان بارانی می شود
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: یک سامانه بارش 

از بعد از ظهر امروز تا دوشنبه هفته جاری بر روی استان فعال می شود.
 لیا امینی افزود: شرایط بارش در مناطق سردسیر استان به صورت برف 

خواهد بود و بارندگی در جنوب و غرب استان شدت خواهد داشت.
وی با بیان این که دمای هوای اصفهان در 24 ساعت آینده یک تا دو درجه 
سانتیگراد افزایش می یابد، اضافه کرد: حداکثر دمای هوای شهر اصفهان 
به 14 درجه سانتیگراد و حداقل دما به سه درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد 
رسید. کارشناس پیش بینی هواشناسی اصفهان گرم ترین نقطه استان 
در 24 ساعت آینده را خوروبیابانک با 1۸ درجه سانتیگراد و سردترین را 

میاندشت با 10 درجه سانتیگراد زیر صفر بیان کرد.

اخبار کوتاه
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 چهارمی��ن آزم��ون ادواری همس��ان 
کش��وری در مح��ل اداره کل آم��وزش 
 فنی و حرفه ای اس��تان اصفه��ان برگزار

 شد.
 رییس اداره س��نجش و ارزشیابی مهارت 
اداره کل  آموزش و پرورش استان اصفهان 
 گفت: روز جمع��ه در این آزم��ون دو هزار

  و ۸65 نف��ر ش��امل دو ه��زار و 135 نفر 
مرد و مابقی زن شرکت کردند. 

مسعود دانش��منددر گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این آزمون در 72 حرفه مهارتی 
شامل رشته های مختلف خدماتی در 14 
حوزه از جمله اصفهان، مبارکه، ش��هرضا، 
نایین، کاش��ان، نجف آباد، ش��اهین شهر 

برگزار شد.
وی با اشاره به این که استان اصفهان پس 
از تهران بیش��ترین آمار آزم��ون دهنده را 
داراس��ت گفت: نتایج این آزمون از طریق 
 www.advari.irantvto.ir س��ایت

اعام می شود. 
دانش��مند اضافه کرد: قبول ش��دگان در 
آزمون کتبی باید از چهارم تا دهم اس��فند 
 س��ال جاری ب��رای تکمیل پرون��ده اقدام

 و برنام��ه های آزم��ون عمل��ی را دریافت 
کنند.

این آزمون ها با هدف تعیین سطح  مهارتی 
از ادوار گذشته انجام شده و تاثیر مطلوبی بر 

نیروی کار کشور خواهد داشت.

مدیر آموزش مرکز نج��وم ادیب اصفهان 
گفت: در تاریخ اول اسفند ماه، کارگاه یک 
روزه آشنایی با شهاب  سنگ ها، در دو بخش 

تئوری و عملی برگزار می شود.
ژاله موزون در گفت وگو ب��ا مهر و تصریح 
بر این ک��ه در کارگاه یک روزه آش��نایی با 
شهاب س��نگ ه��ا و در بخ��ش تئ��وری، 
 مفاهیم اولیه کانی شناسی و بلورشناسی

 شهاب سنگ ها بررسی ش��ده و در بخش 

عملی نیز، کار با ابزارها و مطالعه نمونه های 
آزمایش��گاهی آم��وزش داده می ش��ود، 
 گفت: استاد این کارگاه، دکتر محمدعلی
  مک��ی زاده، عض��و هی��ات علم��ی گروه
  زمی��ن شناس��ی دانش��گاه اصفه��ان

 است.
وی اظهار داشت: از برگزیدگان نهایی این 
کارگاه، برای عضویت در ش��ورای مرکزی 
باش��گاه جویندگان ش��هاب سنگ دعوت 

خواهد شد.
مدیر آموزش مرکز نج��وم ادیب اصفهان 
تصریح کرد: ورودی این کارگاه برای عموم 
مبلغ 20 هزار تومان و برای اعضا 15000 

تومان در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: عاقه مندان می توانند برای 
ثبت نام به مرکز آموزش نجوم ادیب واقع در 
خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، 
مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 66۸3535 

تماس بگیرند.

 

معاون بهداشتی وزارت بهداشت از برگزاری 
برنامه بس��یج نوروزی س��ال 1393 از اول 
 اس��فند 92 به منظ��ور ضرورت تش��دید 
نظارت های بهداشتی بر اماکن عمومی خبر 
داد.، دکتر علی اکبر سیاری با اعام این خبر 
بیان کرد: برنامه بسیج نوروزی با توجه به 
نزدیکی فصل بهار و ایام تعطیات نوروزی 
به منظور ضرورت تش��دید نظ��ارت های 
بهداشتی هدفمند بر فعالیت مراکز و اماکن 

عمومی خاص مانند مراک��ز تهیه، توزیع، 
عرضه و فروش مواد غذایی، مراکز اقامتی، 
تفریحی و گردشی و تاریخی اجرا می شود.

وی افزود: وزارت بهداشت به منظور حفظ 
سامت مسافران نوروزی و پیشگیری از بروز 
اپیدمی های منتقله از آب و غذا برنامه بسیج 

سامت نوروزی را برگزار می کند.
دکتر س��یاری ب��ا بی��ان این ک��ه اجرای 
این برنامه ط��ی اباغی ب��ه معاونت های 
بهداشتی سراسر کش��ور اعام شده است، 
از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
خواس��ت تا با اس��تفاده حداکثری از توان 
کارشناس��ی و امکانات تحت مس��وولیت 
خویش با حضور فعال ب��ر اجرای این طرح 
و همچنین هماهنگ ب��ودن این برنامه در 
سراسر کش��ور نظارت کامل داشته و کلیه 
کارشناسان بهداشت محیط نسبت به تهیه 
و تدوین برنامه عملیاتی و اجرای برنامه طبق 

دستورالعمل اقدام کنند.

 چهارمین آزمون حرفه ای 
همسان کشوری برگزار شد

موزون از آسمان شب گفت

کارگاه یک روزه آشنایی با شهاب  ها 
بسیج سالمت نوروزی از اول اسفند 

نظارت بر سالمت مواد غذایی 
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بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی شركت فوق ، مورخ 1392/12/10 در س�اعت 8 الی 10 صبح در محل دفتر 
مركزی ش�ركت به آدرس اصفهان خانه اصفهان - گلخانه - بلوار اطلس شرقی - گلريز 

پالک 27 واحد 1 كدپستی 8194958459 تشكيل می گردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه : 

1- نقل و انتقال سهام 
 2- انتخاب مديران و بازرسين 

3- تغيير حق امضا و ... 

متقاضيان شركت در مناقصه می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir  يا س�ايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه 
به آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با شماره تلفن 0311-7922191 

واحد كميسيون منقاصات تماس حاصل فرمايند . 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت گذر راه آپادانا

 به شماره ثبت  45106 اصفهان 

 آگهی مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون

 مواد اولیه مرکز آموزشی درمانی امین 

دعوت کننده :سید حسین حسینی ) رئیس هیئت مدیره ( 

م الف : 14243
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 
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پالک 27 واحد 1 كدپستی 8194958459 تشكيل می گردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه : 

1- نقل و انتقال سهام 
 2- انتخاب مديران و بازرسين 

3- تغيير حق امضا و ... 

 متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانشگاه
 علوم پزش�كی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir  يا س�ايت مديريت خدمات پش�تيبانی 
 دانش�گاه ب�ه آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع�ه و ي�ا ب�ا ش�ماره تلفن:

 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند . 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت گذر راه آپادانا

 به شماره ثبت  45106 اصفهان 

 آگهی مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون

 مواد اولیه مرکز آموزشی درمانی امین 

دعوت کننده :سید حسین حسینی ) رئیس هیئت مدیره ( 

ن  صفها ن ا نی استا رما شتی د ا ت بهد ما م پزشکی و خد علو ه  نشگا ا روابط عمومی د
م الف : 14243

رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: اصفهان به لحاظ 
دارا بودن کیوس��ک های مطبوعاتی از تمام کانشهرهای 
کشور عقب است.رضا امینی با بیان این که بررسی بودجه 
شهرداری اصفهان در چند روز آینده به پایان خواهد رسید، 
اظهار داشت: با مشارکت و هماهنگی اعضای شورای اسامی 
شهر اصفهان در سال جاری بودجه  سال آینده در بازه  زمانی 
کمتری نهایی خواهد شد.وی با بیان این که اعضای شورای 
 اس��امی ش��هر اصفهان باید هرچه زودتر نظ��رات خود را 

در خص��وص بازنگری بودج��ه ارایه دهند، اظهار داش��ت: 
 اس��تفاده از نظر کارشناس��ان نیز برای بازنگری های الزم
  در راس��تای تعیی��ن ش��اخص ها و ضرورت ه��ای بودجه

 در نظر گرفته شده و بر اساس یک فرآیند علمی و عادالنه 
خدمات الزم به مردم نیز ضروری اس��ت.رییس ش��ورای 
اس��امی ش��هر اصفهان با بیان این که پاک کوبی منازل 
مسکونی به ویژه در حاشیه  ش��هر اصفهان ضروری است، 
ادامه داد: بسیاری از نهادهای خدمات رسان برای پیدا کردن 

آدرس منازل به ویژه در حاشیه  شهرها دچار مشکل برای 
پیدا کردن آدرس منازل هستند.امینی در خصوص کمبود 
کیوسک های مطبوعاتی در سطح ش��هر اصفهان نیز بیان 
داشت: اصفهان به لحاظ دارا بودن کیوسک های مطبوعاتی 
از تمام کانشهرهای کشور عقب است.وی با اشاره به تعداد 
کیوسک های مطبوعاتی در دیگر کانشهرهای کشور اظهار 
داشت: تهران دارای یک هزار کیوسک مطبوعاتی است که 

۸0 درصد  آن ها دکه های مطبوعاتی است.

اصفهان نیاز به دکه مطبوعاتی بیشتری دارد 

  دستمزد روزانه 
 و ماهیانه این

  افراد زحمت کش 
گویا به اندازه ای 

نیست که بتوانند 
هزینه زندگی 
روزانه خود را 

تامین کنند و از 
پس مخارج آن 

برآیند



اخبار کوتاهيادداشت

 نظارت بهداشتی برکارگاه های 
تولید آجیل و تخمه تشديد می شود

با نزدیک شدن به عید نوروز، طرح تشدید کنترل بهداشتی کارگاه های 
تولید آجیل و تخمه پزی در اصفهان اجرا می شود.

 در حالی که حدود یک ماه به ایام عید نوروز 93 باقی مانده است تاکنون 
21 کارگاه تولید آجیل و تخمه پزی در مناطق »اندالن« و »پیله وران« 
از توابع »زیار« در قالب طرح تش��دید کنترل بهداش��تی م��ورد بازدید 
کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفته است. مدیر مرکز بهداشت شماره 
دو اصفهان گفت: عالوه بر مناطق روستایی اندالن و پیله وران تعداد قابل 
توجهی از کارگاه های تخمه و آجیل پزی در منطقه »دستجرد« جرقویه 
و »صارمیه« اصفهان مستقرند که برنامه ریزی برای اجرای طرح کنترل 

تشدید بهداشتی برای این کارگاه ها نیز صورت گرفته است. 

   مشکلی برای تامین پرتقال
 شب عید نداريم

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت:  علی رغم آس��یب دیدن بخش��ی از 
مرکبات استان های شمالی در پی بارش برف سنگین طی هفته گذشته 

هیچ مشکلی برای تامین این محصول در شب عید امسال وجود ندارد.
عباس کشاورز اظهار داشت: از آن جاکه روند اطالع رسانی و رسیدگی به 
استان های برف گیر شمالی بسیار سریع صورت گرفت خسارت چندانی 
به مرکبات این مناطق وارد نشد چراکه غالبا ارقام تجاری برداشت شده اند 

و محصول روی درخت عمدتا جزو میوه های آب گیری به شمار می رفت.
 وی افزود: با توجه به گزارش��ات رس��یده و بررس��ی های صورت گرفته 
تیم اعزامی وزارت جهاد کش��اورزی به این دو اس��تان به نظر نمی رسد 
خسارت چندانی به میوه های انبار شده به ویژه مرکبات در این دو استان 
وارد شده باشد و تاکنون نیز هیچ گزارشی مبنی بر سرمازدگی و یخ زدگی 

مرکبات منتشر نشده است.

  پرداخت78درصدی قبوض
 غیر حضوری آبفا 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: با آموزش و 
اطالع رسانی مناس��ب درخصوص پرداخت غیر حضوری، از ابتدای 
سال جاری تاکنون،بیش از ۷۸ درصد از قبوض آب بهای مشترکان 

شهرستان تیران به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.
هاشم امینی با اشاره به این مطلب، اظهار داش��ت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون آبفای تیران با ۶ کیلومتر توس��عه ش��بکه آب، نصب ۷1۵ فقره 
انش��عاب آب و تعویض 3۷9 کنتور خ��راب و فرس��وده وظیفه خدمات 
 رسانی مطلوب به ش��هروندان دربخش آب را محقق کرده است.  وی به

 بهره برداری از سیستم تله متری و تله کنترل شهر عسگران اشاره کرد 
 و افزود: در این پروژه هر سه حلقه چاه عسگران به تاسیسات تله متری و

 تله کنترل مجهز شد. 

فعالیت پژو در ايران آغاز می شود
شرکت فرانسوی پژو در سطح گس��ترده ای فعالیت های خود را در ایران 
آغاز خواهد کرد.حدود دو سال پیش شرکت پژو با فروش بخشی از سهام 
خود به جنرال موتورز، تحت فشار شریک امریکایی اش فعالیت های خود 
در ایران را متوقف کرد. اگرچه در این م��دت فعالیت های پژو در ایران و 
هرگونه ارسال قطعات متوقف شده است اما براساس جدیدترین اخبار به 
دست  آمده، احتماال این شرکت فعالیت های خود در ایران را مجددا و در 
سطح گسترده ای آغاز خواهد کرد.پس از لغو رسمی تحریم صنعت خودرو 
مذاکرات متعددی بین خودروسازان داخلی و خارجی صورت گرفته و در 
این زمینه دو شرکت ایران خودرو و پژو نیز جلساتی را به صورت حضوری 

و ویدئو کنفرانس برگزار کرده اند.

 دلیل قطع سامانه تسهیالت ازدواج 
در برخی بانک ها

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اش��اره به اقدام��ات الزم برای رفع 
مشکالت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و دالیل قطع سامانه 
پرداخت تس��هیالت ازدواج در برخی بانک ها گفت: از پیش��نهادات ما 
این اس��ت که در صورت امکان سقف تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
با هدف پوشش تعداد بیش��تری از افراد کاهش پیدا کند به طوری که 
 تمامی افراد تسهیالت 30 میلیون ریالی دریافت کنند.سیدعلی اصغر 
میرمحمد صادق��ی درباره مذاکرات ص��ورت گرفته بی��ن وزارت امور 
اقتصادی و دارای��ی، بانک مرک��زی و وزارت ورزش و جوانان برای رفع 
مشکالت مربوط به پرداخت تسهیالت ازدواج اظهار داشت: مشکالت 
ایجاد ش��ده در راس��تای پرداخت تس��هیالت ازدواج به رش��د منفی 

سپرده های قرض الحسنه در 9 ماهه سال جاری برمی گردد.

بخشی از احیاي موقعیت استان از 
راه نمايشگاه ها می گذرد  

اس��تاندار اصفهان گفت: این استان دومین اس��تان صنعتي کشور 
محسوب مي شود و برای توسعه و پیشرفت بیشتر به شاخصه هایی 

نیاز دارد که یکی از آن ها توسعه نمایشگاه ها است. 
 رس��ول زرگرپور  اس��تاندار اصفهان در بازدید از دهمین نمایشگاه

 بین الملل��ی صنعت خودرو اظهار داش��ت: بی��ش از 10 هزار واحد 
 صنعت��ی در این اس��تان ق��رار دارد. اس��تاندار اصفه��ان ماموریت

 تعیین شده براي این اس��تان را احیاي موقعیت دو دهه گذشته این 
اس��تان دانس��ت و تصریح کرد: اصفهان باید در ح��وزه هاي علمي، 
اقتصادي و مبادالتي به استان تراز اول کشور تبدیل شود و برگزاری 
نمایشگاه ها یکي از مولفه هاي تبدیل شدن این استان به استان تراز 
اول ایران اس��ت چرا که با توجه به جاذبه هاي توریس��تي، این شهر 
بهترین گزینه براي برگزاري نمایشگاه و همایش هاي مختلف است. 

4
پوستر هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال ۹۲ رونمایی شد 

در آس��تانه ف��را  رس��یدن هفت��ه مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری )1۵ لغای��ت 21 اس��فندماه( از پوس��تر 
 هفت��ه مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری ب��ا ش��عار »مناب��ع طبیع��ی؛ ب��ا م��ردم، ب��رای م��ردم« رونمای��ی

 شد.
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رییس اتحادیه پوشاک اصفهان گفت: اگر تسهیالتی از سوی دولت 
 در اختیار تولیدکنندگان پوش��اک قرار گی��رد، می توانند رقابتی

 در حد صادرات داشته باشند.
 ابراهی��م خطابخ��ش در گفت وگو با ف��ارس با بیان ای��ن که ۵0 
درصد فروش نوروزی پوش��اک آغاز شده اس��ت، اظهار داشت: در 
حال حاضر تعدادی از فروش های فوق العاده زمس��تانه در س��طح 
ش��هر وجود دارد که تا پای��ان بهمن ماه جمع آوری می ش��ود و از 
 ابتدای اس��فندماه فروش نوروزی ب��ه  طور کامل ش��روع خواهد

 شد.
وی افزود: امیدواریم که بازار فروش محصوالت نوروز به خوبی انجام 

شود و مورد استقبال مردم قرار گیرد.
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان با اشاره به این که قیمت ها نسبت 
به سال گذشته بین 20 تا 2۵ درصد افزایش داشته است، تصریح 
کرد: باال رفتن قیمت به دلیل افزای��ش هزینه های تولید بوده که 

تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.
وی با بیان این که امکان قیمت گذاری واحد برای تمام فروشگاه ها 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی امکان قیمت گذاری 
 واح��د وج��ود دارد که فروش��گاه چند ش��عبه  داش��ته باش��د و
  اجناس یکس��انی را به فروش برس��انند اما به دلی��ل خرید های

 مختلفی که فروش��گاه ها انجام می دهند، ام��کان قیمت گذاری 

 واحد وجود ن��دارد و قیمت ها در فروش��گاه های مختلف متفاوت
 است.

خطابخش به احتمال برگزاری جش��نواره نوروزی اش��اره کرد و 
افزود: در این جشنواره عالوه بر فروش فوق العاده امکان تخفیف نیز 
برای خریداران وجود دارد؛ در حال حاضر زمان برگزاری جشنواره 
مشخص نیست و هر فروشگاهی که خواهان آن باشد با دریافت بنر 

از سوی اتحادیه جزو جشنواره قرار می گیرد.
وی ادامه داد: احتمال فروش اجناس باقیمانده از س��ال  گذش��ته 
در بازار نوروز کم اس��ت و اکثر این اجناس در ف��روش فوق العاده 

قرار می گیرد.
ریی��س اتحادی��ه پوش��اک اصفهان ب��ا بی��ان این که از س��وی 
اتحادیه، نظ��ارت  برای جلوگیری از کم فروش��ی و گران فروش��ی 
انجام می ش��ود، اظهار داش��ت: نظارتی که اتحادیه بر این موضوع 
دارد کنت��رل فاکتور های خرید محصوالت فروش��ندگان اس��ت 
که بای��د ب��ه روز باش��د و اگر م��وردی مش��اهده ش��ود اجناس 
ضبط ش��ده و در اتحادیه طب��ق نظر کارشناس��ان قیمت گذاری 
 می گردد و ب��ه فروش می رس��د؛ البته درصد بروز این مش��کالت

 کم است.
وی تصریح کرد: اجناس موجود در ب��ازار به دلیل رقابتی که میان 
تولیدکنندگان وجود دارد، از نظر کیفی مناس��ب بوده و در بعضی 

موارد ب��ه مراتب بهتر از تولیدات خارجی اس��ت ه��ر چند قیمت 
بیشتری داشته باشد.

خطابخش ظرفیت و توانایی تولیدکنندگان داخلی را بیش از این 
دانس��ت و تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان م��ورد حمایت دولت 

قرار گیرند به طور حتم افزایش 
تولید داری��م و امکان صادرات 
نیز وج��ود دارد اما جلس��اتی 
ک��ه تاکن��ون در ای��ن زمینه 
 برگزار ش��ده بی نتیج��ه بوده

 است.
ک��رد:  اضاف��ه   وی 
در حال حاضر هزینه های باالی 
تولیدکنندگان به  ویژه مالیات 
که بسیاری از آن ها را با مشکل 
مواجه کرده است، سبب شده 
قیمت اجناس در بازار بیش��تر 
از اندازه واقعی خود باش��د اما 
اگر تس��هیالتی از سوی دولت 
در اختیار تولیدکنندگان قرار 
گیرد، می توانند رقابتی در حد 

صادرات داشته باشند.
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان خاطرنش��ان کرد: مدل هایی که 
در حال حاضر در بازار وج��ود دارد، ترکیبی از مدل های خارجی و 
داخلی است که سعی شده به روز و مطابق با فرهنگ جامعه و مردم 

باشد و بسته به استقبالی که می شود به تولید انبوه برسد.

وی گفت: مدل های امسال بازار برای پوشاک زنانه تنوع زیادی دارد 
اما  در مدل پوش��اک مردانه تغییر چندانی وجود نداش��ته و تنها 

تغییرات جزیی دارند.

تخفیف به بازار بهاره استان می آيد

توانايی تولیدکنندگان داخلی برای صادرات پوشاک

رشد اقتصادی امريکا کم شد، حمایت از سوی دولت، رقابت در حد صادرات
طال گران می شود

مصرف کنن��دگان، بازاره��ای مالی و سیاس��ت گذاران 
همگی در امریکا چشم به آسمان دوخته اند.

هنوز دو ماه از سال جدید میالدی س��پری نشده اما در 
 همین م��دت دو بار آب و ه��وای بد به ش��دت  امریکا و

 به تب��ع آن اقتصاد این کش��ور را تحت تاثی��ر قرار داده 
 اس��ت. موج ت��ازه آب و هوای ب��د طی روزه��ای اخیر 
 بخش هایی از امریکا را سفیدپوش کرده و اقتصاددانان و 
سیاست مداران امریکایی را با این پرسش مواجه ساخته 
که چنی��ن آب و هوای بدی تا چه حد ب��ر اقتصاد امریکا 
تاثیرگذار خواهد بود؟ بنابر داده های مرکز هواشناس��ی 
ملی امریکا، از ماه نوامبر تا ماه ژانویه، بخشی از ایالت های 
امریکا روزهای سردتری را نسبت به متوسط دما در این 

دوره زمانی سپری کرده اند.
پدیده های که همراه با بارش های سنگین برف و سرمای 
ش��دید بر رفتار مصرف کنندگان امریکای��ی تاثیرگذار 
 بوده و باعث ش��ده ک��ه آن ه��ا کمتر از گذش��ته خرید

 کنند.
 گزارش خرده فروشی امریکا در ماه ژانویه ناامید کننده 
 بوده و کاه��ش غیرمنتظ��ره ای را در این بخش نش��ان

 می دهد. 
طبق برآوردی که در خبرگزاری رویترز منتش��ر ش��ده، 
بدی آب و ه��وا احتماال ب��ه میزان 0/4 درص��د از تولید 
ناخالص داخلی امریکا )GDP( در س��ه ماهه نخس��ت 
سال خواهد کاس��ت، اتفاقی که در سه ماهه پایانی سال 
2013 نیز رخ داده بود. البته اگر وضعیت آب و هوایی در 
امریکا بهبود یابد، می توان انتظار داشت که در سه ماهه 
دوم س��ال جاری، تولید ناخالص این کش��ور رشد قابل 
توجهی را تجربه کند. انتظار م��ی رود که اقتصاد امریکا 
در سه ماه نخست س��ال جاری به میزان 2/2درصد و در 
سه ماهه دوم امسال به میزان 3 درصد رشد کند. کاهش 
رشد اقتصادی امریکا اثر مس��تقیمی برقیمت طال دارد. 
در صورتی که س��رمایه گذاران بازارهای جهانی به این 
نتیجه برس��ند که اقتصاد امریکا از دوره ثبات دور شده 
است، قیمت طال در بازارهای بین المللی مسیر صعودی 
را پیش می گیرد. در حال حاضر نیز تحت تاثیر انتش��ار 
همین خبر قیمت طال در بازاره��ای بین المللی افزایش 
یافته است.موسسات بین المللی مانند کیتکو پیش بینی 
کرده اند روند قیمت گذاری طال حداقل تا آخرین روز از 

هفته جاری مثبت باشد.

بازار مالی؟

مدل هايی که در 
حال حاضر در بازار 

وجود دارد، ترکیبی 
از مدل های خارجی و 
داخلی است که سعی 

شده به روز و مطابق 
با فرهنگ جامعه و 

مردم باشد و بسته به 
استقبالی که می شود 

به تولید انبوه برسد

?????????????? ????????????????????

 صادرات  ماهیانه 
30 هزار شاخه گل 

مردم منتظر گوشی ارزان تر نباشندرقابت با فوالد سازان بزرگ جهاناصفهان قطب  کاشی و سرامیک

بهره برداری از 18 طرح 
عمرانی در سمیرم

رییس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان گفت: در استان اصفهان گل های 
 رز، آلسترومریا، ژربرا، آنتوریوم و شب بو تولید شده که ماهیانه 30 هزار شاخه

 به استان های دیگر صادر می شود.
جعفر دالل باش��ی با اش��اره به این که افزایش چندانی در قیمت گل، در بازار 
نداشته ایم، اظهار داشت: با وجود افزایش قیمت های شدیدی که در محصوالت 
مختلف به دلیل افزایش قیمت ارز وجود داشته اما گل افزایش قیمت چندانی 
نداشته است. وی افزود: در حال حاضر تنها گل رز به دلیل کمبود و کاهش در 

واردات بذرها و پایه های آن، اندکی افزایش قیمت داشته است.
رییس اتحادیه گل فروشان اس��تان اصفهان وجود واس��طه در بازار گل را از 
مشکالت گل فروشان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی که صنف 
گل فروشان به آن دچار هستند وجود واسطه ها در بازار است که سبب می شود 

گل فروشان مجبور به پرداخت بهای بیشتری برای خرید گل باشند.

رییس انجمن کانی غیرفلزی خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: 1۵ 
درصد از بزرگ ترین کارخانه های کاشی 
و سرامیک کشور در اصفهان واقع هستند. 

پرویز اخوان با بی��ان این که ظرفیت تولید 
ساالنه کاشی و سرامیک ایران حدود 400 
میلیون متر مربع اس��ت، گفت: کاش��ی و 
س��رامیک کش��ور در دنیا رتبه پنجم و در 
 آس��یا رتب��ه س��وم را دارد و ش��رایط م��ا 
به گونه ای است که از نظر کمیت تولید از 
ایتالیا رتبه باالتری داریم.وی مصرف کاشی 
و سرامیک در کش��ور را 300 میلیون متر 
مربع در سال ذکر کرد و افزود: 2۸0 هزار نفر 
در کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 

این صنعت مشغول به کارهستند و صادرات 
ایران در این حوزه رتبه ششم جهان را دارد. 
وی عنوان ک��رد: وجود مناب��ع غنی کانی 
غیرفل��زی، منابع ان��رژی و تغییر فرهنگ 
مردم به استفاده از کاشی و سرامیک باعث 
رشد س��رمایه گذاری در صنعت کاشی و 
سرامیک کشور شده اس��ت.اخوان با بیان 
این که با وجود این مزیت ها، ماشین آالت 
کاشی و سرامیک و دانش این صنعت باید به 
روز شوند، ادامه داد: بخش تحقیق و توسعه 
در واحده��ای این صنعت باید گس��ترش 
یابد، همچنین می توان با ارتقای آموزش 
به نیروی کار، بهره وری این صنعت را زیاد 
کرد. وی با اعالم این که افزایش نرخ دالر، 
صادرات کاشی و س��رامیک ایران را رونق 
داده است، گفت: صادرات این محصوالت  
به افغانس��تان، عراق، حوزه خلیج فارس و 
آسیای میانه صورت می گیرد و در صورتی 
که برای دست یابی به بازارهای هدف برنامه 
ریزی کنیم می توانیم به افریقا، اروپا، امریکا 

و کانادا هم صادرات داشته باشیم.

 

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گف��ت: ای��ن ش��رکت آمادگ��ی دارد تا با 

فوالدسازان بزرگ جهان رقابت کند.
بهرام سبحانی افزود: اکنون فوالد مبارکه 
نه تنها در کشور بلکه در خاور میانه رقیبی 
ندارد که بخواهد با آن رقابت کند بنابر این 
نباید به جایگاه فعلی بسنده کند و موجبات 
رکود خود را فراهم س��ازد.وی تاکید کرد: 
باید همیشه فکر کنیم که برای بهتر شدن 
ظرفیت الزم را داری��م و می توانیم بهتر از 
این باشیم به ویژه زمانی که خود را با رقبای 
بزرگ تری مقایسه کنیم و خود را جهانی 
بدانیم، این شرکت و توانمندی های آن را 

در چار چوب جهانی مطرح  می کنیم.
سبحانی ادامه داد: وقت آن است که فوالد 
مبارکه اصفه��ان خود را با ش��رکت های 
بزرگی همچون آرس��لور میت��ال، نیپون 
استیل و پوسکو مقایسه کند اگر چه ممکن 
اس��ت در نگاه اول با آن ها تفاوت و فاصله 
 داشته باش��یم ولی ما در کش��وری بزرگ 
ش��ده ایم که مردان آن به مناعت طبع و 
همت بلند در جهان ش��هره اند و هیچ گاه 
نباید از دست یابی به افق های بلند مایوس 
باش��یم.وی با بیان این که در سال 2013 
حدود یک و نیم میلیارد تن فوالد در جهان 
تولید شده است، افزود: از این میزان تولید، 
س��هم ایران حدود 1۵ میلیون ت��ن یا به 
عبارتی یک در صد از کل تولید جهان است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: از 
آن جا ک��ه همه مزیت ه��ای الزم از قبیل 
س��نگ آهن، انرژی، ذغال سنگ و نیروی 
انس��انی برای تولید فوالد در کشور وجود 
دارد این میزان تولید برای کشور ما سهم 

کمی است.

ط��ی هفته های اخی��ر بازار تلف��ن همراه 
با کاه��ش مجدد قیم��ت مواجه ب��وده و 
قیمت گوش��ی های تلفن همراه تا حدود 
10 درصد کاهش داش��ته اس��ت.رییس 
انجمن فروشندگان س��یم کارت، گوشی 
و لوازم جانبی گف��ت:  طی هفته های اخیر 
کاهش هایی در قیمت تلفن همراه رخ داده 
و شاید اکنون گوشی هایی که پیش از این 
۶00 تا ۸00 هزار تومان قیمت داشتند به 
ترتیب ۶0 تا ۸0 هزار تومان ارزان تر شده  
باشند.افش��ار فروتن ادامه داد: شاید برای 
این کاهش قیمت هیچ دلیل مشخصی که 
جنبه جهانی داشته باشد نتوان ذکر کرد اما 
یکی از مهمترین دالیلی که منجر به چنین 

موضوعی ش��ده بحث کاهش تقاضاست؛ 
اکنون خرید در بازار تلفن همراه به شدت 
کاهش پیدا کرده و ش��اید همین موضوع  

باعث کاهش قیمت ها شده است.
وی ادامه داد: ب��ه هر حال فروش��ندگان 
موبایل ملزم هستند که چرخه مالی خود را 
داشته باشند، زمانی که در بازار خریداری 
وجود نداشته باشد افراد مجبور می شوند تا 
قیمت های خود را کم��ی کاهش دهند تا 

این چرخه مالی دچار مشکل نشود.
رییس انجمن فروش��ندگان سیم کارت، 
گوش��ی و لوازم جانبی عنوان کرد: پروسه 
وارد کردن یک گوشی موضوعی نیست که 
یک یا دو روزه اتف��اق بیافتد و ما بخواهیم 
بگوییم طی روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده 
که اکنون قیمت ها کاهش پیدا کرده است. 
گوش��ی های تلفن همراه در س��ریع ترین 
حالت دو هفته تا یک ماه طول می کشد تا 
به دست سفارش دهنده برسند به همین 
دلیل اکنون نمی توان گف��ت که موضوع 

خاصی باعث کاهش قیمت شده است.

مدیر جهاد کش��اورزی س��میرم گفت: همزمان با ایام دهه فجر 1۸ طرح در 
قالب کمیته روس��تایی عشایری با اش��تغال زایی برای 1۷۷ نفر در سمیرم به 

بهره برداری رسید.
همت علی انصاری به معرفی شهرستان سمیرم در بخش کشاورزی پرداخت 
و اظهار داشت: بیش از 90 درصد مردم شهرستان سمیرم از طریق کشاورزی 

امرار معاش می کنند.
وی از اجرای 2۶ برنامه توسط کمیته روس��تایی و عشایری با محوریت جهاد 
کشاورزی س��میرم خبر داد و افزود: از این تعداد 1۸ طرح در قالب طرح های 

عمرانی و ۸ برنامه نیز به صورت علمی، تخصصی و بازدید اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم تصریح کرد: طرح های عمرانی کمیته روستایی و 
عشایر سمیرم شامل ۸ طرح کشاورزی، ۸ طرح امور عشایری و نیز 2طرح منابع 

طبیعی به بهره برداری رسید.



یادداشت

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: صادق هدایت ممنوع القلم نیست.سیدعباس صالحی 
درباره  مجوز نشر آثار صادق هدایت گفت: آثار هدایت هم مانند آثار دیگر نویسندگان ایرانی است طبیعتا 

زمینه های نشر آثارش با شرایط عمومی که نشر ما دارد،مطابق  است .
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»صادق هدایت« ممنوع القلم نیست
هفتیادداشت

 فراخوان سومین کنگره ملی
 شعر فاطمی منتشر شد

سومین کنگره ش��عر فاطمی با تجلیل از 
سهیل محمودی به س��بب انتشار اشعار 
فاطمی اش در قالب کت��اب »پیش از تو 
یاس نام گلی بود«  به همت خانه شاعران 
در اس��فند ماه برگ��زار می ش��ود. در پی 
برگزاری دو دوره کنگره ملی شعر فاطمی 
در سال های ۹۰ و ۹۱ و با توجه به استقبال 
چشمگیر شاعران کش��ور از این کنگره، 
انجمن شاعران ایران فراخوان سومین کنگره  ملی شعر فاطمی را به این 

شرح  منتشر می کند.
محورهای این کنگره: نگاهی امروزی به ویژگی های شخصیتی حضرت 
صدیقه طاهره )س( در ابعاد گوناگون  عبادی، عرفانی، خانوادگی، سیاسی، 
علمی و نیز خطبه های آن حضرت خواهد بود.شاعران ارجمند می توانند 
بدون محدودیت سنی در دو بخش شعر کالسیک و شعر نو )نیمایی، آزاد، 
سپید( با ارسال یک الی سه قطعه از اشعار خود در این کنگره شرکت کنند.

ارسال آثاربه این روش ها امکان پذیر است:
gmail.com@fatemipoem3 :رایانامه -

- ارس��ال پس��تی به نش��انی: تهران- خیابان ش��ریعتی- خیابان شهید 
کالهدوز- نبش کوچه شهید نعمتی- انجمن شاعران ایران

- ارسال با فکس ۲۲۶۰۷۶۵۷-۲۲۶۰۵۸۰۹
 مهل��ت ارس��ال آثار ت��ا تاری��خ پنج��م اس��فندماه ۱3۹۲ خواه��د بود.

 ) غیر قابل تمدید (.
جوایز: در هردو بخش کالسیک و ش��عر نو به سه نفر جوایز نقدی به این 

شرح تعلق خواهد گرفت:
نفرات اول       3۰۰۰۰۰۰۰ ریال نفرات دوم       ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

نفرات سوم      ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

سومین دوره آموزشی شعر جوان 
انقالب در اصفهان پایان یافت

سومین دوره آموزشی شعر جوان انقالب 
اس��المی با عنوان آفتابگردان ها به مدت 
چه��ار روز در اردوگاه ش��هید بهش��تی 
شهرستان فالورجان استان اصفهان برگزار 
شد. مسوول برگزاری این دوره گفت: این 
دوره به همت موسسه » شهرستان ادب« 
با هدف گ��ردآوری اس��تعداد های جوان 
سراسر کشور برگزار شد.علی محمد مودب 
اف��زود: در مرحله اول این دوره آموزش��ی ویژه آقایان ۷۰ ش��اعر جوان و 
نوجوان از سراس��ر کش��ور حضورداش��تند.وی گفت: این افراد از طریق 
جشنواره، رسانه، سایت ها و معرفی اس��اتید شناسایی می شوند و بعد از 
گزینش، بهترین استعداد ها را به این دوره ها که امسال سومین مرحله آن 
اس��ت دعوت می کنیم.وی افزود: وظیفه آموزش این افراد در این دوره را 

حدود ۲۰ نفر از شاعران برجسته کشور برعهده داشتند.

 »می خواستم برات یک استکان 
چای تلخ بریزم «روی صحنه رفت

رییس تاالر هنر گفت: نمایش» می خواستم 
برات یک استکان چای تلخ بریزم «در این 
ت��االر روی صحنه رفت. میثم بکتاش��ان 
افزود: اجرای این نمایش به نویسندگی و 
کارگردانی اسداله اسدی از جمعه گذشته 
آغاز شد.وی اظهار داشت: ناهید یادگاری، 
ش��هرام قائدی، الهام گوه��ری و مهدی 

رضایی در این نمایش بازی می کنند.
 بکتاش��یان افزود: این نمای��ش قصه دو مهاجر اس��ت ک��ه در دریا غرق 
می شوند و بیننده در گذار بین زندگی و مرگ آن دو با گذشته و خاطرات 
آنان آشنا می شود.وی با بیان این که تا پایان امسال سه نمایش دیگر در 
تاالر هنر روی صحنه می رود، اضافه ک��رد: در حال بازبینی برای انتخاب 
 این نمایش ها هس��تیم. وی گفت: کارگاه های فیلم سازی تاالر هنر نیز

 با حضور فیلم سازان مطرح کشور روزهای پایانی را سپری می کند.نمایش 
می خواس��تم برات یک اس��تکان چای تلخ بریزم، تا دوم اسفند امسال از 
ساعت ۱۸:3۰ در تاالر هنر اصفهان واقع در میدان الله روی صحنه می رود.

»بهار هزار رنگ« در انتظار شماست
 نمایش��گاه عکس��ی با عنوان »بهار هزار 
رنگ«در کتابخانه مرکزی اصفهان در حال 

برگزاری است.
در این نمایش��گاه ۵3 اثر از آثار عکاس��ی 
نوید وظیفه مستعان در معرض تماشای 
عالقه مندان به هنر عکاس��ی قرار گرفته 
است.  مستعان با اعالم این خبر به خبرنگار 
ایمنا گفت: آثار موجود در این نمایشگاه با 

موضوع طبیعت و به ویژه پاییز تهیه شده اند. 
وی افزود: توجه بیش از حد انس��ان به زندگی ماشینی، باعث شده که او 
نگاه دقیقش را به محیط پیرامونش از دست بدهد. به همین خاطر هم من 
تالش کرده ام تا به مناظر طبیعت در پاییز نگاه تازه ای داش��ته باشم و به 
سراغ تصاویری بروم که شاید تا حدودی از نگاه تماشاگران رهگذر پنهان 
مانده است.  الزم به ذکر است، عالقه مندان می توانند برای بازدید از این 
نمایشگاه، تا ۱ اسفند ماه و در ساعات ۹ صبح تا ۱۲ و ۴ بعد از ظهر تا ۷ به 

گالری شماره یک کتابخانه مرکزی اصفهان مراجعه کنند.

برپایی   نمایشگاه 
»مینیاتور و تذهیب«

تجهیز و آماده سازی 
بناهای تاریخی اصفهان 

     نمایشگاهی از مجموعه آثار نقاشی مینیاتور و تذهیب در کتابخانه مرکزی 
اصفهان برپا خواهد شد.در این نمایش��گاه مجموعه ای از آثار نقاشی جمعی از  

هنرمندان جوان در معرض تماشای عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
نسیم کاظمی، مسول برگزاری این نمایشگاه با اعالم این خبر گفت: ۱۰۰ اثر 
نقاشی با موضوعات مختلف منظره ، طبیعت ، پرنده و ... در این نمایشگاه وجود 
دارد. وی که سرپرس��تی هنرجویانش را در برپایی این نمایشگاه به عهده دارد 
افزود: سبک موجود در این آثار رئال است و با پاستل و سیاه قلم طراحی شده اند. 
 ش��ایان ذکر اس��ت؛ در این نمایش��گاه آثار هنرمندان  نیره یاوری  ،  سوس��ن 
حقیقی زاده ،  مژگان کریم ، فاطمه محمدی ، سارا مصلحی ،  فاطمه حسینی، 
 زهره زین علی، منیژه عابدی ، راضیه یادگاری ، راضیه کریم ، زهرا مهر علی و زهرا 

معصوم زاده به نمایش گذاشته خواهد شد. 

 مدیر کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
 گفت: در آس��تانه ن��وروز ۹3 کلی��ه بناهای تاریخ��ی تجهیز  و آماده س��ازی

 می شوند .به گزارش اداره روابط عمومی و امور فرهنگی استان اصفهان محسن 
مصلحی دراولین جلسه ستاد نوروی اس��تان  اصفهان افزود : کار تمیز کاری و 
مرمت بناهای تاریخی به خصوص بناهای شاخص در دستور کار این اداره کل 
قرار گرفت.وی اظهار داشت : چاپ بروشور ، نقشه و کاتالوگ و بنرهای مرتبط از 

دیگر اقداماتی است که در آستانه عید نوروز صورت خواهد گرفت.
وی به س��اماندهی راهنمایان بناهای تاریخی اش��اره کرد و اف��زود : در جهت 
راهنمایی مس��افران نوروزی در بناهای تاریخی از دانش��جویان رش��ته های 
جهانگردی دانشگاه های شیخ بهایی و جامع علمی کاربردی به عنوان راهنمای 

افتخاری استفاده خواهد شد.

آرامشکمدیکنمایش

سرانه کتاب

سرمایه گذاری۸۰۰ میلیاردی 
خیران در کتابخانه های عمومی 

مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان گفت: در 
۴ سال گذش��ته بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال کمک خیران 
در ح��وزه کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان اصفهان هزینه 

شده است.
غالمرض��ا ی��اوری در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم اظه��ار 
داش��ت: ای��ن می��زان کم��ک در قال��ب اه��دای زمین، 
 س��اختمان، تجهی��زات، کت��اب و س��اخت کتابخان��ه

 بوده است.
وی با بیان این که در ح��ال حاضر حدود ۶۰ باب کتابخانه 
در استان اصفهان فعال بوده که به صورت وقف مردمی در 
حوزه کتابخانه های عمومی دایر شده، افزود: در این زمینه 
واقفان، ساختمان هایی را برای تبدیل به کتابخانه عمومی، 

وقف کرده اند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان با اش��اره 
به این که اقدامات خیرانه مردم اس��تان اصفهان در همه 
بخش ها از جمله بخش فرهنگی جایگاه خوبی در کش��ور 
دارد، گف��ت: از ۲۷3 ب��اب کتابخانه عمومی در اس��تان ، 
 ۱۱۲ باب به همت ای��ن خیران و بدون اعتب��ارات دولتی

 اداره می شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در کتابخانه های��ی که به دس��ت 
خی��ران اداره می ش��ود، دول��ت فق��ط در بخش ه��ای 
 نظ��ارت، آم��وزش و تامی��ن مناب��ع کتاب��ی هم��کاری

 می کند.
ی��اوری ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اس��تان اصفه��ان دارای 
 بیش��ترین تع��داد کتابخانه ه��ای عموم��ی خیران ی��ار 
 در کش��ور اس��ت، اظه��ار داش��ت: ب��ا تروی��ج فرهنگ

 وق��ف در اس��تان اصفه��ان ه��م اکن��ون بی��ش از 
۱۰۰۰ خی��ر در اداره ک��ردن کتابخانه ه��ای عموم��ی 
و  اش��تغال زایی  ک��ه  می کنن��د  فعالی��ت  اس��تان 
 پرداخ��ت حق��وق ب��رای ۵۰۰ نف��ر را ه��م ب��ر عه��ده

 گرفته اند.

تهیه کننده »پایتخت« از ضبط جلوه های ویژه سریال خبر داد 
و اعالم کرد عوامل این مجموعه نوروزی در سرمای ۱۲ درجه 
زیر صفر مازندران در کنار م��ردم و با بی آبی و بی گازی به کار 

ادامه داده اند.
الهام غفوری تهیه کننده »پایتخت 3« درباره آخرین وضعیت 
این س��ریال به خبرن��گار مهر گف��ت: اخیرا گ��روه فرادید که 
 چند اث��ر س��ینمایی از جمله »خط وی��ژه« را در جش��نواره
  داش��ته اند، تصاوی��ر هل��ی ش��ات پایتخ��ت را ضب��ط

 کردند. 
همچنی��ن جلوه های وی��ژه ای داش��تیم که باید در ش��یرگاه 
 مازن��دران تصویربرداری می ش��د و خدارا ش��کر ب��ا تدابیری 
 ک��ه اندیش��ه ش��د و ب��ا حض��ور اورژان��س و آتش نش��انی
را ضب��ط ه��ا  بخ��ش  ای��ن  مش��کلی  هی��چ  ب��دون    

 کردیم.
 

این تهیه کننده با اشاره به روزهایی که استان مازندران درگیر 
بارندگی برف ش��ده بود، تصریح کرد: با توجه به این که آنتن 
نوروزی داش��تیم، مجبور بودیم س��رمای ۱۲ درجه زیر صفر 

اس��تان مازندارن و با بی آبی و بی گازی را در کنار هموطنان 
 ش��مالی تحم��ل کنی��م و کار را ادام��ه دهی��م و ضب��ط

 »پایتخ��ت« در س��رمای ۱۲ درج��ه زی��ر صف��ر ه��م ادامه 
داشت.

 

 وی از آماده ش��دن قس��مت هفتم س��ریال خبر داد و یادآور 
 ش��د: پیش تولید بخش های تصویربرداری مرب��وط به تهران
  آغاز ش��ده اس��ت و اکن��ون در ح��ال بازدید از لوکیش��ن ها

  هس��تیم ت��ا ای��ن هفت��ه ضب��ط بخ��ش ته��ران را آغ��از 
کنیم.

 پیش از این غف��وری در گفت وگویی که اوای��ل بهمن با مهر 
داشت، به حضور مسوول جلوه های ویژه پیشنهادی زنده یاد 
جواد شریفی راد در سریال اشاره کرده و از تصویربرداری هوایی 

آن خبر داده بود.
در خالصه داستان سری سوم »پایتخت« آمده است: در شب 
عروس��ی ارس��طو، حادثه ای روی می دهد که باعث می ش��ود 
 نقی ک��ه از چند م��اه قبل بیکار اس��ت، پریش��ان و افس��رده

 شود.
 او ب��ا تش��ویق خان��واده ب��ه ورزش کش��تی ک��ه در جوانی 
به آن مش��غول بوده روی می آورد و پا در مس��ابقات کش��تی 
پیشکس��وتان می گ��ذارد، ام��ا ماجرای��ی در خالل کش��تی 
 پی��ش می آی��د ک��ه نق��ی و خان��واده اش را وارد ماجراهایی

 تازه تر می کند.
محس��ن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، س��ارا و نیکا 
فوقانی اص��ل و علیرضا خمس��ه بازیگران اصلی این س��ریال 

هستند.
همچنی��ن هنرمندان��ی چ��ون مه��ران احم��دی، نس��رین 
نصرت��ی، هوم��ن حاج��ی عبداله��ی و جمع��ی از بازیگران 

 تئات��ر ب��ه عن��وان بازیگ��ران مهم��ان در ای��ن اث��ر حاض��ر 
شده اند.

از جمله عوامل »پایتخت« می توان به سرپرست نویسندگان 
محسن تنابنده، نویس��ندگان خش��ایار الوند، حسن وارسته، 

مجری طرح علیرضا نجف زاده اشاره کرد.
 مدی��ر تصویرب��رداری امی��ر معقولی، گ��روه تصویر رس��ول 
امامی، س��ید می��الد ملکوت��ی، س��یامک کوثر م��دار، میالد 
مهران��ی، تصاوی��ر هلی ش��ات ش��هروز کیایی، ط��راح گریم 
مجی��د اس��کندری، اج��رای گریم ثمین��ه محم��د طاهری، 
 مرتض��ی که��زادی، مصطفی که��زادی، جم��ال الدین بیات

 می باشند.
 مدیر صداب��رداری امی��ر پرتو زاده، دس��تیاران ص��دا مهدی 
رحی��م زاده، امیر فیاضی، طراح صحنه و لب��اس آرزو غفوری، 
دس��تیار اول صحنه جواد فاضلی، گروه صحنه و لباس وحید 
جعفری، احمد عبداله��ی، رضا برزگر، س��اره جوانمرد، مدیر 
برنامه ریزی علی صابری، دس��تیار اول کارگردان صالح غربی 
جوان، برنامه ریز سید جواد حسینی، تدوین خشایار موحدیان، 
صداگذاری مهرداد جلوخانی، آهنگ س��از آریا عظیمی نژاد، 
 جلوه ه��ای بصری عل��ی تصدیق��ی، دس��تیار دوم کارگردان

 امیر نصیری هستند.
 منش��ی صحن��ه محم��د گلفش��ان، تصویرب��ردار پش��ت 
صحن��ه عل��ی حم��د خ��دا، جانش��ین تولی��د محم��ود 
 اتح��ادی، ع��کاس ن��ادر فوقان��ی، مش��اور رس��انه ای

 مجتبی احمدی، دس��تیار ی��ک ت��دارکات ابوالفضل لطفی، 
دس��تیار تدارکات نیما فکوری، خدمات امید داریمی، س��ینه 
موبی��ل، ایمان وردی احم��دی، وحید بیگل��ری، حمل و نقل 
 آرش نوروزی، حمید رضا قریشی، رضا خالقی، فرزاد شعبانی 

مقدم اشاره کرد. 

تازه ترین تصاویر سریال نوروزی

ضبط  جلوه های  ویژه   »پایتخت« 3

تصویربرداری در سرمای 12 درجه زیر صفر

رییس انجمن موس��یقی ش��هرضا گفت: برگ��زاری همایش های 
متعدد موس��یقی باید مبتنی ب��ر رعایت اخالق اس��المی و پرهیز 
 از ورود محت��وای ضدارزش��ی و غیرفرهنگ��ی در ای��ن ح��وزه 

متمرکز باشد.

 ناصر پورحس��ین  ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب در جمع خبرن��گاران
  و اصح��اب رس��انه اظه��ار داش��ت: تجربه ه��ای درخش��ان 
 در زمین��ه برگ��زاری چندی��ن برنام��ه و همای��ش ب��زرگ در

 حوزه موس��یقی طی س��ال جاری در ش��هرضا حکای��ت از وجود 

زیرس��اخت های مطلوب فرهنگی و اجتماعی در س��طح این دیار 
دارد و بای��د از این ظرفیت عظیم مردمی حداکثر اس��تفاده الزم را 

داشته باشیم.
وی بیان داشت: موس��یقی به عنوان یک هنر فاخر و اصیل مطرح 
اس��ت و مردم فرهیخته ش��هرضا در طول چندین دهه گذش��ته 
 ضمن تالش ب��رای فراگی��ری ظرایف ای��ن هنر س��ترگ همواره

 بر رعایت موازین و اص��ول ایرانی و اس��المی در این عرصه خطیر 
اهتمام داشته اند.

رییس انجمن موسیقی شهرضا با اشاره به این که برگزاری برنامه های 
بزرگ در حوزه موسیقایی با همکاری و تعامل مجموعه مسووالن و 
متولیان حوزه فرهنگ اجرایی شده است، افزود: روند مداوم اجرای 
همایش های موسیقی طی س��ال جاری در شهرضا حاکی از وجود 
آمادگی ه��ای اجتماعی در این حوزه اس��ت و البته افتتاح مجتمع 
فرهنگی، هنری شهید مدرس نقش به س��زایی در تحقق این امر 

مهم داشته است.
وی اضافه کرد: برگزاری همایش های متعدد موسیقی باید مبتنی 
بر رعایت اخالق اس��المی و پرهیز از ورود محتوای ضدارزش��ی و 

غیرفرهنگی در این حوزه متمرکز باشد.
پورحسین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که ایجاد 
فضای شادابی و نش��اط در جامعه از مهمترین تاکیدات مسووالن 
کشور به ش��مار می رود، بیان کرد: موج گس��ترده استقبال مردم 

شهرضا و شهرهای اطراف از همایش های موسیقی ،موید نیازمندی 
جامعه به ارایه برنامه های سالم و همخوان با روحیه ایرانی، اسالمی 
است و امیدواریم در سال آینده شاهد تداوم این برنامه های سازنده 

باشیم.
وی در ادامه با اش��اره به حضور گروه موس��یقی رهاب در شهرضا 
و اس��تقبال  گس��ترده مردمی از برنامه این مجموعه خاطر نشان 
کرد: پارس��ا حس��ن دخت به عنوان خوانن��ده این گ��روه فعالیت 
کرد و س��یامک بهبهانی، جعفر قاضی عسگر، یوس��ف شریداوی، 
مهرزاد اعظمی کیا، مس��یح مردیه��ا و محمد ش��جاعی به عنوان 
 س��ایر اعضا ب��ه هنرنمای��ی در جمع هنردوس��تان ش��هرضایی

 پرداختند.
رییس انجمن موس��یقی ش��هرضا با اش��اره به این که این برنامه 
ب��زرگ در دو بخ��ش اجرا ش��د، بی��ان داش��ت: بخش نخس��ت 
این برنامه در مایه ش��ور و دش��تی و بخ��ش دوم در قالب همایون 
و بی��ات اصفهان اجرا ش��د و براس��اس وظیفه بای��د از تالش های 
 م��داوم  حس��ن راد ب��ه عن��وان مدی��ر برنام��ه و تهیه کنن��ده

 قدردانی کنیم.
وی گفت: در حال حاضر جمع قابل توجهی از هنرمندان موسیقی 
در شهرضا آمادگی خود را برای اجرای برنامه های فاخر موسیقایی 
اعالم کرده اند که انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد تحقق این 

مهم باشیم.

رییس انجمن موسیقی شهرضا:

استقبال گسترده مردم از همایش های موسیقی

همایش های موسیقی 
موید نیازمندی جامعه 

به ارایه برنامه های 
سالم و همخوان با 

روحیه ایرانی، اسالمی 
 است و امیدواریم 

در سال آینده شاهد 
تداوم این برنامه های 

سازنده باشیم



اخبار کوتاهیادداشت

تنها افتخارات لوکا قهرماني هایش
 با سپاهان است

لوکا بوناچيچ با شکست تيم اش 
مقابل تراکتورس��ازی نتوانس��ت 
در  قهرمانی های��ش   تع��داد 
جام حذفی را به عدد سه برساند.

ل��وکا بوناچيچ را بای��د یک مربی 
هميش��ه حاضر در فوتبال ایران 
دانست که در این سال ها در اکثر 
تيم های ایرانی س��ابقه مربيگری 
داش��ته اما هنوز هم بزرگ ترین افتخارات او مربوط به زمانی اس��ت 
که جانشين ادسون تاوارس ش��د و هدایت سپاهان را برای اولين بار 
پذیرفت. او در همان ابتدای کار هم در فينال جام حذفی و در دو بازی 
رفت و برگشت پرسپوليس را شکس��ت داد تا اولين عنوان قهرمانی 
او در فوتبال ایران مربوط به جام حذفی و نشس��تن بر روی نيمکت 

سپاهان باشد. 
بوناچيچ س��ال بعد هم دوباره این افتخار را تکرار کرد و با شکس��ت 
پرس��پوليس در مرحله نيم��ه نهایی ب��ه فينال رس��يد و آن جا هم 
صباباتری را شکست داد تا دو سال متوالي دو قهرمانی جام حذفی را 

در کارنامه اش ثبت کند. 
اما مثل این که عمر قهرمانی های بوناچيچ فقط به س��پاهان مربوط 
است، لوکا بعد از جدایی از سپاهان هرگز نتوانست قهرمانی دیگری 
را در فوتبال ایران تجربه کند. بوناچيچ جمعه گذشته و در شرایطی 
که می توانست باز هم به جام دیگری در رقابت های جام حذفی دست 
پيدا کند مغلوب تراکتورسازی و تونی اوليویرا شد تا تنها افتخارات او 

در فوتبال ایران همان قهرمانی هایش با سپاهان باشد.

مسابقات تیراندازی در شهرضا 
هدایت اهلل بهرامی مسوول هيات 
تيراندازی شهرضا ضمن بيان این 
مطلب گفت: این دور از مسابقات 
در دو رش��ته 10 متر و تپانچه در 
بخ��ش آقایان و بانوان در س��الن 
 تيران��دازی ش��هرضا ب��ه مدت 

چهار روز برگزار شد.
وی تصری��ح کرد: در مس��ابقات 
تيراندازی با تفنگ جام ش��هدای انقالب شهرستان شهرضا ۸۳ نفر 
از ورزشکاران مرد در کنار ۹۸ نفر ورزش��کار بخش بانوان به رقابت 

پرداختند. 
مسوول هيات تير اندازی شهرستان شهرضا در ادامه افزود: در بخش 
آقایان در رش��ته تيراندازی 10 متر بيژن محمدی، جمال ایزدی و 
احسان اله منصوریان به ترتيب حایز مقام های اول تا سوم و در رشته 
تيراندازی ب��ا تپانچه حبيب اله رضایی، بيژن محمدی و س��يد علی 

مرتضوی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
وی همچنين بيان داشت: در بخش بانوان در رشته تيراندازی ده متر 
الناز پيراسته، پریسا قدیمی و سميه سبزواری مقام های اول تا سوم 
و نيز الناز پيراسته، پریسا قدیمی و زهره شبانی در رشته تيراندازی 

با تپانچه حایز مقام های اول تا سوم شدند.

 نایب قهرمانی فریدونشهر 
در مسابقات والیبال 

ریيس هيات واليبال فریدونشهر 
از نایب قهرمانی این شهرستان در 
مسابقات واليبال جام فجر بانوان 

غرب استان خبر داد.
احمد مليانی ، اظهار داش��ت: در 
این دوره از مس��ابقات 1۲ تيم از 
شهرستان های فریدن، خوانسار، 
گلپایگان، تيران ،فریدونش��هرو 

شهر دامنه شرکت داشتند.
وی ادام��ه داد: این مس��ابقات به مدت س��ه روز به ط��ول انجاميد 
که ب��ا قهرمان��ی شهرس��تان تي��ران، نای��ب قهرمانی شهرس��تان 
 فریدونشهر و مقام س��ومی شهرس��تان گلپایگان به کار خود پایان

 داد.

درمسابقات لیگ واترپلوی اصفهان 
مقاومت بسیج قهرمان شد

مسابقات ليگ واترپلوي زیر دوازده 
سال اس��تان اصفهان با قهرماني 
باش��گاه مقاومت بس��يج و کسب 
عنوان سومي شهرداري اصفهان 

به پایان رسيد.
مس��ابقات ليگ واترپلو نوجوانان 
پس��ر اس��تان اصفه��ان )ج��ام 
 فجر( ی��ادواره مرح��وم عليرضا 
صنایع پرور در رده سنی زیر 1۲ سال که از ۲۷ دی ماه ۹۲ آغاز شده 
بود با معرفي تيم قهرمان به اتمام رس��يد.در این دوره از مسابقات ۷ 
تيم در رده سنی زیر 1۲ سال شرکت کردند که بعد از انجام 1۲ بازی 
و با فينال نفس گير بين تيم های مقاومت و علی دژس��تان به پایان 
رسيد و در نهایت تيم های مقاومت و دژستان بر سکوهای اول و دوم 

ایستادند و تيم شهرداری به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

 مسابقات شنای مادران سالم 
در نیمه دوم اسفندماه

دومين دوره مس��ابقات ش��نای 
 م��ادران س��الم تح��ت عن��وان

بان��و ش��هيده مائ��ده اش��جع به 
حض��رت والدت   مناس��بت 

زین��ب )س( در روز جمع��ه 16 
اسفندماه در رده های سنی ۲5 تا 
باالی 60 سال در استخر انقالب 

برگزار خواهد گردید.
این مسابقات با هدف جلب مشارکت بانوان در فعاليت های ورزشی 
 و ارتقای س��المت آنان برگزار م��ی گردد.گفتنی اس��ت متقاضيان
  می توانندجهت ثبت نام در این مس��ابقات حداکثر تا روز سه شنبه

 1۳ اسفند ماه به هيات شنای استان مراجعه کنند.

والسكو: از خداحافظي غمگینم

موفقیت ایران در المپیك، 
هدیه اي براي من است

سرمربي تيم ملي واليبال ایران گفت: افتخار می کنم اگر ایران 
در آینده به موفقيت های بزرگی دست پيدا کند. شک ندارم 
که در المپيک برزیل واليبال ایران نتایج خوبی کسب خواهد 
کرد. موفقيت در المپيک را باید به عنوان هدیه ای به من در 
نظر بگيریم.خوليو والسکو سرمربی تيم ملی واليبال ایران در 
مراسم خداحافظی با بازیکنان تيم ملی از مسووالن ورزشی 
ایران، مس��ووالن فدراس��يون و بازیکنان واليبال کشورمان 
قدردانی کرد.وی با ابراز تاسف نس��بت به خداحافظی خود 
با تيم ملی واليبال ایران گفت: از خداحافظی غمگينم، آقای 
داورزنی تمام تالشش را کرد که من تصميم  را عوض کنم و 
نروم اما یک تصميم حرفه ای نبود.وی ابراز اميدواری کرد که 
ایرانی ها درکش کنند و در همين زمينه گفت: من در روزهای 
حضورم در ایران دریافتم که مردم این کشور عشق به ميهن 

دارند به همين دليل من را درک می کنند.
والسکو با اشاره به زمان حضور خود در ایران یادآور شد: زمانی 
 که ایران را انتخاب کردم دالیل محکمی داش��تم که یکی از

  آن ها نگاه حرفه ای بود؛ در آن ایام دوس��تانی داشتم که در 
ایران کار کرده بودند و آن ها به من گفتند این جا یک نيروی 

بالقوه ای وجود دارد که می توان آن را رشد داد.
والسکو از تصميم خود برای حضور در ایران ابراز خرسندی 

کرد و گفت: به ایران آمدم زیرا شرایط ویژه ای داشت.
سرمربی تيم ملی واليبال ایران ضمن ابراز خرسندی از رفتار 
ایرانی ها در طول مدت حضورش در کشورمان اظهار داشت: 

تک  تک افرادی که با من برخورد داشتند مهربان بودند.
وی در ادامه سخنان خود با بيان این که ایران قابليت دارد در 
جایگاه نخست جهان بایستد تصریح کرد: ما نباید خودمان 
را محدود کنيم؛ اگر به فکر تغيير باش��يم می توانيم به آنچه 

می اندیشيم برسيم.
والس��کو ادامه داد: اولين فردی که اظهارات من را باور کرد 

آقای داورزنی بود که از وی تشکر می کنم.
سرمربی تيم ملی واليبال ایران با تاکيد براین که ایران باید به 
این بازیکنان افتخار کند، اظهار داشت: افتخار به این بازیکنان 
نه فقط به خاطر مسایل فنی بلکه به خاطر توانایی ها و ظرفيت 

این افراد است که برای تغيير آماده اند.
س��رمربی تيم ملی واليبال ایران افزود: تمام تالشم را برای 
موفقيت واليب��ال ایران ب��ه کار می گيرم حتی اگ��ر در این 

کشور نباشم.

زاویه

6
وحيد رمضاني ،مردآهنين مبارکه

مسابقات انتخابي قوي ترین مردان ایران در تهران برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان 
اصفهان،مس��ابقات انتخابي قوي ترین مردان ایران)مردان آهنين(در تهران برگزار و وحيد رمضاني از 

شهرستان مبارکه موفق به کسب سهميه ورودي مسابقات مردان آهنين شبکه ۳ سيما گردید.

 مهاجم س��ابق اس��تقالل م��ی گوی��د از ای��ن ک��ه غریبانه و
 بی سر و صدا از فوتبال خداحافظی کرده، گالیه ای ندارد.

علی سامره چند روزی اس��ت که از دنيای فوتبال خداحافظی 
کرده. آن هم غریبانه و بی سر و صدا. او که روزی هزاران هوادار 
در ورزشگاه آزادی با لقب »علی ۳0 ثانيه« صدایش می کردند، 
حاال مثل خيلی های دیگر در سکوت چهار گوشه زمين فوتبال 
رو بوس��يد و رفت. البته خود او از این مس��اله گالیه ای ندارد: 
»من از هيچ کدام از مدیران توقع نداش��تم که برای من بازی 
خداحافظی بگيرند. در این م��دت هم به آن ها زحمت دادم!« 
مهاجم محبوب سال های نه چندان دور استقالل در گفت و گو 
با خبرآنالی��ن در مورد روزهای ابتدای��ی فوتبالش در کرمان، 
درخشش در اس��تقالل، بازی در ایتاليا، دور ماندن از تيم ملی 

و ... صحبت کرد.
چن�د روزی از خداحافظ�ی ات می گذرد، ت�و هم مثل 
بسیاری از بازیكنان دیگر غریبانه و بی سروصدا رفتی.

غریبانه رفتن فوتباليس��ت ه��ا دیگر یک چيز عادی اس��ت. 
من از هيچ کدام از مدیران توقع نداش��تم که ب��رای من بازی 
خداحافظ��ی بگيرند. در این مدت هم ب��ه آن ها زحمت دادم! 
این سيس��تم خداحافظی بازیکنان ما کال مشکل دارد. به نظر 
من باید سيستمی را در باشگاه ها بگنجانند که برنامه ای برای 

خداحافظی بازیکنان در آن باشد.

 عل�ی س�امره فوتبال�ش را از رفس�نجان ش�روع کرد 
و در همان ش�هر ه�م خداحافظ�ی کرد. این خواس�ته 

خودت بود؟
خودم دوست داشتم چنين حالتی پيش بياید که خدا را شکر 
این اتفاق افتاد. بعد از ۲0 سال حضور در فوتبال جا دارد از تک 

تک عزیزان تشکر کنم.اميد که حاللم کنند.
 در س�ال 75 در فوتب�ال کرم�ان نام�ی ب�رای خودت 
 دس�ت و پا کردی اما ناص�ر ابراهیم�ی با انتق�ال تو به 
تیم های تهران�ی مخالفت کرد و در نهایت س�ر از فجر 
سپاسی درآوردی. درباره آن سال ها صحبت می کنی؟

در آن زمان با ناصر خان تماس گرفتم و از ایشان خواستم که 
به تهران بيایم اما ایشان فجر را به من پيشنهاد داد که تيم ليگ 
برتری بود. جا دارد از ناصر خان تشکر کنم، این پيشنهاد او تاثير 
زیادی در فوتبال من داش��ت. در آن زمان بازیکنان بزرگی در 
فجر بازی می کردند و برای یک جوان ۲0 ساله شرایط خيلی 

سخت بود اما خدا را شکر که خودم را ثابت کردم.
منصور پورحی�دری هم نق�ش پررنگ�ی در فوتبال تو 

داشت؟
صد در صد. من بهترین س��الهای فوتبالی ام را در کنار ایشان 
بودم . ما در فجر به عنوان بهترین تيم شهرس��تانی ش��ناخته 

شدیم. 

بعد از فجر هم استقاللی شدی. هت تریك در بازی اول 
با پیراهن آبی چه احساسی داشت؟

در بازی اول برای استقالل سه گل زدم و یک پاس گل دادم. به 
نوعی در آن بازی خودم را ب��ه هواداران ثابت کردم. صميميت 
من با هواداران استقالل هم از همان بازی استارت خورد. من 
از بازی در اس��تقالل خاطرات خوبی دارم. م��ا بهترین تيم آن 

روزهای ایران بودیم.
اکث�ر ه�واداران اس�تقالل تو را ب�ا آن گل مع�روف در 
 درب�ی س�ال 81 م�ی شناس�ند. گلی ک�ه به ت�و لقب

 »علی 30 ثانیه«  داد
 م��ن ب��رای اس��تقالل 
گل های زی��ادی به ثمر 
رس��اندم ام��ا آن گل مزه 
دیگ��ری داش��ت. در آن 
لحظه از باز کردن دروازه 
پرس��پوليس خوش��حال 
ش��دم و بعده��ا فهميدم 
که در چه زمانی گل زدم. 
بعد از آن نصف استادیوم 
نشسته بود و نصف دیگر 
 ایس��تاده م��را تش��ویق 
می کردند. آن گل خاطره 
خوب��ی را در ذه��ن من و 
هواداران ایجاد کرد. جالب 
این جاس��ت که هواداران 
 اس��تقالل هنوز ه��م مرا 
به خاطر آن گل شرمنده 

می کنند و با همين لقب صدایم می زنند.
بعد از درخش�ش در اس�تقالل به تی�م پروج�ا ایتالیا 
پیوس�تی و به اولین بازیكن ایرانی ش�اغل در س�ری آ 

تبدیل شدی. آن روزها برای تو چگونه بود؟
روزهای س��ختی بود. جوان و بی تجربه بودم که وارد بهترین 
ليگ دنيا شدم. در مجموع تجربه خوبی برای من بود و دید من 

را نسبت به فوتبال باز کرد.
شرایط تیم ملی را در جام جهانی چه طور می بینی؟

هدف ما باید فقط و فقط این باشد که خودمان را به مرحله باالتر 
برسانيم. تا پيش از این هدف بازیکنان ایرانی این بود که فقط 

تيم ملی به جام جهانی برسد و چيز دیگری اهميت نداشت.
فكر می کنی به حق خودت در فوتبال ایران رسیدی؟

من نظرم برعکس آن هایی اس��ت که می گوین��د به حقمان 
در فوتب��ال نرس��يدیم. من در ای��ن ۲0 س��ال از فوتبال لذت 
بردم. روزه��ای بد، تجربه های تل��خ، باخت و ... زیاد داش��تم 
اما در مجم��وع روزهای خ��وب فوتبال برای من بيش��تر بود. 
 امي��دوارم این روزه��ای خ��وب را در زمان مربيگ��ری تکرار 

کنم.

خداحافظی غریبانه، دیگر برای بازیكنان عادی شده است

هنوز هم به او می گویند »علی 30 ثانيه«
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به آب و آتش زدن 
 تراکتورسازی 

مربی دروازه بان تیم فوتبال گیتی پسند

به مربیان ایراني بیشتر بها دهید
روی خط ورزش استان

از سوپر لیگ کاراته تا لیگ هفت سنگ

هدف مان احیای بازی 
زیبای هفت سنگ است

قهرمانی تراکتورسازی در جام حذفی پس از س��ال ها یک جام قهرمانی را به 
هواداران این تيم هدیه کرد تا تبریزی ها بعد از مدت ها شاهد قهرمانی تيمشان 

در فوتبال ایران باشند. 
اما قهرمانی تراکتورسازی و کسب سهميه آسيایی می تواند چهار بازی آینده 

این تيم در ليگ برتر را به صورت تشریفاتی درآورد .
باید دید تونی اوليویرا که تيم اش در آستانه شروع فصل جدید ليگ قهرمانان 
آسيا حضور دارد آیا برای دفاع از حق دو تيم سپاهان و ذوب آهن مقابل بقيه 
تيم ها به آب و آتش می زند و یا راه را برای کسب امتياز تيم هایی مثل راه آهن، 

فوالد و استقالل باز می کند.
 شاید رابطه خوب باشگاه های اصفهانی با این تيم تبریزی بتواند آن ها را مجاب 
 کند تا الاقل به خاطر دفاع از حق فوتبال شهرس��تان ها هم که ش��ده به فکر
  انج��ام بازی های��ی ب��ا انگي��زه و قدرتمندان��ه در ادام��ه لي��گ برت��ر

 باشند.

نواب ش��وقی گفت: مربی دروازه بان خارجي ای خوب اس��ت که 
بتواند دروازه بانانی را به فوتبال ما معرفی کند، اما در حال حاضر 
شاهد هستيم که اکثر مربيان خارجی که وارد ليگ ایران می شوند 

شرایط الزم را ندارند.
مربی دروازه بان تيم فوتبال گيتی پس��ند ، با بي��ان این که ورود 
مربيان دروازه بان خارجی به ش��رط این که فردی باسابقه باشد 
اشکالی ندارد، اظهارداشت: در حال حاضر شاهد هستيم که مربيان 
دروازه بانی خارجي وارد ليگ ایران می شوند که نه تنها شرایط الزم 
را ندارند بلکه از کشورهایی وارد ليگ ایران شده اند که فوتبال شان 

از ما پایين تر است.
وی با بي��ان این که این مربي��ان خارجي بای��د کيفيت وضعيت 
دروازه بان��ان ما را از نظر فني ب��اال می برند، عنوان ک��رد: مربيان 

بهتر دروازه ب��ان ایرانی ب��ه مرات��ب از خارجی ها 
هستند و نشان داده اند از لحاظ کيفی نيز یک 

س��روگردن از همتایان خارجی خود 
باالتر هس��تند؛ همانگونه 
که تيم های صدرنش��ين 
ليگ برتر و دسته یک نيز از 

مربيان دروازه بان ایرانی استفاده می کنند و نتيجه هم گرفته اند 
بهتر است بقيه تيم ها نيز به جای اس��تفاده از مربيان دروازه بان 

خارجی از مربيان ایرانی استفاده کنند.
مربی دروازه بان تيم فوتبال گيتی پسند با بيان این که از باشگاه 
گيتی پس��ند تش��کر می کنم که به من مربی جوان اعتمادکرد، 
تصریح کرد: مربی دروازه بانی خوب اس��ت که بتواند دروازه بانانی 
عالي را به فوتبال ما معرفی کند؛ زمانی مربی دروازه بان خارجی 

مثل محمدباقر ذوب آهن با ورودش به این تيم افرادی 
معرفی کرد و صادقی و گ��ردان را ب��ه فوتبال ما 

    پيروزی سپاهان بر تيم ش��يرژال در سوپر ليگ کاراته بانوان تاثير خوبی را بر فوتبال ما داشت.
تيم کاراته بانوان فوالد مبارکه سپاهان در هفته اول دور برگشت 
رقابت های کاراته سوپر ليگ باش��گاه های ایران بر تيم شيرژال 
 غلبه کرد و با کسب یک پيروزی و یک شکست در رده سوم جدول

 رده بندی سوپر ليگ قرار گرفت.  هفته اول از دور برگشت سوپر 
ليگ کاراته بانوان ۲5 بهمن امسال در سالن شهيد کبکانيان تهران 
برگزار ش��د و تيم علمدار کربال 16 بر ۹ برابر تي��م فوالد مبارکه 
سپاهان پيروز ش��د و با 1۸ امتياز در مکان دوم جدول رده بندی 
ایستاد. فوالد مبارکه سپاهان با وجود شکست مقابل تيم علمدار 
کربال، تيم شيرژال را با نتيجه ۲0 بر هفت شکست داد و با 1۲ امتياز 

در مکان سوم جدول رده بندی قرار گرفت. 
    مس��ابقات ليگ واترپلوی نوجوانان پسر استان اصفهان جام 
فجر یادواره مرحوم عليرضا صنایع پرور در رده سنی زیر 1۲ سال 

با قهرمانی تيم مقاومت پایان یافت. 

در این دوره از مسابقات هفت تيم شرکت کردند که در 1۲ بازی 
تيم های مقاومت و دژس��تان به ترتيب بر س��کوهای اول و دوم 

ایستادند و تيم شهرداری به مقام سوم این مسابقات دست یافت.
    تيم منتخب بانوان استان اصفهان جهت حضور در دور رفت 

مسابقات ليگ هفت سنگ کشور راهی بندرعباس شد.
بازیکن��ان تي��م اس��تان اصفه��ان از شهرس��تان ه��ای 

اصفهان،کاشان،دهاقان و سميرم هستند.
دور برگش��ت این رقابت ها 1۲ اس��فند امس��ال به ميزبانی شهر 

اصفهان آغاز می شود.
    نتایج گروه سوم ليگ هفت س��نگ قهرمانی استان اصفهان 
در بخش آقایان و بانوان اعالم ش��د. ليگ هفت س��نگ قهرمانی 
 استان اصفهان در س��ه منطقه با حضور 16 تيم برگزار می شود و

رقابت های گروه سوم پنج شنبه گذشته در شهرستان چادگان با 
حضور پنج تيم انجام ش��د. تيم چادگان با 1۲ امتياز در رده اول، 
تيران و کرون ۹ امتياز در رده دوم و گلپایگان شش امتيازی در رده 
سوم گروه سه آقایان قرار گرفتند. فریدن و چادگان هردو با ۹ امتياز 
در رده اول و دوم گروه سوم بانوان و تيران و کرون با شش امتياز در 

رده سوم این گروه قرار گرفتند. 
     با برگزاری مسابقات ليگ استان اصفهان 1۸ بازیکن اصفهانی 
با هدف شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به اردوی تيم واترپلوی 
زیر 1۲ سال استان دعوت شدند.تيم واترپلوی استان متشکل از 
1۳ بازیکن پنجم اسفند  به مسابقات قهرمانی کشور در یزد اعزام 

خواهند شد. 

مسوول برگزاری ليگ هفت سنگ قهرمانی استان اصفهان گفت: هفت سنگ 
یکی از بازی های قدیمی و س��نتی ایران اس��ت و تالش م��ا در هيات ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی استان این است که این بازی را احيا و زنده 

کنيم.
مظاهر محمودی اظهار داشت: ليگ هفت سنگ قهرمانی استان را زیرنظر هيات 
ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان به منظور تقسيم شهرستان های 
استان برای حضور در رقابت های ليگ برتر و دسته یک کشوری هفت سنگ با 

حضور 16 تيم از آقایان و 16 تيم از بانوان برگزار کردیم.
مسوول برگزاری ليگ هفت  سنگ قهرمانی استان ادامه داد: از امروز هشت تيم 
در بخش بانوان به مدت یک هفته در بندرعباس به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی گفت: ترویج و تشویق به این نوع تحرک بدنی که همراه با شادمانی است 
بسيار روحيه ساز می باشد، چراکه این بازی دارای قابليت های جذاب و دیدنی 

است.

»برنز «ملي پوش اصفهاني در چین
رضا قاس��مي دونده ملي پوش اصفهاني با رس��يدن به 
فينال مس��ابقات ماده 60 مت��ر، دو و ميداني قهرماني 
داخل س��الن آس��يا مدال برنز خود را در این مسابقات 

قطعي کرد.

تراکتورسازی 6 میلیون تومان جریمه شد
کميته انضباطی فدراس��يون فوتبال تيم تراکتورس��ازی تبریز را 
به دليل تخلف تماش��اگران منتس��ب به این تيم در دیدار با  تيم 
 های داماش گيالن و ملوان بندرانزل��ی 60 ميليون ریال جریمه 

کرد .

مسابقات دوچرخه سواری کوهستانی کشور 
مسابقات دوچرخه س��واری کوهستان منطقه ای کش��وری تحت عنوان جایزه 
بزرگ در شهرس��تان مبارکه برگزار گردید.50 رکابزن ازتيم های اس��تان های 
فارس،یزد،مرکزی،چهار محال و بختياری و5 تيم ازباشگا ه های استان اصفهان در 

دو رده جوانان و بزرگساالن باهم به رقابت پرداختند. 

غریبانه رفتن 
فوتبالیست ها دیگر
 یك چیز عادی است

 من از هیچ کدام
 از مدیران 

توقع نداشتم که
 برای من بازی 

خداحافظی بگیرند
 در این مدت هم 

به آن ها
 زحمت دادم! 
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 60هزار كيلو گرم انواع گز 

در بلداجي توليد شد
رييس سازمان  صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري از توليد 

60 هزار كيلو گرم انواع گز در بلداجي، پايتخت گز ايران خبر داد.
رحمن  كرمي اظهارداشت: در آستانه عيد نوروز، 60 هزار كيلو گرم انواع 
گز در بلداجی پايتخت گز ايران توليد و روانه بازارهای داخلی و خارجی 
شد.وی گفت: توليد كنندگان پايتخت گز ايران در بلداجی هم اكنون 
60 هزار كيلوگرم انواع گزهای س��که ای، لقمه ای، شکالتی، رژيمی، 

زعفرانی و آردی را توليد و روانه بازار مصرف كردند.
كرمی با اشاره به تداوم توليد گز در اين شهر تا پايان اسفندماه، گفت: 
گز بلداجی به دليل كيفيت باال و مرغوبيت آن بهترين گز ايران است كه 
عالوه بر تامين نياز داخلی كشور به كشورهای عربی و اروپايی و حاشيه 

خليج فارس صادر شده است.

تخصيص اعتبار الزم ساخت برای 
بهره برداری از فرهنگسرای سامان

مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختي��اری از ادامه 
تخصيص اعتبار برای بهره برداری هرچه س��ريع تر از فرهنگس��رای 
شهرستان سامان خبر داد.حس��ين گنجی در نشست شورای اداری 
شهرستان سامان با اشاره به پروژه فرهنگسرای اين شهرستان اظهار 
 داش��ت: بهره برداری از هر پ��روژه فرهنگی می بايس��ت موجب رونق 
و باال ب��ردن كيفيت مص��رف كاالهای فرهنگ��ی ش��ود.وی از ادامه 
تخصيص اعتبار برای بهره برداری هرچه س��ريع تر از فرهنگس��رای 
اين شهر خبر داد و گفت: وظيفه اصلی فرهنگسراها در شهرستان ها 
بيش��تر بر توليد و عرضه محصوالت فرهنگی و محلی برای همفکری 
هنرمندان در اين حوزه هاس��ت.گنجی با اشاره به تخصيص اعتبارات 
به اين پروژه در س��ال 93 مطابق با قوانين، تصريح كرد: آنچه موضوع 
مصرف كاالهای فرهنگی جديد را با اهميت می كند رواج اس��تفاده از 
 آن ها به دليل ارزانی و سهولت دسترسی و نيز به دليل تنوع و جذابيت 

برنامه هاست.

 26 هزار دانش آموز 
مجری طرح داناب می شوند

مديرعامل شركت آب منطقه ای چهارمحال و بختياری گفت: با اجرای 
طرح داناب 26 هزار دانش آموز آموزش های الزم را در رابطه با چالش ها 

و راهکارهای نجات منابع آب استان فرا خواهند گرفت.
 محمدعلی مصطفوی ، اظهار داشت: با وجود پرآب بودن استان نسبت 
به بسياری از استان های كشور، امروز چهارمحال و بختياری با چالش ها 

و مسايل خاص خود مواجه است.
وی برداشت بی رويه از منابع آب را از چالش های فراروی استان برشمرد 
و گفت: الگوی مص��رف ناصحيح آب در بخش ه��ای مختلف از ديگر 

چالش های فراروی استان محسوب می شود.
مصطفوی از اجرای طرح داناب در اس��تان خبر داد و گفت: با توجه به 
اين كه منابع آب محدود اس��ت، درس��ت مصرف كردن آن ضرورتی 

اجتناب ناپذير است.

اخبار كوتاه 

 رييس آموزش پرورش شهرستان بروجن گفت: عمليات اجرايی ساخت باشگاه فرهنگيان بروجن
 به زودی آغاز می شود. احمد كريمی با اش��اره به راه اندازی باشگاه فرهنگيان اين شهرستان اظهار 

داشت: برای ساخت اين باشگاه به اعتباری بالغ بر يک ميليارد تومان نياز است.

7 عملیاتاجراییساختباشگاهفرهنگیانبروجنآغازمیشود

سرپرست معاونت صنايع دس��تی اداره كل ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری چهارمحال و بختياری گفت: اين 
اداره كل آمادگی كامل برای راه اندازی بازارچه صنايع دستی 
در ش��هركرد را دارد.مهرداد رئيسی در نشس��ت مشترک با 
مديرعامل سازمان همياری شهرداری های استان چهارمحال 
و بختياری، اظهار داش��ت: اس��تان چهارمح��ال و بختياری 
قابليت ها و ظرفيت های بس��يار خوبی در بحث حوزه صنايع  
دستی دارد.وی افزود: تعامل و همکاری بيشتر بين دو دستگاه 
موجب معرفی هرچه بيشتر اين رش��ته، توسعه و رشد همه 

جانبه صنايع دستی در سطح ملی و بين المللی  خواهد شد.
رئيس��ی با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه با س��ازمان همياری 
شهرداری ها، گفت: فراهم كردن زمينه حضور در دو نمايشگاه 
بين المللی چين و لبن��ان، معرفی به بانک توس��عه صادرات 
اس��تان از مهمترين اهداف انعقاد اين تفاهم نامه به ش��مار 
می رود. سرپرس��ت معاونت صنايع دس��تی اداره كل ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری چهارمحال و بختياری 
ادامه داد: پيگيری در راستای دريافت تسهيالت برای ايجاد 
بازارچه دايمی صنايع دستی در شهركرد، معرفی به معاونت 
صنايع دستی كشور برای دريافت تسهيالت توسعه صادرات 
صنايع دستی از ديگر اهداف اين تفاهم نامه محسوب می شود.

وی با بيان اين كه صنايع دستی هويت فرهنگی و ملی ماست، 
افزود: بايد تالش كني��م تا اين صنعت هم حفظ ش��ود و هم 
گسترش و توسعه يابد. رئيس��ی تصريح كرد: صنايع دستی 
عامل بسيار مهمی در ايجاد اشتغال، صادرات غير نفتی، ايجاد 

درآمد و ... برای خانواده هاس��ت. سرپرس��ت معاونت صنايع 
دستی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختياری همچنين خاطرنش��ان كرد: اين اداره 
كل آمادگی كامل برای راه اندازی بازارچه صنايع دس��تی در 

شهركرد  را دارد.
       برخی از این صنایع دستی  

قالی بافی: در ميان عش��اير بختياری قال��ی بافی از اهميت 
 زيادی برخ��وردار اس��ت. برخی از زن��ان نوعی قال��ی به نام

 بی بی باف می بافند كه از كيفيت بااليی برخوردار است. طرح 
و چشم انداز آن به لچک و ترنج معروف است. هم اكنون نوعی 
قاليچه با كرک های بلند و پرزدار از نوع پست به نام خرسک 

بافته می شود. 
چغابافی: چغا و چوغا نيز خوانده می شوند كه نوعی باال پوش 
محلی و لباس ويژه بختياری هاست و معموال به رنگ سفيد با 
نقوشی به رنگ های سياه  يا آبی بافته می شود كه نوع پشم 

آن مرغوب است. 
نمدمالی: س��اخت نمد اختصاص به ش��هرهای ش��هركرد 
 و بروجن دارد. بعضی از نمدماالن ش��هر كرد ي��ا بروجن در

 محل های ييالقی عشاير چلگرد، شيخ عليان و دشتک برای 
مدت 3 الی 4 ماه اتراق می كنند و يا در مركز تجمع عش��اير 

اقدام به نمدمالی می  كنند. 
كاله مالی:مركز توليد اين صنايع دستی شهركرد و بروجن 
است. معروف ترين كاله های منطقه كاله خسروی، شب كاله 

و كاله قشقايی است. 

اس��تان  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  كل   مدي��ر 
 چهارمح��ال و بختي��اری از ف��روش ف��رش دس��تباف

 چهارمحال و بختي��اری با تخفيف پنج درص��دی درتعدادی از 
فروشگاه های خاص خبر داد.

رحمان كرم��ی در گفت وگ��و بامهر با اش��اره به اي��ن كه فرش 
دس��تباف چهارمحال و بختي��اری با تخفيف پن��ج درصدی به 
فروش می رسد، اظهار داش��ت: تعدادی از فروشگاه های معتبر 
فروش فرش دس��تباف در چهارمين نمايش��گاه ف��روش فرش 
 دستباف اس��تان چهارمحال و بختياری مشخص شده اند واين

 فروشگاه های فروش فرش دس��تباف با پالكارد و بنر در سطح 
 استان مش��خص هس��تند و فرش را با قيمت مقطوع و تخفيف 

پنج درصدی به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: فرش دستباف يکی از زيباترين هنرهای اصيل ايران 
است كه فرش دستباف اس��تان چهارمحال و بختياری شهرت 

بااليی در سطح كشور و  جهان دارد.
 رحمان كرم��ی با اش��اره به ش��هرت فرش دس��تباف اس��تان
  چهارمح��ال و بختياری، اذعان داش��ت: فرش های دس��تباف

 اس��تان چهارمحال و بختياری بيش��تر با محل باف��ت آن نظير 
چالشتر، قهفرخ، بختياری و... در س��طح ايران و جهان شناخته 

شده است.
      قيمت فرش ها توسط كارشناسان تعيين می شود

وی با اش��اره به اين كه ف��روش فرش در راس��تای ترويج خريد 
فرش دس��تباف و كمک به توس��عه بافتن فرش دستباف انجام 
می ش��ود، تاكيد كرد: در فروش��گاه های فروش فرش اس��تان 

 قيمت ها توس��ط كارشناس��ان تعيين می ش��ود وب��ه طوری
  قيمت ها تعيين می شود كه حقوق توليد كننده و مصرف كننده 

رعايت شود.
مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياری 
 با اش��اره به اين كه فرش های اس��تان چهارمح��ال و بختياری

 به خاطر ثبات رنگ و نقش��ه ه��ای زيبا ش��هرت دارند، گفت: 
 ه��م اكن��ون ف��رش ه��ای اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری

 مشتری های بس��ياری در كش��ورهای خارجی از جمله آلمان، 
ژاپن و...دارد.

      100 هزار بافنده ف�رش در چهارمحال و بختياری 
فعال هستند

 چهارمح��ال و بختي��اری دارای ۱00هزار بافن��ده بالقوه و
 ۵0 هزار بافنده در قالب تشکل ها و اتحاديه ها است.

عليرضا شيخی گفت: اس��تان چهار محال و بختياری دارای 
سبک فرش دس��تباف در كشور اس��ت و اين سبک به چهار 
دسته بختياری، يلمه،گبه و نايينی تقسيم می شود كه سبک 
 بختياری به ثبت ملی رس��يده اس��ت و ثبت بين المللی آن

 در حال اقدام اس��ت و اين سبک در شهرس��تان شهركرد، 
شلمزار، بن و سامان وجوددارد.

شيخی افزود: س��بک يلمه در بروجن ،سبگ گبه زير بافت و 
درشت باف در اردل و سبک نايينی در لردگان بافته می شود.

وی گفت: در استان چهارمحال و بختياری ۱00هزار بافنده 
بالقوه و ۵0 ه��زار بافنده در قالب تش��کل ه��ا و اتحاديه ها 

سازماندهی شده اند و دارای كارت و دفترچه می باشند.

 فرش های دستباف
 استان چهارمحال 
 و بختياری بيشتر
 با محل بافت آن 
نظير چالشتر 
قهفرخ، بختياری 
و... در سطح ایران 
و جهان شناخته 
شده است

صنایع دستی 
 هویت فرهنگی
  و ملی ماست
 باید تالش كنيم تا 
 این صنعت
  هم حفظ شود و 
 هم گسترش
 و توسعه یابد

مدیر كل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياری عنوان كردسرپرست معاونت ميراث فرهنگی چهارمحال و بختياری بيان كرد؛

تخفیف5درصدیبرایفرشدستبافراهاندازیبازارچهصنایعدستیاستان

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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اخطار اجرایی
تاریخ 92/7/21 شعبه 27 شورای حل  رأی شماره 774  1087به موجب 
قلی  امیر  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان   مجهول  هادیان 
بابت اصل خواسته و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
حکم  اجرای  تاریخ  تا   92/3/19 چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد 
صابریان بنشانی : خ حکیم نظامی – جنب کوچه 33. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 27 

حقوقی اصفهان  

اخطار اجرایی

تاریخ 92/7/21 شعبه 27 شورای حل  رأی شماره 788  1088به موجب 
ابراهیم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 
هفت  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان    مجهول  بنشانی  میرزایی 
هزینه  بابت  ریال  هزار  چهارصد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 92/2/8 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت 
صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان بنشانی 
: خ حکیم نظامی – جنب کوچه 33. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و 
و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  مزبور صورت  مهلت 
 اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 27 حقوقی

 اصفهان  

تغییرات 

1090 آگهی تغییرات شرکت دان گستر آهوک ) سهامی خاص ( به شماره 
به استناد صورت جلسه مجمع  ثبت 850 و شناسه ملی 10103637087 
العاده و هیات مدیره مورخه 1392/11/1  تصمیماتی اتخاذ  عمومی فوق 
و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 1- آقای عبداالمیر 
پستی 8175819131  کد  و  ملی 1750382709  کد  با  فرزند محمد  صفار 
به عنوان عضو هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سوان 
پستی  کد  و   0055227279 ملی  کد  با  وارتان  فرزند  مصروبیان   دیر 
1588963413 به عنوان  عضو هیات مدیره و به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و خانم ناهید قصدیان فرزند مهدی با کد ملی 1755155336 و کد 
نامجو  نجمه  خانم  و  مدیره  هیات  عضو  عنوان  به   8175819131 پستی 
فرزند فیروز با کد ملی 0063461617 و کد پستی 1455885668 ) خارج 
از اعضای هیات مدیره ( به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب شدند . 2- کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس 
دادخواه  .3- خانم زهرا  بود  معتبر خواهد  با مهر شرکت  و  مدیره  هیات 
فرزند رضا با کد ملی 1289285993 و کد پستی 8166736551 به سمت 
بازرس اصلی و خانم  اکرم قره زاده فرزند پرویز با کد ملی 0491879806 

و کد پستی 1883783961 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
نشر  برای  رود  االنتشارزاینده  کثیر  روزنامه   -4  . شدند  انتخاب  یکسال 
آگهی های شرکت انتخاب شد . م الف 469خیر اله عصاری – رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان 

 ابالغ 

: اصفهان خ آتشگاه  به نشانی  تاجیمر ریاحی  : غالمرضا  1091 خواهان 
نصر آباد ، کوی قدس ، پشت ورزشگاه پالک 12 وکیل مصطفی مستاجران 
بنشانی : فالورجان خ میثم مجتمع تجاری زاینده رود طبقه دوم واحد اول 
خوانده : سید وحید حسینی خولنجانی بنشانی : اصفهان خ حکیم نظامی خ 
شریعتی پالک 28 خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک   گردشکار :  شورا با 
عنایت به محتویات ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای 
سید  طرفیت  به  مستاجران  مصطفی  وکالت  با  ریاحی  تاجمیر  غالمرضا 
مبلغ0/000/000 4ریال وجه  به خواسته مطالبه  وحید حسینی خولنجانی 
2 چک به شماره های 279171/ بتاریخ 91/10/10 و 91/11/10/297172 
به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  بانک  صادرات  عهده  به 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی 
از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود 
و  تجارت  قانون  310وو307و315و313  مواد  استناد  به  که  رسد  می 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ریال  و 110000  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ40/000/000  پرداخت  به 
تاریخ سر رسید چک  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت 
موصوف تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل  در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از  بیست روز پس 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف 13871 قاضی شعبه 13 شورای 

حل اختالف اصفهان 

تصمیمات 

1092 شماره 92/11668/140/و-1392/11/6 آگهی تصمیمات در شرکت 
فرا شیمی دو هزار  سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 18692 و شناسه 
هیات  برابر صورتجلسات  مجمع عمومی  عادی و  ملی 10260395920 
مدیره مورخ 92/11/5 تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است 
: محسن بهپور به کد ملی 1286734487 بسمت رئیس هیات مدیره و فرشته 
مرشد شکرچی به کد ملی 1288906870 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و 
از  خارج  عامل  مدیر  بسمت   1286748410 ملی  کد  به  کشاورزراد  شهرام 
اعضا و سهامداران و میترا محمدی نژاد به کد ملی 1286850819 بسمت 
عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ء شهرام کشاورزراد و با مهر شرکت 
معتبر است ؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد و 
مرضیه منصوری به کد ملی و رویا حسین پور به کد ملی به ترتیب بسمت 
شدند  انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل   شرکت  علی  و  اصلی  بازرسان 
تعیین  های شرکت  دعوتنامه  و  ها  آگهی  درج  زاینده رود جهت  روزنامه 
شده است ، امضای ذیل ثبت در تاریخ 1392/11/6 تکمیل گردید . منصور 

آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تغییرات 
تغییرات شرکت کشت و صنعت  آگهی  : 4535/ت 92/103  1094 شماره 
 44519 ثبت  شماره  به  خاص  اصفهان سهامی  آگاه شرق  اندیشان  سبز 
وشناسه ملی 10260624263 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/10/21 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه 
به  آقای مهدی رضائی    ، اصلی  بازرس  عنوان  به  بهداد   رویا  1- خانم 
 -2. گردیدند  انتخاب  مالی  یک سال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 
انتخاب  آگهی های شرکت  زاینده رود جهت نشر  االنتشار  کثیر  روزنامه 
صدیقه  خانم   : باشند  می  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  ء  اعضا   -3 شدند  
زین  شیخ  پیمان  آقای  و  نژاد  هاشم  عدنان  آقای  و  خواجوئی  سجادیه 
الدین   تا تاریخ 1394/10/21- 4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل 
هئیت  رئیس  به سمت  : خانم صدیقه سجادیه خواجوئی   گردیدند  تعیین 
مدیره و آقای عدنان هاشم نژاد  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای 
پیمان شیخ  آقای  و  مدیره  هئیت  به سمت عضو  الدین   زین  پیمان شیخ 
زین الدین  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اسناد و اوراق مالی شرکت با 
امضاء آقای پیمان شیخ زین الدین و با مهر شرکت معتبر است . ظمنا مدیر 
عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/10/24 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 

تغییرات 
بازرگانی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4530/ت   : شماره   1093
ملی  وشناسه   41284 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  آپادانا  امید  توسعه 
مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260589917
1392/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
به آدرس شهر اصفهان – خیابان هزار جریب – کوی امام – کوچه هنگامه 
و  یافت  تغییر   پالک 3-  کد پستی 8169763983- تلفن 03116685733   –
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/10/23 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء 
واحد  ثبت شرکتها و موسسات  اداره  رئیس   – آذری  . منصور  قرار گرفت 

ثبتی اصفهان 

تغییرات 

پویای  گران  تدبیر  تغییرات شرکت  آگهی  : 4697/ت 92/103  1095 شماره 
اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 41612 وشناسه ملی 10260593399 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا   -1 شد 
1392/10/30 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه 
از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور  تشریفات قانونی سرمایه شرکت 
به مبلغ 1000000000 ریال منقسم به  از مبلغ 1000000 ریال  سهام جدید 
یکصد هزار سهم با نام به ارزش هر سهم 10000 ریال که مبلغ 999000000 
ریال بموجب گواهی شماره 231-92460 مورخ 1392/11/30 بانک ملت شعبه 
ماده  و  یافت  افزایش  است  پرداخت گردیده  ممتاز ب شیخ صدوق اصفهان 
دفتر  ذیل   1392/11/05 تاریخ  در   . گردیدد   اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت 
ثبتی اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد  رئیس   – . منصور آذری   گرفت 

 اصفهان 

تاسیس 
1096 شماره : 103/2925ث/92 آگهی  تاسیس موسسه حقوقی عدالت خواه 
صبح امید موسسه فوق درتاریخ 1392/10/22 تحت شماره 3995 و شناسه 
 1392/10/22 تاریخ  در  و  ثبت رسیده  به  اداره  این  در  ملی 10260704904 
جهت  زیر  به شرح  آن  و خالصه  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : 
ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
انحصار وکالی  در  مواردیکه  استثنای  به  کلیه خدمات حقوقی  ارائه   – باشد 
مراجع  از  مجوز  کسب  با  فعالیت  موضوع  مفاد  انجام  باشد  می  دادگستری 
ذیصالح . 2- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
اتوبان فرودگاه  شهر اصفهان فلکه الله –  موسسه : 1-3- استان اصفهان – 
 – امامزاده  کوچه  روبروی   – میثم  خیابان   – خیابان شیخ طوسی شرقی   –
طبقه دوم – کد پستی 8197787569-تلفن  مجموعه 44 واحدی امام زمان – 
03115816099 ، 4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  
اولین مدیران موسسه1-5- خانم فرحناز وفادار اصفهانی   به سمت رئیس 
به  عامل  مدیر  به سمت  اصفهانی    وفادار  فرحناز  خانم   -5-2 مدیره  هئیت 
اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  گردیدند.6-  نامحدودانتخاب  مدت 
مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
1097 شماره : 4512/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پارس 
حامی نیکان سهامی خاص به شماره ثبت 46262 وشناسه ملی 10260643150 
مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1392/10/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد حسین ناظمی  به عنوان 
بازرس اصلی ، آقای رسول خاکپور 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 
: خانم زهرا شفیعی و خانم فاطمه شفیعی و خانم فاطمه مقیمی به عنوان عضو 
علی البدل و آقای اکبر مقیمی تا تاریخ 1394/10/7- 4- تراز نامه ها و حساب 
های سود و زیان سال مال منتهی 1391/12/30 به تصویب رسید 5- سمت 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : خانم زهرا شفیعی به سمت 
رئیس هئیت مدیره و خانم فاطمه شفیعی  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و 
آقای اکبر مقیمی  به سمت عضو هئیت مدیره و خانم فاطمه مقیمی   به سمت 
عضو هیئت مدیره ) بعنوان عضو علی البدل ( و آقای اکبر مقیمی به سمت مدیر 
عامل . 6- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای شخص مدیر عامل و 
و  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل  تاریخ 1392/10/23  در  است.  معتبر  مهر شرکت  با 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
1098 شماره : 4617/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت برنا ارتباطات پرشیا 
با مسئولت محدود  به شماره ثبت 37358  وشناسه ملی 10260549163 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/10/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و سعید خاشعی 
تصفیه  محل  نشانی   . گردید  انتخاب  تصفیه  مدیر  به سمت  سال  دو  مدت  به 
اصفهان بلوار وحید مجتمع نیایش طبقه 4 واحد 7 کد پستی 8175715595 می 
باشد .  . در تاریخ 1392/10/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
رئیس اداره ثبت  ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
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باس��تان شناس��ان در زی��ر آب ه��ای اقیان��وس هن��د 
محموله هایی از یک کشتی شکسته شده در 2000 سال 
پی��ش را کش��ف کرده اند.باستان شناس��ان کش��تی 
شکسته ای را حدودا به وسعت 30 متر خارج از دهکده 
»گوداوایا« تا س��ریالنکا در اقیانوس پی��دا کرده اند که 
2000 سال قبل در دریا غرق ش��ده بود و به یک شبکه 
تجارت وس��یع از ش��رق به غرب در آن زم��ان مرتبط 
می شود. در کاوش های انجام ش��ده اطالعاتی به دست 
آمده است که نشان می دهد کشتی در تجارت بین رم و 
شرق بوده است.باستان شناسان آلمانی کشف کرده اند 
که در نزدیکی دهکده »گوداوایا« یک بندر مهم تجاری 
جاده ابریش��م که قدمت آن به قرن دوم می رسد بوده و 
این راه تجاری بین شرق و غرب و مسیرهای دریایی بوده 
است.بسیاری از کشتی های باری از شمال اقیانوس هند 
عبور می کردند.در سال 2003 برای اولین بار ماهیگیران 
این کشتی شکسته را کشف کردند.در این اواخر نیز یک 

سنگ آسیاب که بر روی چهارچرخ بود را پیدا کرده اند.
 ب��ه گفت��ه »دب��ورا کارلس��ون« ریی��س موسس��ه

 باس��تان شناس��ی دریایی دانش��گاه A&M تگزاس، 
احتماال این کشتی در اثر جریان های اقیانوس به حالت 
رقت انگیزی شکس��ته و غرق شده اس��ت.آن ها بقایای 
یک کاسه 6در6 و تکه های آهن، وسایل دستی بودایی، 
مس، آهن و شیشه ای در سواحل جنوب شرق هند پیدا 
و جمع آوری کردند.باستان شناسان سعی در استخراج 
برخی از وسایل برای مطالعه بیشتر دارند.آن ها به امید 
پیدا کردن وسایل شخصی هستند تا بیشتر به مطالعات 
آن ها کمک کند.»دبورا کارلس��ون« گفت: قدمت قایق 
توسط آزمایش سه چوب در آزمایشگاه بین قرن اول قبل 

از میالد و قرن اول میالدی تخمین زده شد.
وی افزود: برای اولین بار که کشتی را دیدم شک داشتم 
 و فکر می ک��ردم غیر ممکن اس��ت قدیمی باش��د اما با 
جمع آوری نمونه هایی از باقیمانده های کشتی فهمیدم 
اشتباه کرده ام.این تیم می تواند با شناسایی محموله های 
به دست آمده به اهمیت سریالنکا در تجارت در دریای 

مدیترانه پی ببرد.
هنوز علل حادثه غرق شدن کشتی ناشناخته است.

 اسرار قدیمی ترین 
کشتی شکسته

فن آوری

یادتان باشد بسیاری هس��تند که حتی اگر 2 برابر این مقدار را 
نیز به عنوان دستمزد پرداخت کنند باز هم راضی به انجام این 

کارها نمی شوند. نظر شما چیست؟
بعضی ها به درآمد شغلشان اهمیت بسیاری می دهند و حاضرند 
برای کس��ب مبلغ بیشتر، در س��ال دس��ت به انجام کارهایی 
خطرناک بزنن��د اما آیا انجام این کاره��ا ارزش به جان خریدن 
خطرات بسیار را دارد؟بعضی از شغل ها تماما برای کسب درآمد 
هس��تند، بعضی برای ایجاد تغییر در جه��ان و بعضی هم برای 
کسب تجربه.افرادی هستند که دوست دارند تا همه این موارد 
را در شغل خود داشته باشند و خوشبختانه شغل هایی هستند 
که هم درآمد خوبی دارند ، هم تجرب��ه ایجاد می کنند و هم پر 
 هیجان می باشند.یادتان باشد بسیاری هس��تند که حتی اگر 
2 برابر این مقدار را نیز به عنوان دستمزد پرداخت کنند باز هم 

راضی به انجام این کارها نمی شوند.
غواصان سکوهای نفتی

درآمد : بیش از ۱۰۰ هزار دالر در سال
بسیاری از کشورهای جهان 
در ح��ال جایگزی��ن کردن 
غواص های سکوهای نفتی 
با روبات ها هس��تند. یکی از 
دالیل مه��م ای��ن موضوع 
وجود خطرات زی��اد در این 
شغل است. غواصانی که در 
 ای��ن زمینه ش��غلی فعالیت

می کنند باید بتوانند فشار  
 بس��یار باال را تحمل کنند، در دید بس��یار محدود و س��رمای

 بسیار باال قطعات بزرگ را جا به جا و سرهم  کنند و در بسیاری 
از مواقع با کوچک ترین اشتباه دچار حوادث ناگواری می شوند. 
با این حال افرادی که حاضر می ش��وند این خطرات را به جان 
بخرند می توانند ساالنه درآمدی بیش از ۱00 هزار دالر داشته 

باشند.
صید خرچنگ آالسکا

درآمد : ۲۴۰ هزار دالر در سال
صید کنندگان خرچنگ در 
ای��ن ناحیه گاهی ب��رای به 
دست آوردن یک صید خوب 
تا چندین ماه زمان را در دریا 
س��پری می کنن��د. دریای 
آالسکا یکی از طوفانی ترین 
و خطرناک تری��ن دریاه��ا 
اس��ت. اما اگر ش��ما حاضر 
باش��ید ت��ا چند م��اه فقط 
غذاهای دریایی مصرف کنید و چندین ماه پا بر خشکی نگذارید 
می توانید در سال نزدیک به 2۴0 هزار دالر درآمد داشته باشید.

گله داری حرفه ای
درآمد : ۵۰ هزار دالر در سال

ش��اید باورش س��خت باش��د اما از هر ۱00 هزار نفر در شغل 
دامداری ۴0 نفر شانس مواجه ش��دن با مرگ را دارند، یکی از 
دالیل اصلی این موضوع گاوها هستند! هر ساله گاوها ۴0 برابر 
کوس��ه ها جان انس��ان ها را می گیرند. پس دفع��ه بعد که در 
نزدیکی یکی از این حیوانات هستید مواظب خود باشید. خطر 
دیگری که دامداران با آن مواجه هس��تند بیماری است ، گاهی 

یک بیماری حیوانی می تواند 
جان تمام حیوانات ش��ما را 
بگی��رد و خس��ارت جبران 
ناپذیری به شما تحمیل کند 
اما بدتر از آن زمانی است که 
خود شما نیز به آن بیماری 
آلوده ش��وید. اگر بتوانید با 
ریسک های این شغل کنار 
بیاید م��ی توانید هر س��اله 

درآمد خوبی در حدود ۵0 هزار دالر برای خود به دست آورید.
خلبانی

درآمد : ۱۰۰ هزار دالر در سال
خلبانی یکی از ش��غل های 
محبوب موج��ود در جهان 
است و افراد بسیاری عالقه 
دارن��د ت��ا وارد ای��ن عرصه 
شوند، ش��ما نیز اگر بتوانید 
 هزینه گران آم��وزش های 
کنی��د  پرداخ��ت  را   آن 
می توانید ی��ک گواهینامه 
خلبانی ب��ه دس��ت آورید. 
خلبان های بسیاری وارد بخش جابه جایی مسافران می شوند ، 
این قس��مت خطرات زیادی به همراه ندارد اما خلبانان بس��یار 
 دیگری نی��ز در بخش ه��ای انتق��ال کاال ، پس��ت و ... فعالیت

 می کنند و گاهی باید در ش��رایط خطرناک آب و هوایی پرواز 
کنند.

۴ شغل خطرناک که درآمد باالیی دارند
 عرضه بزرگ ترین 

تلفن هوشمند جهان 

ش��رکت چینی HiSense بزرگ ترین تلفن همراه جهان را به نام 
X۱ عرضه کرده است.  این تلفن همراه با صفحه نمایش6/8 اینچی 
در واقع در رده فبلت ها قرار گرفته و اندازه ای بین تلفن هوش��مند 
و تبلت دارد.ش��رکت چینی »های س��نس« این تلفن هم��راه را به 
 بازار چی��ن عرضه کرده و قص��د دارد محصول جدید خ��ود را اواخر

 سال جاری به امریکا بفرس��تد. هنوز خبری در مورد دیگر بازارهای 
هدف این محصول اعالم نش��ده اس��ت. این تلفن هم��راه اندکی از 
سامسونگ گلکسی مگا بزرگ تر است. در حالی که تلفن های همراه 
بزرگ مانند ای��ن، هنوز خیلی در بین مص��رف کنندگان محبوبیت 
نیافته اند ام��ا تلفن هایی مانند ایفون ۵S و گلکس��ی S۴ هر س��ال 
 نسبت به مدل های پیش از خود بزرگ تر می شوند و X۱ نیز در واقع

 نشان دهنده چشم انداز این پیشرفت منطقی در اندازه سایز است. 
به گفته کارشناس��ان اندازه بزرگ این تلفن همراه در حد یک تبلت 
هفت اینچی قرار دادن آن را در کنار گوش اندکی دش��وار می کند. 
 این گوشی کامال از پالستیک س��اخته شده است و دارای پردازشگر 
چه��ار هس��ته ای GHz 2.3 800 Snadragon ، دارای حافظه 
داخلی 2 مگابایت و باتری mAh 3.900 اس��ت. ایکس وان دارای 
دوربین پنج مگا پیکسلی در جلو و ۱3 مگا پیکسلی در پشت گوشی 
است. این گوشی تلفن همراه امکان افزایش حافظه ۱6 گیگا بایتی را 

دارد و  سیستم عامل اندروید ۴/3 برخودار است.
 در حالی که هنوز قیمت این تلفن همراه بزرگ اعالم نش��ده اس��ت 

گفته می شود ممکن است قیمت آن حدود 330 دالر باشد.

محققان دانمارکی با استفاده از نانوساختارهای 
دندریمری موفق به س��اخت کوچک ترین اب��زار تزریق دارو 
در جهان ش��دند.ترس از تزریق آمپول یکی از مشکالت رایج 
در درمان برخی بیماران است، از س��وی دیگر تزریق با آمپول 
می تواند خطر وارد شدن بیش از حد نیاز دارو به بدن را داشته 
باشد.اخیرا محققان دانشگاه کپنهاگ موفق به ساخت ابزاری 
برای تزریق دارو شدند که می توان آن را مستقیما به بافت هایی 
نظیر تومور س��رطانی متصل کرد ت��ا داروی م��ورد نظر را به 

آهس��تگی وارد بدن کند. این ابزار که کوچک ترین دس��تگاه 
تزریق داروی جهان محسوب می شود، می تواند دفعات تزریق 
و مقدار داروی تزریق ش��ده در هر دوره تزریق را کاهش دهد.

این ابزار را می توان به غش��ای س��لولی متصل کرد ت��ا دارو به 
آهستگی وارد سلول شود.پژوهشگران برای ساخت این ابزار از 
 بلورهای لیپیدی خودآرا استفاده کردند که در آن فسفولیپیدها

به  صورت ساختار دندریمر قرار گرفته اند. این ساختار می تواند 

مقادیر زی��ادی دارو را در خود نگه  دارد و 
همچنین امکان متصل شدن به غشای س��لول ها را نیز دارد.

ش��رکت س��وئدی »Camarus Ab« از این ابزار محصولی 
موسوم به FluidCrystalرا تولید کرده که در واقع نانوذراتی 
حاوی دارو هستند. این سیستم رهایش دارویی می تواند تا ماه ها 
پس از تزریق، دارو را به آرام��ی وارد بدن کند. نکته کلیدی در 
ساخت این ابزار، مطلع شدن از نحوه برهم کنش میان این ابزار 

با غشای سلول است.

ساخت کوچک ترین ابزار تزریق داروی جهان 

کویر ورزنه در 100 کیلومتری شرق اصفهان و 150 کیلومتری غرب یزد واقع شده است
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