
 ساخت 3 مدلساقیان محلی با پلیس طرف می شوند
 خودروی جدید 
در سایپا

جانشین فرماندهی انتظامی استان مطرح کرد
 توزیع 200 هزار نقشه 
میان مسافران نوروزی 3

 خانواده ها 
5 فیلترینگ کنند 2

4

 گرایش اصولگرا  یا  
اصالح طلب اصال مهم نیست

4

 مردم اصفهان؛ پیشرو
 در عرصه فرهنگی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشگری گفت: نگاه به موضوع گردشگری در کشور 
به صورت کامل غیر سیاس��ی است و عرصه گردشگری و 
سفر عرصه تسویه حساب ها نیست.  مرتضی رحمانی موحد 
در جلسه س��تاد هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان 

در جمع مسووالن این استان با اشاره به این که عرصه...

 استفاده بی رویه انرژی
 اقتصاد را به زمین می زند

 برخورد با فروشندگان 
سمندر برای هفت سین

 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدر رفت انرژی در
 بخش ه��ای مختلف در کش��ور گف��ت: ت��داوم مصرف
  بی روی��ه ان��رژی، اقتص��اد ای��ران را زمین خواه��د زد.

 محمد ش��کرچی زاده در دومین کنفرانس ملی مصالح 
 و س��ازه های نوین در دانش��گاه اصفهان اظهار داش��ت:

 40 درص��د مصرف انرژی در س��اختمان هاس��ت.وی با 
اشاره به این که این مقدار در کشور هند حدود 20 درصد 
 است، افزود: کاهش مصرف انرژی در ساختمان سازی با

روش های سنتی امکان پذیر نیست.

 رییس گروه خزندگان و دوزیس��تان س��ازمان حفاظت 
محیط زیست کشور گفت: سمندر لرستانی در باالترین 
معرض تهدید انقراض بوده که مردم نباید آن را خریداری 
کنند و همچنین باید بدانند با فروش��ندگان این گونه به 
طور جدی برخورد خواهد شد. اصغر مبارکی، رییس گروه 

خزندگان و دوزیستان سازمان ...

3
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

جناب آقای بهبهانی
مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

روزنامه زاینده رود

درگذش�ت م�ادر گراميت�ان را تس�ليت ع�رض نم�وده و از خداون�د س�بحان ب�رای 
 آن مرحوم�ه غف�ران و رحم�ت اله�ی و ب�رای ش�ما و بازمان�دگان صب�ری جزی�ل 

خواستاریم. روحشان قرین رحمت الهی باد.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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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 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

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
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جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

ام/
ومر

یک
ضا ن

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!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

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 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

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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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
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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 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

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

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

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

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

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 
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  پرونده
 لیگ قهرمانان آسیا 

نمایندگان ایران در بازی نخست از لیگ قهرمانان یک پیروزی،یک تساوی و دو 
شکست را تجربه کردند. سه شنبه گذشته  فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا آغاز 
شد تا تیم های ایرانی هم به مصاف حریفان آسیایی خود بروند. اولین تیم ایرانی 
که به میدان رفت استقالل بود. استقالل که شانس زیادی برای کسب قهرمانی در 

6لیگ برتر ایران دارد، در اولین مسابقه به مصاف الشباب عربستان رفت. 
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 راه اقتصاد مقاومتی از
 مردمی کردن اقتصاد می گذرد

با نگاهی به حوادث دهه اخیر و بحران های اقتصادی کشورهای 
اروپایی و حتی شرق آسیایی به نظر می رس��د همه کشورها به 

اقتصاد مقاوم نیازمندند.
این روزها با طرح موضوع اقتص��اد مقاومتی،برخی گمان بردند 
این شکل اقتصاد ناظر بر مسایل تحریم است یا بعضی دیگر شاید 
استنباط شان از اقتصاد مقاومتی بس��تن راه ها و حصار کشیدن 
به دور خود و بی توجهی به بازار جهانی باش��د اما در این گزارش 
تحلیلی س��عی در طرح بخش��ی از ابعاد اقتصاد مقاومتی از نگاه 
کارشناسان داشته و همچنین به اخبار اس��تان اصفهان در این 

باره می پردازیم.مقابله با فساد، داللی و سوداگری، اتکای اقتصاد 
به توده های م��ردم، و تقویت فرهنگ مقاوم��ت برخی  از اصول 
اقتصاد مقاومتی شمرده می شود. معاون رییس جمهور سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی را که اخیرا توسط رهبر معظم انقالب 
ابالغ ش��د، مهمترین و جامع ترین سند باالدستی اقتصاد کشور 
در حال حاضر و سال های آینده دانس��ت و گفت: سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بر اصول مغفول مان��ده قانون هدفمندی یارانه 
 ها تاکید دارد. حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری معاون

 امور مجلس رییس جمهوری و عضو کمیسیون...

اجرای 4070 طرح اقتصادی ؛گام بلند اصفهان به سوی اقتصاد مقاومتی

صدور کارت هوشمند ملی برای دو گروه هدف در اصفهان
مدیرکل ثب��ت احوال اس��تان اصفهان 
گفت: در زم��ان حاضر، ص��دور کارت 
هوش��مند ملی برای افرادی که به سن 
۱۵ س��ال تمام رس��یده و کس��انی که 
مشخصات هویتی خود را تغییر داده و 
تاکنون نسبت به دریافت یا تعویض کارت 
ملی خود اقدام نکرده اند، انجام می شود. 

تورج حاجی رحیمیان گفت: س��ازمان 
ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور 
هویتی کشور در نظر دارد در یک طرح 
برنامه ریزی شده، کارت هوشمند ملی 
را جایگزین کارت های شناسایی فعلی 
کند. وی افزود: کارت های جدید، عالوه 
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اعالم محدودیت های ترافیکی جاده ها در نوروز
پلیس راه کش��ور محدودیت های ترافیکی جاده های 
کش��ور را در ایام نوروز اعالم کرد.  ب��ا توجه به افزایش 
حجم س��فر در تعطیالت ن��وروز و افزای��ش ظرفیت 
تردد در جاده های اصلی کش��ور و ب��ه منظور ارتقای 

ضریب ایمنی و ایجاد کشش و روانی ترافیک طرحی 
نوروزی از 26 اس��فند تا ۱6 فروردین اجرا می ش��ود. 
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در محوره��ای پرترافیک

 محدودیت های ترافیک��ی خاص به اج��را درآمده تا 

کشش ترافیکی در تمامی جاده ها ایجاد شود.عبور و 
مرور انواع موتورسیکلت در ایام طرح نوروزی در تمامی 
آزادراه ها وبزرگراه ها و محورهایی که ضرورت ایجاب 

کند، ممنوع است.
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اخبار کوتاهيادداشت

اختصاص منابع به نفع بخش نامولد 
اثر تحريم ها را شديدتر کرده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: طی چند سال 
اخیر، با توزیع درآمد و اختصاص منابع به نفع بخش نامولد، ش��دت 
اثر تحریم ها بیشتر شده اس��ت.عباس مقتدایی در همایش بررسی 
فرصت های  س��رمایه گذاری در س��ال 1393 اظهار داشت: به قول 
برخی از افراد، تحریم ها نقش به س��زایی در نابه سامانی های اقتصاد 
کشور داشته که این نظر یک جانبه است.وی تصریح کرد: تحریم ها 

تا حدودی و در برخی از بخش ها، خود تسهیل کننده بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که 
افزایش ذخای��ر بانک مرکزی، افزایش بدهی س��ایر بانک ها به بانک 
مرکزی، کاهش کمیت نقدینگی کش��ور و نامناس��ب بودن کمیت 
تولید حقیقی و عواملی از این دست، نابه سامانی اقتصادی فعلی را به 
همراه داشته است، تصریح کرد: با اقتصادی روبه رو هستیم که خود 

با تورم دست  به گریبان است.

 پرورش انسان مقرب الهی 
هدف نهايی تربیت اسالمی است

امام جمعه بادرود گفت: امور تربیتی یادگار با ارزش ش��هید رجایی 
و ش��هید باهنر بود، پرورش انس��ان مقرب الهی هدف نهایی تربیت 
اسالمی است.حجت االسالم والمسلمین علیرضا قاسمی اظهارداشت: 
تعلیم و تربیت در بی��ن مجموعه اموری که زندگی آدمی را ش��کل 
می دهد، مهمترین و اثرگذارترین عامل اس��ت و بای��د این تعلیم و 
تربیت بااس��تعدادهای فطری انسان ها هماهنگ باش��د.وی با بیان 
این که تعلی��م و تربیت در زندگی بش��ر مهمترین و اساس��ی ترین 
جنبه زندگی اس��ت ب��ه گونه ای ک��ه هرگونه انحراف در آن س��بب 
انحراف در همه ام��ور زندگ��ی و در نهایت جامعه می ش��ود، افزود: 
نوجوانان و جوانان، نقش مهم و تعیین کننده ای در س��اختن جامعه 
دارند، اس��تمرار و بقای ه��ر جامعه نیز مس��تلزم انتق��ال مجموعه 
 باورها، ارزش ها، رفتارهاوگرایش هابه نس��ل های جدید به وس��یله

 آموزش و پرورش است.

 علی الريجانی به قاره سیاه 
سفر می کند

 رییس مجلس شورای اسالمی سه شنبه به قاره آفریقا سفر می کند.
برپایه این خبر قرار است وی در این سفر به آفریقای جنوبی و کنگو  
برود.قرار است رییس مجلس کش��ورمان در این سفر ضمن دیدار با 
همتایان خود با مقامات عالی رتبه سیاسی دو کشور درباره مسایلی 
همچون گس��ترش روابط طرفی��ن در حوزه های مختل��ف بحث و 

گفت وگو داشته باشند.

 پیشرفت های علمی و فناوری 
بدون پیشرفت اقتصادی ابتر است

رییس کمیس��یون اص��ل ۴۴ قان��ون اساس��ی در مجل��س گفت: 
پیشرفت های علمی و فناوری بدون پیشرفت اقتصادی ابتر است.

 حمیدرضا فوالدگراظهار داش��ت: با توجه به این که شرایطی ایجاد 
شده است که دولت توانسته کمی از فش��ارهای تحریم بکاهد، باید 
 از این فرصت اس��تفاده ک��رده و توانایی اقتصادی خ��ود را افزایش

 دهد.
وی با اشاره به این که در زمان تحریم ها فرصتی ایجاد شد که بتوان 
پیش��رفت کرد، در مورد توافق نامه ژنو، افزود: این توافق نامه نه مایه 
افتخار اس��ت و نه این که می توان آن را مایه ننگ دانست بلکه این 
فرصتی است که تا بتوانیم طرف مقابل را امتحان کرده و از سوی دیگر 

از این فرصت به وجود آمده پیشرفت کنیم.

 فرماندار جديد خور وبیابانک 
معرفی شد

» علی اس��توار« فرماندار جدید خوروبیابان��ک، معرفی و از خدمات 
حسن فیروزی فرماندار قبلی قدردانی شد. فرماندار خورو بیابانک با 
حضور نماینده مردم و مسوولین استان اصفهان و شهرستان معرفی 
شد.علی اس��توار دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است 
 و 12س��ال س��ابقه خدمت در اس��تانداری اصفهان و فرمانداری در

 بخش های مختلف را دارد. 

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش 
برای شکستن انجماد اقتصاد

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گلپایگان گفت: الگوی اقتصاد مقاومتی 
مد نظر رهبر معظم انقالب نسخه ش��فابخش برای شکستن انجماد 

اقتصاد کشور است.
 محمداس��ماعیل علیش��اهی در آیین یادواره ش��هدای دانشجوی 
شهرستان که در سالن همایش دانش��گاه آزاد گلپایگان برگزار شد، 
اظهار داشت: امروز کشور ما در نبرد اقتصادی و فرهنگی با کشورهای 

استعمارگر دنیا قرار دارد.
وی افزود: در این شرایط الگوی اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم 
انقالب نسخه شفابخش برای شکس��تن انجماد اقتصاد کشور است 
 تا با همگانی کردن اقتصاد و کمک های دانش��جویان و فرهیختگان 
 در عرص��ه فرهنگ��ی بتوانی��م در ای��ن نب��رد ن��رم ه��م پی��روز 

شویم.

قرارگاه دفاع اقتصادی در سازمان 
پدافند غیر عامل تشکیل شد

رییس سازمان پدافند غیرعامل کش��وربا بیان این که ارایه پیوست 
فرهنگ اقتصاد مقاومت��ی واجب تر از خود اقتصاد مقاومتی اس��ت، 
به اقدامات پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی اش��اره و بیان کرد: 
تشکیل قرارگاه دفاع اقتصادی، تدوین طرح مدیریت بحران اقتصادی 
در همه س��طوح، تمرکز منابع مالی و فنی در حوزه ه��ای تحریم و 
 توس��عه تولید داخلی در حوزه ه��ای تحریم از جمله ای��ن اقدامات

 هستند.
سردار غالمرضا جاللی، رییس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور، در 
نخستین اجالس دوساالنه بسیج کارگری و همایش اقتصاد مقاومتی 
که در مشهد برگزار شد با بیان این که اجرای اقتصاد مقاومتی امری 
ضروری برای کشور محسوب می شود، گفت: علما و روحانیان ما باید 

در مباحث دینی به مبانی اقتصاد نیز بپردازند.
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ظرفیت نقدپذیری دولت در شأن مدیریت ۷۵ میلیون ایرانی باشد

نماینده مردم شوش در مجلس با تاکید بر اهمیت نقدپذیر بودن دولت گفت:  دولت، مدیریت یک مملکت 
را در حوزه داخلی و بین المللی در سطح کالن پذیرفته است، پس باید متناسب با ۷۵ میلیون ایرانی ظرفیت 

داشته باشد.
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 فضای اقتصادی  را
قابل پیش بینی می کنیم

 اقتصاد مقاومتی
 راه نجات کشور

رییس جمهوری در دیدار برخی فعاالن اقتصادی استان هرمزگان در خارج از 
کشور با بیان این که معتقدیم اقتصاد باید در اختیار مردم و کارآفرینان باشد و 
بخش مردمی و خصوصی عهده دار آن باشد، گفت: تصمیم دولت تدبیر و امید 
این است که شرایط آرامش و ثبات را در عرصه اقتصادی، بازار و سیاست داخلی 
و خارجی حفظ کند. حسن روحانی در دیدار با فعاالن اقتصادی هرمزگان در 
خارج از کشور با بیان این که آرزوی ما این است که همه ایرانیان در سراسر دنیا 
برای شکوفایی و توسعه کشور تالش کنند، گفت: امروز زمینه های تحقق این کار 
از سوی دولت فراهم شده است.رییس جمهوری با بیان این که سرمایه گذاری، 
حرکت و کارآفرینی بدون ثبات کاری دشوار است، گفت: سرمایه گذاری و انجام 
فعالیت اقتصادی باید با پیش بینی های صحیح همراه باشد و امروز در این دولت 

تالش بر این است که بتوانیم فضای اقتصادی را قابل پیش بینی کنیم.

دبی��رکل حزب وح��دت و هم��کاری ملی ب��ا بیان ل��زوم تش��کیل معاونت 
اقتصادمقاومتی در همه نهادهای اجرایی کش��ور گفت: تمس��ک به اقتصاد 

مقاومتی می تواند نقش عمده ای در زمینه اشتغال جوانان داشته باشد.
محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، اقتصاد مقاومتی را 
یکی از مولفه های اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: اکنون در وضعیتی قرار 
داریم که دشمن قصد دارد با فشارهای خود مسیر کش��ور را در راه پیشرفت 

بازدارد و اقتصاد مقاومتی موجب باالرفتن توان ملی کشورمان خواهد شد.
وی با بیان این که مس��ووالن باید اهتمام جدی در این زمین��ه انجام دهند، 
خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در زمینه اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه 
کنیم خودکفا شدن در زمینه تولید کاالهای ملی است که اگر در این زمینه به 
موفقیت برسیم وابستگی خود را نسبت به کشورهای بیگانه از دست می دهیم.

رییس دانش��گاه آزاد اس��المی گلپایگان گفت: ایستادگی 
دانش��جویان در مقابله با جن��گ نرم دش��منان از اهمیت 
بسیاری برخوردار است و زنده نگه داشتن یاد شهدا در این 
زمینه یک راهکار است. حمیدرضا خدائی در مراسم یادواره 
شهدای دانش��جوی گلپایگان اظهار داش��ت: افراد مختلف 
جامعه هرکدام با توجه به جایگاه و مسوولیتی که دارند، در 
برابر خون شهدا مسوول هستند و باید برای زنده نگاه داشتن 
یاد و خاطره این شهدای الهی تالش کنند.وی با بیان این که 
امروز جنگ دیگری کش��ور ما را تهدید می کند، بیان کرد: 
دانشجویان ما امروز وظیفه دارند با زنده نگه داشتن صفات 
ش��هیدان و با الگوگرفتن از جان فش��انی ها و فداکاری های 
آنان و با بصیرت کامل در جنگ نرم به خوبی مقابل دشمنان 
ایستادگی کنند.رییس دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان گفت: 
برکت حضور شهیدان ماندگاری جمهوری اسالمی و مانایی 
ملت ایران بوده اس��ت و این که امروز ما در امنیت و آرامش 
زندگی و تحصیل می کنیم، مرهون جان فشانی های همین 

شهدا است.
وی خاطرنشان کرد: در پاس��داری و قدردانی از فداکاری ها 
و خون ش��هدا حداقل کاری که ما می توانی��م انجام دهیم، 
زنده نگه داش��تن یاد و خاطره این عزیزان و ادامه دادن راه 

آن ها است.

مع��اون اول رییس جمه��ور ب��ا تاکید ب��ر اهمی��ت ثبات و 
آرام��ش در ع��راق و اث��ر مس��تقیم آن بر مس��ایل منطقه 
گف��ت: ثب��ات و امنیت ع��راق ب��رای جمهوری اس��المی 
ای��ران از اهمی��ت وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت و ای��ران در 
 این ش��رایط س��خت در کنار دول��ت و ملت ع��راق خواهد 

بود .
 اسحاق جهانگیری در دیدار هوش��یار زیباری وزیر خارجه 
عراق با بیان این که وحدت ویکپارچگی عراق همواره مورد 
تاکید تهران اس��ت، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران از 
تمام ظرفیت های خود در منطقه اس��تفاده می کند تا عراق 
 از بحران سیاسی که دش��منان در این کشور ایجاد کرده اند

 عبور کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: حل مشکالت داخلی عراق 
نیازمند تدبیر و سعه صدر رهبران عراقی است و همزیستی 
اقوام و قبایل در عراق می تواند به الگوی مناسبی برای مردم 

منطقه تبدیل شود.
 جهانگیری با بی��ان این که روابط دوجانبه ب��ا اراده مقامات 
عالی رتبه دو کش��ور با س��رعت در حال توس��عه و تعمیق 
است خاطر نشان کرد: جمهوری اس��المی ایران از تجارب 
و دستاوردهای فراوانی در عرصه سازندگی برخوردار است و 

آمادگی دارد این تجربیات را در اختیار ملت عراق قرار دهد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت: امروز از نظر 
قدرت دفاعی جایگاه فاخری داریم و از نظر سیاسی به یک 
قدرت سیاسی در منطقه و صحنه بین الملل تبدیل شده ایم.

حجت االسالم محمد حسن ابوترابی، نایب رییس اول مجلس 
شورای اسالمی در یادواره شهدای نیروی هوایی ارتش که در 
برج میالد برگزار شد گفت:  اگر امروز می بینیم استکبار با همه 
ادعاهای قدرت کمترین جسارت به آس��مان ایران را ندارد 
دس��تاورد خلبانان نیروی هوایی ارتش است.وی همچنین 
 گفت: اگر امروز نمایندگان ما در مذاکرات هسته ای در برابر

 6 کشور بزرگ اقتصادی صنعتی و نظامی و هسته ای با قدرت 
می نشینند دستاورد پایداری مردم و رشادت خلبانان ماست.

ابوترابی گفت: امیدواریم با تدبیر شایسته و گام های درست و 
اصولی در مسیر دست یافتن به اقتصاد مولد و مبتنی بر تولید 
داخلی حرکت کنیم.نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد:  امروز از نظر قدرت دفاعی جایگاه فاخری داریم 
و از نظر سیاس��ی به یک قدرت سیاسی در منطقه و صحنه 

بین الملل تبدیل شده ایم.
وی با بیان این ک��ه بهترین گواه قدرت سیاس��ی ما همین 
مذاکرات اس��ت اظهار داش��ت: امروز قدرت دفاعی ایران به 
موشک های بالس��تیکی که  توان بازدارندگی باالیی دارند 

مجهز است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: منفعت هیچ کس حمایت 
از افراط نیس��ت و هیچ دولتی از همس��ایگان ما از حمایت 
از افراط و فرقه گرای��ی منفعتی نخواهد ب��رد. محمد جواد 
ظریف در نشست خبری مشترک با هوش��یار زیباری وزیر 
امور خارجه عراق که در وزارت امور خارجه برگزار ش��د در 
پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره که در دو ماه گذشته 
ش��اهد اقدامات مختلف علیه مراکز دیپلماتی��ک ایران  در 
لبنان، عراق، پاکستان و یمن بوده ایم و آیا بین توافق ایران 
و 1+۵ و آغاز حل مساله هس��ته ای با اقدامات ضد ایرانی در 
برخی کشورهای منطقه ارتباطی وجود دارد، گفت: گروهی 
که مبنای رفتاری آن ها در روابط بین الملل، بحران سازی 
و ایجاد تنش و درگیری بوده اس��ت از حرکت کنونی برای 
رسیدن به تفاهم بر اساس احترام به حقوق مردم ایران، رفع 

مشکالت و تحریم ها از این مردم نگران شده اند.
وی افزود: بحران ساختگی که آن ها در منطقه به راه انداخته 
بودند و بحرانی که بر اساس دروغ ایجاد ش��ده بود در حال 
عبور است، ما در جمهوری اسالمی ایران اعتقاد داریم برای 
 منافع و امنی��ت منطقه، رف��ع دروغ و ثابت ک��ردن این که

 ایران هراس��ی و دش��من انگاری ای��ران که توس��ط رژیم 
صهیونیس��تی و بقیه تندروه��ا در منطقه ایجاد ش��ده کار 

خطرناکی بوده است و به نفع صلح و ثبات در منطقه نیست.

دولت مجلسدانشگاه امور خارجه

ايستادگی دانشجويان در 
مقابله با جنگ نرم دشمنان

 تاکید بر اهمیت
 ثبات و آرامش در عراق

امروز از نظر قدرت دفاعی 
جايگاه فاخری داريم

 رابطه اقدامات ضد ايرانی
 و توافق هسته ای
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استاندار اصفهان گفت: گرایش اصولگرا یا اصالح طلب 
اصال مهم نیس��ت و آنچه اهمیت دارد این اس��ت که 
ما مبلغ، مبشر و محقق ش��عارهای دولت و مطالبات 

مردم باشیم.
رس��ول زرگرپور در آیی��ن تکریم و معارف��ه فرماندار 
نایین که ب��ا حضور امام جمع��ه، نماین��ده نایین در 
مجلس شورای اسالمی و مسووالن شهرستان برگزار 
ش��د، اظهار داش��ت: لغت تکریم را جایگزین تودیع 
 کردیم، چرا که ما با کس��ی خداحافظی نکرده بلکه از

 وجود افراد در جایگاه مناسب استفاده می کنیم.
اس��تاندار اصفهان با ادای احترام به مقام شامخ بیش 
از 300 ش��هید شهرس��تان نایین، گفت: ش��هدا به 
 عنوان منابع ارزشمند و ذخایر گران قدر نایین مطرح

 هستند.
وی اظهار داشت: در ابتدای سال مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 
را برای امس��ال برگزیدند، در حالی که بس��یاری باور 
نداش��تند که بار ارزش��ی و معنایی حماس��ه به واقع 

تحقق یابد.
زرگرپور خاطر نشان کرد: در س��ال جاری که در ماه 

پایانی آن به سر می بریم با وجود شرایط سخت، تورم، 
بیکاری، عدم روابط با برخی کش��ورها و تحریم های 
 هوش��مندانه و به قول خودش��ان فلج کننده، با زهم 

پیش بینی مقام رهبری محقق شد.
 وی ادامه داد: حماس��ه سیاس��ی در 2۴ خ��رداد ماه 
رقم خورد و با ابالغ سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
که اخیرا توسط رهبر معظم انقالب صورت پذیرفته، 
 به لط��ف و کرم الهی، حماس��ه اقتص��ادی نیز تحقق

می یابد.
نماینده عالی دولت در استان اصفهان یادآور شد: مردم 
در 2۴ خ��رداد مطالبات جدیدی داش��تند که دولت 
روحانی به خاطر هم خوانی بیش��تر با مطالبات مردم، 

پیروز میدان شد.
وی تاکید کرد: گرایش اصولگ��را یا اصالح طلب اصال 
مهم نبوده آنچه اهمیت دارد این اس��ت که ما مبلغ، 
 مبش��ر و محقق ش��عارهای دولت و مطالب��ات مردم 

باشیم.
زرگرپور در ادامه تصریح کرد: بنابراین مدیرانی انتخاب 
شده و به کار گرفته می شوند که اهل اعتدال و عقالنیت 
باشند، چرا که می خواهیم لبخند امید را بر لبان مردم 

بنش��انیم.وی تاکید کرد: همان طور ک��ه بارها تکرار 
کرده ام مش��روط بر چهار ویژگی اعت��دال، تخصص، 

کارآمدی و تعامل، اصل بر پایداری نیروهاست.
اس��تاندار اصفهان با بیان این که نایینی ه��ا و اهالی 

کوی��ر ب��ه ذکاوت 
هوش��مندی  و 
ش��هرت داش��ته و 
علم��ای بزرگ��ی 
همچ��ون میرزای 
ب��زرگ نایین��ی را 
پرورانده اند، اذعان 
ک��رد: بنابراین در 
مورد شهرس��تان 
 نایین ب��ار بزرگی

 بر دوش ماست.
زرگرپور از فرماندار 
جدید خواس��ت تا 
درب فرمان��داری 
را ب��ه روی همه باز 
گذاشته و به معنای 

واقعی فراجناحی عمل کند، به گون��ه ای که مردم از 
عملکرد وی رضایت داشته باشند.

 وی ی��ادآور ش��د: بهتری��ن و زیباتری��ن م��کان
 در هر شهرس��تان بای��د مس��اجد و نمازخانه ها بوده 
 و ص��دای اذان در میادی��ن ش��هر طنی��ن ان��داز

 شود.
زرگرپور از فعالیت ها و تالش های یوسف حسنی تقدیر 
و تشکر کرد و با دعوت از وی برای همکاری در منصب 
دیگری، س��هراب مظفر نجفی را به عن��وان فرماندار 

جدید نایین معرفی کرد.

استاندار اصفهان:

 مبلغ و محقق شعارهای دولت و مطالبات مردم باشیم

گرایش اصولگرا  یا  اصالح طلب اصال مهم نیست

نماينده عالی دولت 
در استان اصفهان 

يادآور شد: مردم
 در 24 خرداد مطالبات 

جديدی داشتند که
 دولت روحانی به 
خاطر هم خوانی 

بیشتر با مطالبات 
مردم، پیروز 

میدان شد

قائم مقام وزير کشور و سخنگوی وزارت کشور:

درباره تهديد اخیر جیش العدل در حال انجام 
اقداماتی در محل هستیم

قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کش��ور درباره تهدید اخیر جیش العدل به اعدام 
یکی از پنج س��رباز گروگان گرفته شده ایرانی، اظهار داش��ت: ما از این موضوع اطالعات 
الزم را داریم و در همین رابطه نیز در محل، اقداماتی در حال انجام است که نمی توان به 
ذکر جزییات آن پرداخت.حسینعلی امیری خاطرنشان کرد: به محض به نتیجه رسیدن 
این اقدامات و فعالیت هایی که در این رابطه در حال انجام است، نتیجه را به اطالع مردم 
خواهیم رس��اند.وی همچنین با بیان این که به آزادی س��ربازان گروگان گرفته ش��ده 
امیدواریم، درباره آخرین اقدامات و فعالیت ها در این زمینه گفت: جزییات اقدامات انجام 
شده قابل طرح نیست اما می توان به آزادی این س��ربازان امیدوار بود.سخنگوی وزارت 
کشور درباره فعالیت های هیات اعزام ش��ده به بلوچستان پاکستان نیز اظهار داشت: این 
هیات اقدامات الزم را انجام می دهد و دولت پاکستان نیز همکاری هایی با ما داشته است.

     ممکن است فیلم منتشر شده از لحظه گروگان گیری ساختگی باشد
امیری درباره فیلمی که اخیرا از س��وی جیش العدل منتش��ر و ادعا شده بود که آن فیلم 
مربوط به لحظ��ه گروگان گیری مرزبان��ان ایرانی اس��ت، گفت: این فیلم ک��ه از یکی از 
رسانه های خارجی پخش شد، نیاز به نگاه کارشناسی دارد و برای آن فرض های مختلفی 
متصور است از جمله این فیلم ممکن است س��اختگی یا مونتاژ باشد یا این که بخشی از 
آن درست و بخش دیگری از آن نادرست باشد.قائم مقام وزیر کشور بار دیگر تاکید کرد 
که باید به سالمتی و آزادی این سربازان امیدوار بود.به گزارش ایسنا، صفحه منتسب به 
گروهک تروریستی جیش العدل در توئیتر، با انتشار پیامی تهدید کرده که قصد دارد یکی 
از پنج سرباز ایرانی را که اخیراربوده است، به شهادت برساند.در پیام منتشر شده در این 
صفحه، ادعا شده اس��ت که به دلیل اعدام یکی از اعضای این گروهک توسط جمهوری 

اسالمی ایران، قصد دارند یکی از مرزبانان ایرانی را اعدام کنند.

اعالم تعداد قضات برکنار شده ضروری است 
رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اعالم آمار قضات اخراج ش��ده از دس��تگاه قضایی 
گفت: تش��کیل پلیس قضایی از ضرورت های قوه قضاییه اس��ت که بایگانی کردن آن از 
خصایص دولت کریمه قبل بود.آیت اهلل صادق آملی الریجانی در دیدار با قضات و کارکنان 
دادگستری کرمانشاه اظهار داش��ت: اذعان می دارم مشکالت رفاهی در دستگاه قضایی 
وجود دارد اما آنچه مردم در بیرون دستگاه قضا تلقی می کنند چیز دیگری است. بازسازی 
نیروی انسانی یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا طی س��ال های اخیر بوده است. کمبود 
نیروی انسانی منشا بسیاری از مش��کالت بود به همین خاطر برای جذب نیروی انسانی 
اقدام کرده و طی س��ه سال گذش��ته 2 هزار قاضی جذب کردیم که تا پایان امسال بیش 
 از 930 قاضی جذب دستگاه قضایی می ش��وند.وی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه 
۴ هزار قاضی باید جذب دستگاه قضایی ش��وند و برای این که برخی افراد نگویند قضات 
دارای فضل و اطالعات کافی نیستند امتحانات و مصاحبه سختی برای آن ها در نظر گرفته 
 شده است.آیت اهلل الریجانی به انفصال برخی قضات از دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت:

می دانم اعالم تعداد قضات منفصل ش��ده به مذاق برخی خوش نیامد البته بنده اعتقاد 
دارم اعالم این موضوع به مصلحت دستگاه قضایی است. در این زمینه اسمی از افراد برده 
نمی ش��ود. همچنین برخی معتقدند اعالم این موضوع باعث می شود به حیثیت قضات 

ضربه وارد شود.



یادداشت
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سواری بی ام و با 200 کیلومتر سرعت در استان توقیف شد
یک سواری بی ام و که با سرعت غیر مجاز 200 کیلومتر در ساعت در حرکت بود، توسط ماموران 
پلیس راه در آزاد راه امیرکبیر اس��تان اصفه��ان توقیف و روانه پارکینگ ش��د.  رییس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: پس از توقیف ،راننده متخلف مورد اعمال قانون قرار گرفت.
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مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در زمان حاضر، صدور 
کارت هوشمند ملی برای افرادی که به سن ۱۵ سال تمام رسیده و 
کسانی که مشخصات هویتی خود را تغییر داده و تاکنون نسبت به 

دریافت یا تعویض کارت ملی خود اقدام نکرده اند، انجام می شود.
تورج حاجی رحیمیان گفت: س��ازمان ثبت احوال کشور به عنوان 
مرجع امور هویتی کشور در نظر دارد در یک طرح برنامه ریزی شده، 
کارت هوشمند ملی را جایگزین کارت های شناسایی فعلی کند. 
وی افزود: کارت های جدید، عالوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، 
به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه 
اطالعاتی، این فرصت را فراهم می کند تا افراد به شیوه ای امن وارد 
فضای دیجیتالی شوند. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تصریح 
کرد: کارت هوشمند ملی، مقدمه ای برای ورود به جامعه اطالعاتی 
است و می تواند ش��رایط توزیع عادالنه فرصت ها، کاهش بسیاری 
 از هزینه های دولت، مردم و بنگاه ها را ایجاد کند و این امور، نقش 
به سزایی در پویایی اقتصادی دارند. حاجی رحیمیان خاطرنشان 
کرد: پیاده سازی طرح کارت هوشمند ملی، تاثیر به سزایی در ارایه 
ساده، سریع و با کیفیت باالتر خدمات به مردم دارد و بهبود سطح 
کیفی زندگی مردم و افزایش رضایت آنان از دولت را به دنبال خواهد 
داشت. وی ایجاد امکان شناسایی و تصدیق هویت افراد به صورت 
دیجیتال��ی را از مهمترین ویژگی های کارت های ملی هوش��مند 
دانست و خاطرنشان کرد: در زمان حاضر در کشور ما، صدور کارت 

هوشمند ملی برای افرادی که به سن ۱۵ سال تمام رسیده و تاکنون 
کارت شناسایی ملی دریافت نکرده اند و نیز کسانی که مشخصات 
هویتی خود را شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه 
و تاریخ تولد تغییر داده و تاکنون نسبت به تعویض کارت ملی خود 
اقدام نکرده اند، انجام می شود. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
با بیان این که کارت های شناس��ایی ملی فعلی تا پایان س��ال ۹۴ 
اعتبار داشته و نیازی به تعویض ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر، 
 صدور کارت هوشمند ملی فقط برای جامعه هدف امکان پذیر است 

و به ثبت نام های غیر از موارد یاد شده ترتیب اثر داده نمی شود. 
وی با اش��اره به این که ب��رای ثبت نام س��ایر گروه ه��ا، در آینده 
اطالع رسانی صورت می گیرد، اظهارداشت: برای ثبت تغییر نشانی، 
نیازی به تعویض کارت نیست و متقاضیان می توانند با مراجعه به 
پایگاه اینترنت��ی www.sabteahval.ir بدون پرداخت هزینه 

نسبت به ثبت نشانی جدید اقدام کنند.
        تعویض شناس�نامه در غیر از محل صدور شناسنامه 

نیز امکان پذیر است
 مهدی تدین گف��ت: افراد پ��س از رس��یدن به ۱۵ س��ال تمام و

  30 س��الگی  جهت تعویض عک��س ، افراد دارای  اح��کام صادره 
 از محاکم دادگس��تری و همچنین براس��اس تصمیمات متخذه 
هیات های حل اختالف ، آرای صادره از کمیسیون های تشخیص 
س��ن یا مصوبات نام خانوادگی و یا کسانی که شناس��نامه  آن ها 

مس��تعمل ش��ده، می توانند برای تعویض شناس��نامه خود به دفاتر 
پیش��خوان مراجعه کنند.وی افزود: اشخاص ۱8 س��ال به باال، افراد 
کمتر از ۱8 سالی که دارای حکم رشد می باش��ند و همچنین پدر یا 
جد پدری با ارایه شناس��نامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱8 سال و 

مادر تا زمانی که در قید زوجیت 
پدر طفل باشد با ارایه شناسنامه 
خ��ود  و نیز سرپرس��ت قانونی ) 
قی��م ، امین، وصی ( ب��رای افراد 
صغیر و محجور ب��ا ارایه مدارک 
مستندکه س��مت او احراز شده 
باشد می توانند با مراجعه با دفاتر 
پیش��خوان و ادارات ثبت احوال 
سراسر کشور نسبت به تعویض 

شناسنامه اقدام کنند.
مدیرکل روابط عموم��ی و امور 
بین المل��ل در خصوص تعویض 
شناسنامه نمونه جدید مستعمل 
گفت: اصل شناسنامه، سه قطعه 
 عک��س ۴×3 تم��ام رخ جدی��د

 ) برای اشخاص ۱۵ سال به باال(  و 
پرداخت هزینه مربوطه، طبق تعرفه جاری الزامی است. 

تدین اظهار داش��ت: چنانچه شناس��نامه ای که جهت تعویض ارایه 
می شود فاقد عکس باشد ارایه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار 
از قبیل ) گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیف��ه عمومی یا معافیت ، 
گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکس دار دوره های تحصیلی راهنمایی 
به باال ، معرفی نامه عکس دار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول 
تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکس دار کارکنان دوایر دولتی 
باذکر مشخصات سجلی ( الزامی اس��ت .ضمنا پس از تطبیق اصل و 

تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنانچه صاحب شناس��نامه فاقد هر یک از مدارک 
مذکور باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تایید 
عکس خواهد شدو کارمندان دولت و یا کسبه)با جواز کسب( می توانند 
نسبت به تایید هویت در پشت عکس های دارنده شناسنامه اقدام کنند.

تدین افزود: شناسنامه منحصرا مطابق مندرجات نسخه سند سجلی 
موجود در ثبت احوال که در پایگاه اطالعات جمعیت کشور ثبت شده 
است پرینت و صادر می شود.   مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
تاکید کرد: از آن جایی که شناس��نامه سند هویت اشخاص می باشد 
برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری کنید و همچنین ودیعه 

گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد؛

صدور کارت هوشمند ملی برای دو گروه هدف در اصفهان

در زمان حاضر، صدور 
کارت هوشمند ملی 

 برای افرادی که به
 سن ۱۵ سال تمام 

رسیده و کسانی که 
مشخصات هویتی خود 
را تغییر داده و تاکنون 

نسبت به دریافت یا 
 تعویض کارت ملی

 خود اقدام نکرده اند 
انجام می شود

یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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مدیر امور اداری شهرداری اصفهان خبر داد

توزیع 200 هزار نقشه میان مسافران نوروزی
رییس کانون وکالی اصفهان 

استقالل این کانون باید حفظ شود
  

 مدی��ر ام��ور اداری ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: در ای��ام نوروز 

200 هزار نقشه راهنما از سوی شهرداری بین مسافران نوروزی 
توزیع می شود. سید امیر سامع در جلسه ستاد هماهنگی خدمات 
سفر اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: برای ایام نوروز چهل سقف 

مسقف برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.
وی با اش��اره به این که رویکرد امسال ش��هرداری نیز اسکان در 
مکان های مسقف است، افزود: مجموعه باغ فدک نیز امسال برای 

اسکان مسافران شب خواب آماده شده است.
مدیر امور اداری شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهرداری اصفهان 
در قالب ۱3 کمیته در س��ازمان های زیر مجموعه و شهرداری ها 
 و نیز س��ایر ارگان ها، امور مربوط به اسکان مس��افران نوروزی را

رییس کانون وکالی دادگس��تری اس��تان اصفهان با اشاره به  بر عهده دارد.

پیشینه تشکیل این کانون در ایران و اصفهان گفت: باید با کمک 
همه وکال و حقوق دانان اس��تقالل کانون وکالی دادگستری 

حفظ شود.
جش��ن مراس��م  در  زاده  ان��وری  مصطف��ی   س��ید 

 شصت و دومین سالروز اس��تقالل کانون وکالی دادگستری و 
 روز وکیل مدافع افزود: امیدوارم وکال هر کاری از دس��ت شان
  بر می آی��د برای حرف��ه خودش��ان انجام دهند تا اس��تقالل

 کانون های وکالی دادگستری حفظ شود. وی با بیان این که 
کانون وکالی استان اصفهان کمیس��یون های مختلف دارد، 
 تصریح ک��رد: در کمیس��یون کار آم��وزی ۱00 وکیل تربیت

 شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان این که نیازمند 
عزم ملی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر در سطح جامعه هستیم، 
گفت: مبارزه با س��اقیان مواد مخدر از مهمترین برنامه های سال 
۹3 پلیس است و هماهنگی هایی در سطح اس��تان در این زمینه 
 انجام شده است بدین وسیله  می توانیم از نگرانی والدین در ارتباط 
 با خرده فروش��ان مواد مخ��در بکاهیم.به گزارش مهر، س��رهنگ

 حسین حسین زاده در جمع خبرنگاران حاضر در دومین سمینار 
آسیب های اجتماعی که به همت دانشگاه آزاد واحد شاهین شهر که 
به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: نوجوانی دوران 
حساسی است که فرد با افراد و دوستان جدیدی آشنا می شود و در 
این دوره محیط ذهنی بچه ها به سرعت توسط دوستان تحت تاثیر 
قرار می گیرد.وی افزود: والدین باید رسانه ها را به درستی بشناسند 
چراکه نوجوانان به دلیل حساس��یت این دوران و تحت تاثیر قرار 
گرفتن سریع از محیط ممکن است به دلیل عدم تجربه کافی، خود 
 را به دست اش��یایی همانند ماهواره بسپارند که به درستی آن ها را 
نمی شناسد.جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین الزم است به این نکته دقت کنیم که کودکان و نوجوانان 
الگوپذیری زیادی از والدین دارن��د و به طور مثال زمانی که والدین 
در حضور فرزندان سیگار  می کشند رفتار محیطی نامناسبی را در 

معرض نمایش قرار داده اند که تاثیر بسیار نامناسبی دارد.
      ل�زوم فعالی�ت موثر محیط ه�ای آموزش�ی در زمینه 

جنگ رسانه ای با اعتیاد
وی ادامه داد: همچنین محیط آموزشی همچون دانشگاه می توانند 
با برخورد نرم و رسانه ای به جنگ آسیب های اجتماعی همانند مواد 
مخدر و روان گردان ها بروند و پلیس نیز در کنار این جنگ نرم حفظ 

نظم، امنیت و مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را برعهده دارد.
سرهنگ حسین زاده تاکید کرد: اگر بپذیریم که موضوع مواد مخدر 

یک بحران ملی است متوجه این نکته می شویم که نیازمند عزم ملی 
برای مبارزه با این پدیده شوم هستیم به این معنا که تمام نهادهای 
مسوول به همراه تمامی آحاد جامعه باید برای مقابله با این پدیده 
شوم وارد عمل شوند.وی در پاسخ به این سوال که وجود نوشابه ها 
و آدامس های اعتی��ادآور صحت دارد یا خیر بیان داش��ت: چنین 
چیزی در اصفهان دیده نشده است اما به واقع آدامس هایی وجود 
دارد که مصرف آن ها به تدریج اعتیادآور است بنابراین افراد باید در 
پذیرفتن آدامس و مواد غذایی به وی��ژه در میهمانی هایی که افراد 
ناشناس در آن حضور دارند پرهیز کنند.جانشین فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با اشاره به برنامه پلیس برای مبارزه با ساقیان محلی 
 بیان داشت: در برنامه سال ۹3 پلیس ،با ساقیان مواد مخدر مبارزه 
می ش��ود و هماهنگی هایی در س��طح استان انجام ش��ده است و 

امیدواریم بدین وسیله بتوانیم با وارد کنندگان خرد  مقابله کنیم.
      شناسایی 400 مکان مخروبه بیتوته معتادان 

وی با اش��اره به اقدامات پلیس برای مقابله  باخان��ه های خرابه در 
سطح شهر بیان داشت: ۴00 خانه، باغ و حمام مخروبه در سطح شهر 
شناسایی شده است که محل بیتوته معتادان است و این مطلب در 
شورای تامین مطرح شده است تا شهرداری بر اساس رای این شورا 

شناسایی این خانه ها را آغاز کند.
سرهنگ حسین زاده بیان داشت: دو طرح قانونی مرمت و بازسازی 
یا تخریب برای این خانه ها در نظر گرفته شده است تا از مخفی خانه 
 خارج ش��ود و امیدواریم در دو سه ماهه س��ال ۹3 این مشکل حل 

شود.
دومین سمینار آسیب های اجتماعی با موضوع اعتیاد، مواد مخدر 
 و قرص های روانگردان به م��دت دو روز به میزبانی دانش��گاه آزاد

 شاهین شهر برگزار و  کارگاه های آموزشی متعددی نیز در زمینه 
آسیب های اجتماعی برگزار شد.

رییس گروه خزندگان و دوزیستان سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور گفت: سمندر لرس��تانی در باالترین معرض تهدید انقراض 
بوده که مردم نباید آن را خریداری کنند و همچنین باید بدانند با 

فروشندگان این گونه به طور جدی برخورد خواهد شد.
اصغر مبارکی، رییس گروه خزندگان و دوزیستان سازمان حفاظت  
محیط زیست کشور در خصوص فروش سمندر ها در آستانه سال 
نو اظهارداش��ت: در سال های اخیر  با مشکل بس��یار مهمی درباره 
جمع آوری و فروش غیر قانونی سمندر لرستانی و دیگر گونه های 
بومی و غیربومی مانند الک پشت مواجه هستیم که چنین خرید و 

فروش غیر قانونی در بازار عید اتفاق می افتد.
       سمندر لرستانی یک گونه خاص ایرانی است

وی با بیان این که سمندر لرستانی یک گونه خاص ایرانی است که 
هیچ جای دیگر دنیا چنین گونه ای وجود ندارد و در ایران نیز بسیار 
محدود است و تنها در بخش های لرستان و خوزستان وجود دارد، 
ادامه داد: متاسفانه با قیمت های بسیار زیاد دالل ها به خرید و فروش 
چنین گونه هایی اقدام می کنند.رییس گروه خزندگان و دوزیستان 
سازمان حفاظت  محیط زیست کشور بیان کرد: سمندر لرستانی 
بسیار برای زیس��تگاه و اکولوژیک مهم بوده و متاسفانه در معرض 

جدی انقراض هستند که مردم نباید آن را خریداری کنند.
       جریمه 200 ه�زار تومانی و دادگاه ب�رای قاچاقچیان 

سمندر
مبارکی  گفت: جریمه 200 هزار تومانی و دادگاه برای قاچاقچیان 
سمندر در نظرگرفته می ش��ود که باید بگویم دالل ها از عید نوروز 
سوءاس��تفاده کرده و این گونه ها را جمع آوری کرده و می فروشند. 
وی افزود: این گونه حیوانات در چشمه ها و آبشار های خاص زندگی 
 کرده و در آب های بس��یار س��رد و دارای اکس��یژن خاص زندگی 
می کنندکه افراد با جمع آوری آن ها به طور جدی به انقراض آن ها 

کمک می کنند. رییس گروه خزندگان و دوزیستان سازمان حفاظت  
محیط زیست کشور اظهار داشت: توصیه بنده به شهروندان این است 
که س��مندر ها را نخرید و بدانید ارزش این گونه بسیار برای محیط 

زیست مهم است. 
       مکاتب�ات با ش�هرداری، نی�روی انتظام�ی و گمرگ 

برای عدم صدور مجوز فروش سمندر
مبارکی عنوان کرد: با شهرداری، نیروی انتظامی و کمرگ مکاتباتی 
انجام دادیم تا هیچ مجوزی برای خرید و فروش این گونه حیوانات 
از جمله سمندر و الک پش��ت ندهند و بحث فرهنگ سازی نیز در 
این زمینه با توجه به انقراض ای��ن گونه ها صورت گیرد در واقع این 

مکاتبات به دلیل ندادن مجوز فروش سمندر و الک پشت است.
وی با اشاره به این که با خرید سمندر ها مدت زمان این گونه که خود 
در حال انقراض هستند را تشدید می کنیم، افزود: نگهداری این گونه 
بسیار خطرآفرین بوده و باید جلوی قاچاق آن را گرفت . رییس گروه 
خزندگان و دوزیستان سازمان حفاظت  محیط زیست کشور بیان 
کرد: مجوز خرید و فروش برای س��مندر و الک پش��ت وجود ندارد 
و با افرادی که ای��ن اقدام را انجام می دهند به ط��ور جدی برخورد 

خواهد شد.
        ش�هروندان ب�ا رهاس�ازی ماهی ه�ای قرم�ز منجر 

به تخریب تاالب  ها می شوند
مبارکی در خصوص ماهی های قرمز بر سر سفر هفت سین، گفت:  
مش��کلی که در خصوص ماهی های قرمز موج��ب نگرانی محیط 
زیست است انگل مربوط به ماهی های قرمز است که بعد از رهاسازی 
این ماهی ها در رودخانه ها مش��کالتی از جمله آسیب به تاالب ها 
و زیس��تگاه ها را به دنبال دارد.وی ادامه داد: بنابراین مشکل اصلی 
رهاسازی ماهی های قرمز بعد از روز طبیعت است . به طور کلی باید 

بگویم نباید گونه های خاص و نادر را خصوصا سمندر را از بین برد.

سرهنگ حسین زاده مطرح کرد؛

ساقیان محلی با پلیس طرف می شوند
 نیازمند عزم ملی برای مبارزه با مواد مخدر هستیم

رییس گروه خزندگان و دوزیستان سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

برخورد با فروشندگان سمندر برای هفت سین
جریمه 200 هزار تومانی و دادگاه برای قاچاقچیان سمندر

SMS

اعالم محدودیت های ترافیکی 
جاده ها در نوروز

پلیس راه کش��ور محدودیت ه��ای ترافیکی جاده های کش��ور را در ایام 
نوروز اعالم کرد.  ب��ا توجه به افزایش حجم س��فر در تعطی��الت نوروز و 
افزایش ظرفیت تردد در جاده های اصلی کشور و به منظور ارتقای ضریب 
ایمنی و ایجاد کشش و روانی ترافیک طرحی نوروزی از 26 اسفند تا ۱6 
 فروردین اجرا می ش��ود. این در حالی اس��ت که در محورهای پرترافیک

 محدودیت های ترافیکی خاص به اجرا درآمده تا کشش ترافیکی در تمامی 
جاده ها ایجاد شود.

عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام طرح نوروزی در تمامی آزادراه ها 
وبزرگراه ها و محورهایی که ضرورت ایجاب کند، ممنوع است.

در تمامی محوره��ای برون ش��هری  در ایام طرح ن��وروزی ممنوعیت و 
محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود ؛عبور و مرور 
انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از این 

امر مستثنی است.
 جاده چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج -چالوس ممنوع است و 
تردد انواع وسیله نقلیه در محور کرج -چالوس از ساعت ۱2 روزهای چهارم، 
هشتم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم فروردین از ساعت 3 بامداد 
روزهای بعد از کرج به س��مت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسیله 
نقلیه از ساعت ۱۵ تا 3 بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج یک 
 طرفه می شود ضمن این که تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱7 تا 2۴ روز

 ۱2 فروردین از می��دان امیرکبیر کرج تا دهانه ش��مالی تونل کندوان به 
منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

جاده هراز
در جاده هراز نیز تردد انواع تریلر ممنوع بوده و تردد انواع کامیون و کامیونت 
از ساعت ۱2 روز سه شنبه 27 اسفند تا س��اعت ۱ بامداد پنجم فروردین 
و از ساعت 6 روز هفتم فروردین تا س��اعت ۱ روز شنبه نهم فروردین و از 
ساعت ۱2 روز یازدهم فروردین تا ساعت ۱2 ظهر ۱6 فروردین از تهران 

به آمل ممنوع است.
همچنین تردد انواع وسیله نقلیه در محور هراز از ساعت ۱3 روزهای ۴، 8 
،۱۴ و ۱۵ فروردین تا ۱ بامداد روزهای بعد از رودهن به آبسک ممنوع بوده 
و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ روزهای فوق تا ۱ بامداد روزهای بعد 

از آبسک تا رودهن یک طرفه می شود.
جاده فیروزکوه

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱2 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت 
۱ بامداد روز پنجم فروردین و از ساعت 6 روز پنج شنبه هفتم فروردین تا 
ساعت ۱ روز شنبه ۹ فروردین ماه و از ساعت ۱2 روز دوشنبه ۱۱ فروردین 
تا ساعت ۱2 ظهر روز شنبه شانزدهم فروردین از تهران به قائم شهر و مسیر 

برگشت ممنوع می باشد.
جاده قدیم قزوین- رشت

بر اس��اس اعالم پلیس راه، تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حامالن 
مواد سوختنی و فاسدشدنی از ساعت ۱2 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت 
۱ بامداد روز پنجم فروردین و از ساعت ۱2 روز پنج شنبه هفتم فروردین تا 
ساعت ۱ روز شنبه نهم فروردین و از ساعت ۱2 روز دوشنبه ۱۱ فروردین 

تا 8 صبح ۱6 فروردین از قزوین به رشت ممنوع است.
محور قدیم ساوه- همدان

 تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حامالن مواد سوختنی و فاسدشدنی 
از ساعت ۱2 روز سه شنبه 27 اسفند تا ساعت ۱ بامداد روز پنجم فروردین 
 ممنوع بوده و از س��اعت ۱2 روز پنج ش��نبه هفتم فروردین ت��ا ۱ بامداد 
نهم فروردین و همچنین از ساعت ۱2 ، ۱۱ فروردین تا ساعت ۱2 شانزدهم 

فروردین از ساوه تا سه راهی دخان و محور برگشت ممنوع است.
جاده اردبیل- آستارا، اردبیل – سراب، خلخال به اسالم

تردد انواع تریلر و کامیون از س��اعت 7 تا 2۴ روزهای یک��م و دوازدهم تا 
پانزدهم فروردین در این محورها ممنوع است.

جاده اردبیل – سرچم
تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 2۴ روزهای 27، 28 و 2۹ اسفند و 

روزهای اول و دوازده تا ۱۵ فروردین در این جاده ممنوع است.
جاده قوچان- مشهد، مشهد- نیشابور و سبزوار

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 2۴ روزهای 27، 28 و 2۹ اسفند و 
یکم و ۱2 تا ۱۵ فروردین و همچنین از ساعت 7 تا ۱2 ظهر روز شانزدهم 

فروردین در این جاده ها ممنوع است.
محور چمن بید- بجنورد- شیروان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 2۴ روزهای 27، 28 و 2۹ اسفند و 
اول و ۱2 تا ۱۵ فروردین و همچنین از ساعت 7 تا ۱2 ظهر روز ۱6 فروردین 

در این جاده ممنوع خواهد بود.
محور بانه- سقز، سنندج- مریوان، مریوان- سنندج

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 2۴ روزهای 27، 28 و 2۹ اسفند و 
اول و ۱2 تا ۱۵ فروردین  در این جاده ممنوع خواهد بود.

جاده یزد- طبس
بر اس��اس اعالم پلیس راه تردد انواع تریل��ر و کامیون از س��اعت 7 ، 28 
اسفندماه تا ساعت 2۴ چهارم فروردین و همچنین از ساعت 7 صبح ۱۱ 

فروردین ماه تا ساعت 2۴ روز جمعه ۱۵ فروردین ممنوع است.
جاده گلوگاه- گرگان- جنگل گلستان- چمن بید

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت 7 تا 2۴ روزهای 27، 28 و 2۹ اسفند و 
اول و ۱2 تا ۱۵ فروردین و همچنین از ساعت 7 تا ۱2 ظهر روز ۱6 فروردین 

در این جاده ممنوع خواهد بود.
جاده های اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 
7 ، 27 اسفند تا ساعت 2۴ پنجم فروردین ماه و همچنین از ساعت 7 صبح 
روز ۱2 فروردین تا س��اعت 2۴ روز جمعه ۱۵ فروردین ماه در محورهای 

اصلی استان بوشهر ممنوع است.
محورهای اصلی استان اصفهان

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 
7 ، 27 اسفند تا ساعت 2۴ پنجم فروردین ماه و همچنین از ساعت 7 صبح 
روز ۱2 فروردین تا س��اعت 2۴ روز جمعه ۱۵ فروردین ماه در محورهای 

اصلی استان اصفهان ممنوع است.
جاده گچساران- بهبهان، گچساران – نورآباد و یاسوج – بابامیدان

تردد انواع تریلر و کامیون از س��اعت 7 تا 2۴ روزهای 27 تا 2۹ اس��فند و 
روزهای یکم و ۱2 تا ۱۵ فروردین در این جاده ها ممنوع خواهد بود.

محور سلفچگان- قم، جاده قدیم کاشان- قم و جاده قدیم تهران- قم 
انواع تریلر و کامیون از س��اعت 7 تا 2۴ روزهای چهارم، پنجم و ۱3 تا ۱۵ 

فروردین در این جاده ها ممنوع است.
محور بندرعباس- سیرجان

تردد انواع تریلر و کامیون از س��اعت 7 تا 2۴ روزهای 27 تا 2۹ اس��فند و 
روزهای یکم و ۱2 تا ۱۵ فروردین در این جاده ها ممنوع خواهد بود.

جاده سیرجان- بافت
تردد انواع تریلر و کامیون به جز حامالن مواد س��وختنی و فاسدش��دنی 

از ساعت 7 تا 2۴ روزهای ۱2 تا ۱۵ فروردین در این جاده ممنوع است.

سفر

 برگزاری المپیاد علمی 
طالب در گلپایگان

مدیر حوزه علمیه امام خمینی)ره( گلپایگان گفت: مرحله 
 نخس��ت المپیاد علمی طالب بین حوزه های علمیه منطقه 

با محوریت گلپایگان برگزار شد.
 حجت االسالم مصطفی عباسی  اظهار داشت: مرحله نخست 
المپیاد علمی منطقه ای بین حوزه های علمیه گلپایگان، قم، 
 خمین، فریدن، داران، خوانسار، ش��هرضا و نجف آباد انجام 
 شد.وی افزود: این المپیاد در روز هشتم اسفند ماه امسال به 
صورت همزمان و در سه رشته فقه و اصول، احکام و منطق و 

ادبیات عرب از پایه های یک تا 6 حوزه اجرا گردید.

  ارایه بیش از 20 خدمت
 به عشایر سمیرمی

رییس اداره امور عشایر شهرستان س��میرم گفت: این اداره 
در س��ال ۱3۹2 موفق به ارایه بیش از 20 خدمت به عشایر 

شده است .
ایرج دهقان در جلسه ش��ورای عشایری شهرستان سمیرم 
اظهار داشت: مهمترین رس��الت ادارات امور عشایر در قبال 
عشایر ارایه خدمت است که در این راس��تا اداره امور عشایر 
شهرستان سمیرم موفق به ارایه بیش از 20 خدمت به عشایر 
ش��ده اس��ت. وی افزود: از جمله خدمات این اداره در سال 
۱3۹2 به عشایر شهرستان سمیرم می توان به مواردی مانند 
برق رسانی ، احداث کانال ها، تیغ زنی جاده ها، زیر سازی و 
آس��فالت معابر، الی روبی قنوات، حفرو کف شکنی قنوات، 
ساماندهی سایت های اسکان عشایر، کمک به مسکن عشایر 
در سایت های خود جوش، آب رسانی سیار و غیره اشاره کرد.

22 مدرسه آماده اسکان 
مسافران نوروزی در بادرود

ریی��س اداره آموزش و پ��رورش بادرود گفت: 22 مدرس��ه 
در قال��ب ۱30 کالس در منطق��ه ب��ادرود در ن��وروز ۹3 
پذیرای مس��افران نوروزی خواهد بود.عبداهلل امینی اظهار 
داش��ت: در این راس��تا طبق س��نوات قبل، اداره آموزش و 
پرورش منطقه بادرود در نظر دارد جهت اس��کان همکاران 
فرهنگی و زای��ران امام��زادگان آقاعلی عباس و ش��اهزاده 
 محمد )ع(، تم��ام امکانات و ظرفیت های موج��ود را به کار

 گیرد. وی  افزود: امس��ال اداره آم��وزش و پرورش منطقه با 
تشکیل ستاد اس��کان، برنامه ریزی های الزم را انجام داده و 
تعداد 20 مدرسه در قالب ۱30 کالس درس با امکانات ویژه 

آماده پذیرایی از مسافران  می شوند.



اخبار کوتاهيادداشت

کمیته حل مشکالت مالیاتی 
تولیدکنندگان راه افتاد 

رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت ای��ران از آغاز ب��ه کار کمیته حل 
مش��کالت مالیاتی تولیدکنندگان ب��ا تواف��ق اداره کل مالیاتی در خانه 
 صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفه��ان خبر داد. س��یدعبدالوهاب 
سهل آبادی تشریح کرد: طی جلسه ای که با مدیر و معاون ارزش افزوده 
اداره کل مالیاتی برگزار و درباره بخش��نامه جدید اداره مالیاتی اس��تان 
اصفهان گفت وگو شد، قرار بر این شد که جلسات کمیته مالیاتی مانند 
قبل برای بررسی و رفع مشکالت تولید کنندگان در خانه صنعت و معدن 
برگزار شود.مراد امیری، مدیرکل مالیاتی استان اصفهان هم در این جلسه 

بیان کرد: درآمد مالیاتی استان در 10 ماه گذشته کاهش داشته است.
نریمانی، معاون ارزش افزوده اداره کل مالیاتی ه��م با بیان این که خط 
قرمز اداره مالیاتی ارایه صورتحساب غیرواقعی است، اظهارداشت: مابقی 
مشکالت و مسایل واحدهای تولیدی با نمایندگان خانه و اتاق بازرگانی 

قابل بررسی است. 
گفتنی است در این جلسه حبیبی مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی و مقدم، 
عضو کمیس��یون پش��تیبانی اتاق هم حضور داش��تند و به بیان مسایل 
 مالیاتی تولیدکنندگان مانند اهمیت بخش��ودگی جرایم، اس��تردادها و 

کد فروشی پرداختند. 

 آغاز عملیات کلنگ زنی 
خط آب رسانی شرق نجف آباد 

باحضور معاون استاندار و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پروژه کلنگ زنی خط آب رسانی شرق نجف آباد آغاز شد . این پروژه که با 
اتصال خط آب رسانی شرق نجف آباد به خط آبرسانی 400 دانشگاه آزاد 
نجف آباد در دستور کار قرار گرفت به منظور رفع افت فشار آب محدوده 
شرق نجف آباد اجرایی شد و با عملیاتی شدن این پروژه مشکل افت فشار 
آب بیش از 2500 واحد مسکونی که جمعیتی معادل 10 هزار نفر را دربر 
دارد برطرف می شود . همچنین پیش بینی شده که این عملیات تا پایان 
خردادماه سال 93 به پایان برسد . این خط آب رسانی که به طول 2 هزار 
و 225 متر اس��ت لوله هایی به اقطار 400 ال��ی 500 میلی متر از جنس 
ایرانیت در آن مورد استفاده قرار گرفته است و نیز هزینه اجرای این پروژه 
که بالغ بر 5 میلیارد ریال برآورد گردیده از محل اعتبارات جاری تامین 
شده است . این درحالی است که به دلیل محدودیت منابع آبی بعضا در 
برخی از مقاطع سال برخی از مناطق شرق نجف آباد با مشکل افت فشار 
آب مواجه بودند که انتظار می رود با اجرای این پروژه توزیع عادالنه آب 

صورت پذیرد .

بیش از 25 میلیون و 167 هزار دالر 
ارزآوری سهم صادرات صنايع دستی 
      صادرات صنایع دس��تي اس��تان اصفه��ان به خارج از کش��ور بیش از

 25 میلیون و 1۶۷هزار دالر ارز آوري داشته است.مدیرکل گمرک استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 201 تن 
محصوالت صنایع دستی به کشورهاي حاشیه خلیج فارس، عراق، ترکیه، 

هلند، آلمان، فرانسه، ژاپن و چین صادر شده است. 
احمدی ونهری افزود: ارزش صنایع دستی صادر شده در یازده ماهه امسال 
بیش از 93 و وزن آن بیش از 22 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است. 

 واگذاری 1000 خودروی 
به مددجويان کمیته امداد

آیین واگذاری یک هزار خودروی شرکت دیار خودرو با حضور سرپرست 
کمیته امداد امام خمینی به مددجویان کمیته امداد برگزار شد.

با حضور سرپرست کمیته امداد کشور، معاونان کمیته امداد و نیز مدیرکل 
کمیته امداد استان اصفهان و جمعی از مسووالن استانی آیین رونمایی 
از واگذاری یک هزار خودروی شرکت دیار خودرو به مددجویان کمیته 

امداد برگزار شد.
گروه خودروسازی دیار خودرو که یکی از ش��رکت های تولیدی خودرو 
در شهرستان گلپایگان است مقرر ش��ده در چندین مرحله و به صورت 
نیم بها محص��والت خودرویی خود را به مددجویان زیر پوش��ش کمیته 

امداد واگذار کند.
این شرکت متعهد شده اس��ت که خودروهای تک کابین، دوکابین و ون 
خود را نصف قیمت تمام شده در بازار آزاد به مددجویان زیر پوشش کمیته 

امداد واگذار کند.
امروز و با حضور سرپرست کمیته امداد کشور ازتعداد 18۷ خودروی این 

شرکت به صورت نمادین رونمایی شد.
نحوه واگذاری و شرایط خریداری این خودروها با هماهنگی دفتر روستایی 
و اولویت واگذاری با روس��تاییان تحت پوش��ش جهت انجام خدمات و 

رسیدن به مرز خودکفایی است.
هزینه این خودروها برای مددجویان کمیته امداد مبلغ 33 میلیون تومان 
برآورد شده است که در مقایس��ه با قیمت بازار آزاد خودرو نصف قیمت 
اس��ت که هزینه مورد نظر از طریق تس��هیالت بانکی و قرض الحسنه  به 

متقاضیان واگذار می شود.

شماره تلفن های مشابه توسط رايتل 
پیشنهاد می شود

از این پس تلفن گویای رایتل با شماره های همراه هموطنان تماس برقرار 
می کند تا آنان را در جریان موجود بودن همان ش��ماره خط و همچنین 

نحوه خرید آن آگاه سازد.
 با توجه ب��ه باال ب��ودن تقاضای هموطن��ان در خصوص خرید ش��ماره 
مش��ابه خط تلفن همراه خود و در جهت جلوگیری از س��وء اس��تفاده 
کالهبرداران، ش��رکت رایتل قصد دارد تا با انجام یک پ��روژه ابتکاری و 
برای اولین بار در بین اپراتورهای تلفن همراه کش��ور با مشترکان تماس 
 گرفته و به آن ها پیشنهاد خرید س��یم کارت رایتل مشابه شماره خود را

 بدهد.
در این شیوه یک سیستم گویا با شماره تماس 0920 با مشترکی که شماره 
وی مطابق با شماره موجود در رایتل است، تماس گرفته و شرایط خرید 

سیم کارت رایتل مشابه سیم کارت خود را تشریح می کند.
در این طرح که با عنوان » عیدانه بیس��ت « نام گذاری شده است قبل از 
تماس خودکار اپراتور رایتل با ش��ماره های هموطنان، پیامکی با عنوان 

»رایتل « برای شماره همراه مورد نظر ارسال خواهد شد.
ب��ا اس��تفاده از ای��ن روش نیاز هموطن��ان از طری��ق یک بس��تر امن و 
 مطمئن ب��رآورده ش��ده و متقاضیان ب��رای خرید خطوط ای��ن اپراتور،

  تنه��ا هزین��ه مص��وب خری��د س��یم کارت ه��ای دایم��ی رایت��ل 
 )120 هزار تومان بدون احتس��اب مالیات بر ارزش اف��زوده ( را پرداخت 

می کنند.

 ساخت 3 مدل
 خودروی جديد در سايپا

موافقت کلي با ورود برخي 
اقالم مستعمل به گمرکات

 قائم مقام گروه خودروسازی سایپا گفت: تولید خودروهای اس 300، وی 5،
 اچ 200 در س��ال آینده آغاز می شود.حس��ن عموزاده با بیان این که در سال 
جاری دو مدل خودروی جدید در خط تولید ساوه راه اندازی شده است، گفت: 
خودروی وانت 151 یکی از این خودروها بود.وی با بیان این که پیش فروش و 
فروش خودروی سواری اس 300 از ماه گذشته آغاز شده، افزود: عملیات نصب 
خطوط تولید این خودرو آغاز شده و تا پایان تیرماه به پایان می رسد و از ابتدای 
شهریور این خودرو در شهرستان ساوه شروع به تولید می کند.وی با بیان این که 
ظرفیت تولید این خودرو ساالنه 20 هزار دستگاه است، اضافه کرد: این خودرو 
با کالس متوسط )c( با امکانات روز دنیا در سه تیپ سواری، هایلوکس و رویال 
تولید می شود.وی افزود: 500 دستگاه خودرو اس 300 تا پایان سال 92 و دو 
هزار خودرو دیگر نیز قبل از خرداد تحویل مش��تریان خواهد شد و بعد از آن 

تولیدات داخلی سایپا آغاز می شود.

     گمرک جمهوري اسالمي ایران موافقت کلي با ورود برخي اقالم مستعمل را 
برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد.

مرک��ز واردات و امور مناط��ق آزاد و ویژه گم��رک ایران، اعالم کرد: حس��ب 
 تصمیمات متخذه در کمیس��یون ماده یک و با توجه به بن��د )3( ماده )42( 
آیین نامه اجرایي مذکور، ورود دس��تگاه خط کش��ي خیابان، آسفالت تراش 
و پمپ بتون بدون کشنده با رعایت ضوابط ثبت س��فارش در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اعمال سایر مقررات مربوطه و همچنین ارایه مجوزهاي قانوني 

ذیربط در صورت نیاز، صرفا به لحاظ مستعمل بودن بالمانع است. 
بدیهي است ورود و ترخیص کاالهاي مستعمل از طریق بازارچه هاي مرزي 
ممنوع و اقالم مشمول قانون خودرو از ش��مول این موافقت کلي خارج بوده 
و ورود اقالم مس��تعمل مزبور صرفا با ثبت س��فارش ارز متقاض��ي قابل ورود 

خواهد بود. 

4
افزایش ۳۱ درصدی وزن صادرات کاالهای صنعتی و شیمیایی 

     مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: وزن کاالهاي صنعتي وشیمیایي صادر شده از گمرک استان 
اصفهان امسال حدود 31 درصد افزایش یافت. اسداهلل احمدی ونهری در این خصوص، بیان داشت: از 

ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 580 هزار تن کاالی صنعتی و شیمیایی صادر شده است. 
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مدیر ارش��د تولید محصوالت ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان 
گفت: از ابتدای س��ال ج��اری تاکن��ون، تولی��د محصوالت 
 فوالدی کارخانه ذوب آه��ن اصفهان 19 درصد افزایش یافته 

است.
فیض بخش��یان با اش��اره به این که از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از 2 میلی��ون و 814 هزار و 800 ت��ن آگلومره در واحد 
 آگلومراس��یون ای��ن کارخان��ه تولید ش��ده که ای��ن میزان

 19 درصد بیشتر از مدت مش��ابه پارسال است، اظهار داشت: 
 در واحد فوالدس��ازی ای��ن کارخانه نیز بی��ش از 2 میلیون و 
50 هزار تن فوالد خام 15 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 

تولید شده است. 
 وی افزود: در واحد کوره بلند این کارخانه در این مدت، بیش
  از 2 میلی��ون و 10 ه��زار ت��ن چ��دن م��ذاب تولید ش��ده
  که این می��زان 15 درصد بیش��تر ازمدت مش��ابه پارس��ال

 است. 
مدیر ارشد تولید محصوالت کارخانه ذوب آهن اصفهان افزود: 
در 11 ماهه امس��ال بیش از 2 میلیون و 2۶ هزار تن ش��مش 
در این کارخانه با 15 درصد رش��د در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال تولید شده است. 
اصفه��ان آه��ن  ذوب  ش��رکت  ش��د:  ی��ادآور   وی 
  س��االنه س��ه میلی��ون و ۶00 ه��زار ت��ن محص��ول در
  واحده��ای آگلومراس��یون، فوالدس��ازی، کک س��ازی،
  ک��وره بلن��د ومهندس��ی ن��ورد تولی��د و روان��ه ب��ازار

 می کند. 

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس با بیان این که 
با کمک صنعتگران اجازه ندهیم برند کاشان در صنعت فرش 
گرفته شود، گفت: باید به دنبال توس��عه و حفظ این برند در 
دنیا باشیم.عباس��علی منصوری درهمایش ملی صنعت فرش 
ماشینی، ش��کوه نساجی ایران اظهار داش��ت: بیکاری زاییده 
بس��یاری از مش��کالت اجتماعی و اخالقی است که صاحبان 
صنایع این منطقه با ایجاد اشتغال توانسته اند سرآمد صنعت 

نساجی کشور شوند.وی با اشاره به این که ۷0 درصد از تولید 
فرش ماشینی کش��ور متعلق به این منطقه است، افزود: قالی 
متعلق به کاشان است و نام کاش��ان همواره در تاریخ با هنر و 
صنعت پیوند خورده است.منصوری تاکید کرد: علم و فناوری 
در دنیا پیش��رفت کرده و در بازارهای اقتصادی دنیا تحوالت 
عظیمی شکل گرفته و با حرکت توام با علم نباید اجازه دهیم 
رقبا گوی سبقت را از ما بگیرند.وی خاطرنشان کرد: قوی ترین 
سرویس های اطالعاتی و جامعه شناسان و روانشناسان مطرح 
اینک در اختیار غول های اقتصادی دنیا هس��تند تا طرح ها و 

ابداعات جدید را از ما بربایند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اذعان 
داشت: چهار تا هفت درصد درآمد کش��ورهای توسعه یافته 

صرف امور پژوهشی می شود.
منصوری تشکیل تیم های تبلیغاتی قوی، اختصاص حداقل 
س��ه درصد از درآمد کارخانجات و صنایع به امور پژوهش��ی، 
تحقیقاتی و بازاریابی و س��وق به س��وی افزای��ش درآمدها و 

اشتغال را از عوامل موثر در حفظ برند صنعت فرش دانست.

مدير ارشد تولید محصوالت شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد؛

افزايش تولید محصوالت فوالدی کارخانه ذوب آهن 
نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس

بايد آوازه فرش کاشان را به جهان برسانیم

 معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به هدر رف��ت انرژی در
بخش های مختلف در کشور گفت: تداوم مصرف بی رویه انرژی، 

اقتصاد ایران را زمین خواهد زد.
 محمد شکرچی زاده در دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های 
نوین در دانش��گاه اصفهان اظهار داشت: 40 درصد مصرف انرژی 

در ساختمان هاست.
وی با اش��اره به این که این مقدار در کشور هند حدود 20 درصد 
 اس��ت، افزود: کاه��ش مصرف ان��رژی در س��اختمان س��ازی با

روش های سنتی امکان پذیر نیست.وی با تاکید بر فرهنگ سازی 
و تغییر نگرش به سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان ها گفت: 
با استفاده از فناوری های نوین می توان تا حد زیادی از هدر رفت 
انرژی جلوگیری کرد.ش��کرچی زاده خواس��تار بازنگری در نگاه 
مدیران و مردم به موضوع انرژی ش��د و افزود: در سال های اخیر 

منابع ملی را مورد تهاجم قرار داده ایم.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به نقش س��اختمان ها در 

آلودگی هوا تصریح کرد: آلودگی هوا تنها ناش��ی از حمل و نقل و 
استفاده از سوخت های فسیلی نیست.

وی با بیان این که درامر مقاوم سازی س��اختمان ها نیز اقدامات 
خوبی در ب��اره تدوین آیین نامه های زلزله صورت گرفته اس��ت، 
گفت: اما نتایج قابل قبولی در واقعیت حاصل نشده است. رییس 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور اظهار داشت: نتیجه 
یک تحقیق نش��ان داده که 30 درصد از زلزله هایی که منجر به 
تلفات بیش از 10 هزار نفر شده در ایران اتفاق افتاده است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زلزله خیز بودن ایران گفت: نباید 
فراموش کنیم که ما باید با زلزله زندگی کنیم و ساختمان های ما 

باید در برابر زلزله مقاوم سازی شود.

رییس مرکز تحقیقات راه،مس��کن وشهرسازی بر حرکت صحیح 
در مسیر توسعه کشور تاکید کرد و افزود: در زمینه تولید دانش در 
کشور کارهای شایسته ای شده است اما در گذر از دانش به سمت 
تکنولوژی با ضعف ه��ای فراوان روبه رو هس��تیم. وی این گام را 
حرکتی اساسی و ضروری خواند و افزود: عدم حرکت به این سمت 
آثار نگران کننده ای در بخش اقتصاد خواهد داشت و بیشترین بار 
آن بر روی دوش مهندسان کش��ور است.شکرچی زاده با اشاره به 
محدودیت های بودجه های دولتی گفت: امکان ساماندهی مباحث 

مربوط به ساخت وساز در بخش خصوصی وجود دارد.
معاون وزیر کش��ور با بیان این که 10 برابر بودجه عمرانی دولت 
در سال گذش��ته خانه سازی شده اس��ت، افزود: ایمن سازی این 

س��اختمان ها باید مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین به اهمیت 
 حرکت به س��مت بازاره��ای بین المللی اش��اره ک��رد و گفت: با 
مناس��ب س��ازی روابط بین المللی در دولت یازدهم زمینه های 
این کار فراهم می شود.شکرچی زاده با اشاره به شمار روز افزون 
مهندسان فارغ التحصیل در کش��ور گفت: ظرفیت اشتغال برای 
این مهندسان در داخل کش��ور وجود ندارد.وی خواستار تربیت 
مهندس��ان جهانی در دانشگاه های کشور ش��د و اضافه کرد: این 
مهندسان باید با تکنولوژی های نو و زبان های روز دنیا آشنا باشند.

وی با بیان این که سهم صنعتی ش��دن و استفاده از فناوری های 
نو در س��اخت و س��ازها در ایران کمتر از 10 درصد است، اظهار 
 داشت: حرکت به این سمت یکی از سیاست های اصلی ما خواهد 

بود.
 مدیری��ت پدافن��د غیرعامل، مق��اوم س��ازی و رفتار ل��رزه ای، 
سازه های فوالدی، مصالح سنتی و بنایی و سازه های بتن آرمه از 

جمله موضوعات این کنفرانس است.

معاون وزير راه و شهرسازی: 

استفاده بی رويه انرژی اقتصاد را به زمین می زند

با نگاهی به حوادث دهه اخیر 
 پیمان 
فتاحی

و بح��ران ه��ای اقتص��ادی 
کش��ورهای اروپای��ی و حتی 
شرق آسیایی به نظر می رسد همه کشورها به اقتصاد 

مقاوم نیازمندند.
این روزها ب��ا طرح موضوع اقتص��اد مقاومتی،برخی 
گم��ان بردند این ش��کل اقتص��اد ناظر بر مس��ایل 
 تحریم اس��ت یا بعضی دیگر شاید اس��تنباط شان از

 اقتصاد مقاومتی بس��تن راه ها و حصار کش��یدن به 
دور خود و بی توجهی ب��ه بازار جهانی باش��د اما در 
 این گزارش تحلیلی س��عی در طرح بخش��ی از ابعاد

 اقتصاد مقاومتی از نگاه کارشناسان داشته و همچنین 
به اخبار استان اصفهان در این باره می پردازیم.

مقابله با فساد، داللی و سوداگری، اتکای اقتصاد به توده 
های مردم، و تقویت فرهنگ مقاومت برخی  از اصول 

اقتصاد مقاومتی شمرده می شود.
 مع��اون ریی��س جمه��ور سیاس��ت ه��ای کل��ی

 اقتصاد مقاومتی را که اخیرا توسط رهبر معظم انقالب 
ابالغ ش��د، مهمترین و جامع ترین س��ند باالدستی 
اقتصاد کشور در حال حاضر و سال های آینده دانست 
و گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اصول مغفول 

مانده قانون هدفمندی یارانه ها تاکید دارد.
 حجت االس��الم والمس��لمین مجید انصاری معاون

 امور مجلس ریی��س جمهوری و عضو کمیس��یون 
 اقتص��اد کالن مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام

 در مورد ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
افزود: ابالغ این سیاست ها در آغاز کار دولت تدبیر و 
امید، فرصتی بزرگ برای دولت، اقتصاد ملی و کشور 
اس��ت. وی ادامه داد:ما در مس��یر توسعه و پیشرفت 
کشور نیازمند اقتصادی هستیم که حداکثر پایداری 
را داشته باشد و تکانه های مختلف آن را تخریب نکند 
این موضوع به ویژه برای اقتص��اد هایی مثل اقتصاد 
جمهوری اس��المی ایران که از بیماری های مزمنی 
همچون وابستگی ش��دید به منابع حاصل از فروش 

نفت، دولتی بودن بیش از حد فعالیت های اقتصادی، 
عدم اعتماد کافی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه، 
عدم ثبات در سیاست ها و قوانین و مقررات اقتصادی، 
موانع پی��ش روی بازار پول و س��رمایه، تس��هیالت 
تکلیفی و همچنین عدم اس��تقالل بان��ک مرکزی 
رنج می برد.در سیاس��ت های اقتصادی س��ال های 
گذش��ته نیز انحراف به وجود آم��د چنانچه بودجه 
جاری کشور در فاصله س��ال های 1384 تا 1392 از 
23 هزار میلیارد تومان ب��ه 128 هزار میلیارد تومان 
 افزایش پیدا کرد و در حالی که قرار بود دولت در این

س��ال ها کوچک تر و چابک تر ش��ود، سهم حقوق، 
 مزایا و مس��تمری کارکنان دولت افزایش پیدا کرد و

80 درص��د بودجه ج��اری صرف پرداخ��ت حقوق 
 و مس��تمری کارکنان دولت ش��د و در نتیجه برای

  ط��رح ه��ای عمران��ی پول��ی باق��ی نماند.معاون 
 رییس جمه��وری درب��اره جای��گاه ظرفی��ت های 
بین المللی در سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، 

گفت: ش��اید برخی گمان کنند که اقتصاد مقاومتی 
به معنای تمرکز بر توان داخلی و دس��ت کش��یدن 
از اقتصادی جهان��ی اس��ت؟ در حالی که اب��دا این 
 طور نیس��ت؛اتفاقا بیش��ترین محوره��ا و بندها در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ناظر برموضوع صادرات 
و بازارهای جهانی است؛ به عنوان نمونه در بند 10 این 
س��ند که بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات 
کاالها و خدمات به تناس��ب ارزش افزوده و با خالص 
ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش 
مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی 
 و ترانزی��ت و زیرس��اخت ه��ای مورد نیاز، تش��ویق

 سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی 
تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی 
بازارهای جدید، تنوع بخش��ی پیوند های اقتصادی 
 با کشورها به ویژه با کش��ورهای منطقه، استفاده از 
س��از و کار مبادالت تهاتری برای تس��هیل مبادالت 
در صورت نیاز و ایجاد ثبات روی��ه و مقررات در مورد 
صادرات با هدف گس��ترش پایدار س��هم ای��ران در 

بازارهای هدف تاکید شده است.
     راه اقتصاد مقاومتی از مردمی کردن اقتصاد 

می گذرد
آلبرت بغزیان، درباره راهکارهای رسیدن به اقتصاد 
مقاومتی گفت: راهکار اقتصاد مقاومتی مردمی کردن 
اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی ب��ه مردم به معنی 
خصوصی سازی است.  وی ادامه داد:واگذاری به منظور 
خصوصی سازی است که می  تواند از مردم ساده شروع 
شود تا به کارمند و صاحبان سرمایه برسد. اگر بحث 
خصوصی سازی در رده های باالتر دنبال شود، بحث 
واگذاری بنگاه های دولتی به خصوصی و آزاد کردن 
وقت دولت برای این اس��ت که به سیاس��ت گذاری 
و نظ��ارت بپ��ردازد و بخش خصوصی ه��م به دنبال 

ماموریت های خود و رعایت قوانین دولت برود.
این کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان این ک��ه اقدامات 
بس��یاری برای رفع موانع خصوصی س��ازی صورت 
گرفته است گفت: باید بپذیریم بخش خصوصی قوی 
نداریم که بتواند این همه واگذاری را بپذیرد. البته تمام 
این موارد نیازمند حمایت دولت در قالب تسهیالت 
بانکی است تا بازار انحصاری نشود. البته بانک مرکزی 

نیز باید نظارت داشته باشد.
 وی در پاس��خ به این که چرا طی س��ی و چند سال 
گذشته نرخ رشد بهره وری س��رمایه و نیروی کار به 
ارقام قابل قبولی نرسیده است گفت:عمده مشکالت 
در بخش دولتی است که بحث نیروی کار باید در بحث 
اش��تغالزایی بررسی ش��ود که همواره با تورم نیروی 

انسانی مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: سیستم نظام مالیاتی 
و گمرکی باید در کن��ار این مباح��ث در نظر گرفته 
شود.توان تولید برخی کاالها مانند پوشاک در کشور 
باالس��ت اما فقط برخی کاالها تبلیغ می ش��ود. باید 
اقدامات علمی اقتصاد مقاومتی در بلند مدت مد نظر 

قرار گرفته و از انجام اقدامات کوتاه مدت بپرهیزیم.
 وی اف��زود: برنامه ریزی ه��ا نباید به گونه ای باش��د 
که پس از تغییر یک مدیر توس��ط مدیر بعدی مورد 
نقد قرار گیرد. بلکه باید در جهت رس��یدن به هدف 

پیگیری شود.
     اج�رای 4070 ط�رح اقتص�ادی گام بلن�د 

اصفهان به سوی اقتصاد مقاومتی
مسوول قرارگاه جهاد اقتصادی استان اصفهان گفت: 
جهاد سازندگی اصفهان تا به امروز موفق به اجرا یی 
کردن چهار هزار و ۷0 طرح اقتصادی با شاخصه های 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی در استان شده 
است.محسن دانش��ور تصریح کرد: ایجاد واحد های 
کود ورمی کمپوس��ت، واحد های پرورش شترمرغ، 
واحد های پرورش قارچ خوراک��ی، پرورش ماهیان و 
ماکیان از جمله کب��ک و بلدرچین، تولید مرغ بومی 
و کشت گسترده زعفران در استان از جمله طرح های 
اجرایی جهاد سازندگی اس��تان در طول  حدود یک 
سال و سه ماه با شاخصه های اقتصاد مقاومتی محسوب 
می شود.وی در پایان تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی 
از تولید کنندگان تحت پوش��ش بس��یج سازندگی، 
استفاده از اساتید دانشگاه متخصص در امر کشاورزی 
و بهره مندی از کارشناس��ان ادارات دولتی مرتبط با 
جهاد کش��اورزی و وزارت صنع��ت، معدت و تجارت 
و آموزش های ضمن خدمت توس��ط آموزشگاه های 
فنی حرفه ای از دیگر اقدامات بسیج سازندگی استان 
اصفهان در امر اجرای اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن 

اقتصاد محسوب می شود

اجرای 4070 طرح اقتصادی ؛گام بلند اصفهان به سوی اقتصاد مقاومتی

راه اقتصاد مقاومتی از مردمی کردن اقتصاد می گذرد

جهاد سازندگی اصفهان
 تا به امروز موفق به

 اجرا يی کردن 
چهار هزار و 70 

طرح اقتصادی با 
شاخصه های سیاست های

 ابالغی اقتصاد مقاومتی
 در استان شده است



یادداشت

 اولین نمایشگاه آثار نقاشی جرج دبلیو. بوش، رییس جمهور سابق امریکا برگزار می شود.جرج دبلیو بوش، 
پس از ترک کاخ سفید به نقاشی کردن روی آورد و قرار است در ماه آوریل نقاشی های او در نمایشگاهی 

به نمایش دربیایند.
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»جرج بوش« نقاش شد
هفتیادداشت

» صدای پای بهار « می آید 
    برنامه ای با عنوان جشنواره »صدای پای 
بهار« در باغ تجربه وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
برگزار خواهد شد.با نزدیک شدن به ایام 
عید نوروز باغ تجربه اقدام به برگزاری این 

برنامه تفریحی کرده است. 
صادقی، مدیر مرک��ز تفریحی باغ تجربه 
گفت: این جشنواره با هدف ایجاد اوقاتی 
شاد و مفرح برای شرکت کنندگان محترم  که اغلب از سالمندان هستند 
برگزار خواهد ش��د. وی درباره آیتم های موج��ود در این برنامه ها گفت: 
جش��نواره صدای پای بهار ش��امل بخش های متنوعی همچون اجرای 
مسابقات تفریحی، اجرای نمایش ها و تئاترهایی با محوریت طنز است و 
همچنین در مناسبت های ویژه ای همچون میالد حضرت زینب )س( و 

روز درختکاری بخش های دیگری به آن اضافه خواهد شد. 
عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این برنامه، از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه 
 و در ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح، به باغ تجربه واقع در خیابان عالمه امینی، 

باغ غدیر، پارکینگ شماره ۵ مراجعه کنند. 

»مسابقات تفریحی« ویژه نوروز 
برگزار می شود

     برنامه ای با عنوان مسابقات تفریحی در 
باغ ن��وش بانوان ، وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان 

برگزار خواهد شد.
به مناس��بت نزدیکی به ایام سال نو، باغ 
بانوان نوش برنامه مس��ابقات تفریحی را 

ویژه دانش آموزان برگزار می کند. 
لندی، مدیر باغ بانوان ن��وش در این باره 
گفت: این برنامه در قالب مجموعه ای از مس��ابقات ام��دادی حرکتی، با 
هدف ارایه الگوهای هنجاری و خدمات و فعالیت های تفریحی و تفرجی 
برگزار می شود. وی افزود: کادر آموزشی مدارس شهر اصفهان می توانند 
به منظور شرکت دانش آموزان ش��ان در این برنامه برای ثبت نام در باغ 

نوش اقدام کنند. 
گفتنی است که برنامه مسابقات تفریحی در روزهای ۱۷ و ۱۹ اسفند ماه 
و در ساعت ۱۰ تا ۱۲ در باغ بانوان نوش، واقع در خانه اصفهان، روبه روی 

پارک نوش ۷ برگزار خواهد شد. 

همایش »مقابله با احساس ناتوانی« 
برگزار می شود

همایش��ی با عنوان » مقابله با احساس       
ناتوانی« از سوی فرهنگ سرای پرسش 
وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
 ش��هرداری اصفه��ان برگ��زار خواهد

شد. 
این همایش با سخنرانی دکتر  قاسمی 
کبریا ، دانش آموخته و مدرس رش��ته 
 روانشناس��ی در دانش��گاه ته��ران و

 مدیر عامل مرکز مشاوره قلمستان برگزار می شود. جزایری، مدیر فرهنگ 
سرای پرس��ش ضمن اعالم این خبر گفت: این همایش در ادامه سلسله 
نشست های فرهنگ س��رای پرس��ش با عنوان »جوانی، فصل رویش«و 
محوریت آم��وزش مهارت های زندگ��ی و مباحث خودشناس��ی برگزار 

خواهد شد. 
 وی اف��زود: در ای��ن مراس��م پس از س��خنرانی دکت��ر قاس��می کبریا، 

شرکت کنندگان می توانند در جلسه پرسش و پاسخ نیز شرکت  کنند. 
 گفتنی اس��ت ک��ه ای��ن همای��ش ب��ه ص��ورت آزاد و رای��گان برگزار

 می گردد. 
عالقه مندان م��ی توانند برای ش��رکت در همایش » مقابله با احس��اس 
ناتوانی« در روز ۱۵ اسفند ماه و در ساعت ۱۵ الی ۱۸ ، به فرهنگ سرای 
پرسش واقع در خیابان جهاد، روبه روی هنرس��تان دهخدا، کوچه صفا، 

کوچه شاداب مراجعه کنند. 

برگزاری چهار کارگاه آموزشی 
جشنواره ملی شعر کودک 

چه��ار کارگاه آموزش��ی جنب��ی ویژه 
سومین جش��نواره ملی شعر کودک از 
۱۰ اس��فند در فرهنگ سرای شهروند 

شاهین شهر برگزار می شود.
دبیرخانه جشنواره ملی شعر کودک، در  

این کارگاه ها استاد عابدی به آموزش 
»ه��وش افزایی در کودکان زیر ش��ش 

سال« می پردازد.
همچنین اس��تاد قمرانی نیز »پ��رورش خالقیت در ک��ودکان ویژه 
مدیران و مربیان پیش دبس��تانی و مهدهای کودک« را آموزش می 

دهد.
اس��تاد حیدری نیز در مبحث »تربیت دینی در کودکان«و اس��تاد 
نیس��تانی در موضوع »آموزش دیالوگ ویژه مدیران و مربیان پیش 
دبستانی و مهدهای کودک« به ش��رکت کنندگان در این کالس ها 

آموزش های الزم را ارایه می دهند.
ش��رکت در این کالس ها برای تمام ش��هروندان رایگان و آزاد است.

سومین جشنواره ملی ش��عر کودک از ۱4 تا ۱۵ اسفند در تاالر شیخ 
بهایی شاهین شهر برگزار می شود.

 احسان علیخانی
 با »سه ستاره« می آید

 افتخاری از فروردین 
کنسرت دارد 

به مناسبت بیست سالگی شبکه سه آثار برگزیده این شبکه توسط چهره هایی 
چون فریدون جیرانی، حمید نعمت اهلل، احمد امینی، داریوش فرهنگ، پیمان 
قاسم خانی و ... انتخاب می شوند.برنامه »سه ستاره« به تهیه کنندگی احسان 
علیخانی از امروز روی آنتن می رود.این برنامه به مناسبت بیست سالگی شبکه 
سه توسط احسان علیخانی تهیه و تولید شده و به مدت هفت شب روی آنتن 
این شبکه می رود.قرار است در این برنامه عملکرد بیست ساله شبکه سه مورد 
ارزیابی قرار بگیرد و این در حالی است که 4۰ داور از طیف های متفاوت تمام آثار 
این شبکه در طول این ۲۰ سال را در حوزه های مختلف اعم از »بهترین مجری 
غیر ورزشی، بهترین مجری ورزشی، بهترین برنامه تلویزیونی، بهترین سریال، 
بهترین بازیگر مرد و زن و بهترین تیتراژ و موسیقی« تحلیل و داوری کردند و 

در نهایت با انتخاب آنها در هر هفت حوزه، ۱۰ انتخاب نهایی صورت گرفت.

علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی کشورمان س��رانجام بعد از سال ها 
دوری از اجرای زنده، در آخرین روزهای س��ال ۹۲ در مرکز همایش های برج 
میالد کنسرت می دهد.صدر الدین حس��ین خانی مدیر موسسه ایران گام و 
تهیه کننده کنس��رت های علیرضا افتخاری افزود: این کنسرت موسیقی روز 
۲۲ اسفند ماه برای اولین بار بعد از مدت ها دوری از اجرای زنده، توسط علیرضا 

افتخاری برگزار می شود. 
تهیه کننده کنسرت موسیقی علیرضا افتخاری با اش��اره به برگزاری تورهای 
شهرستانی این خواننده خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست هایی که برای 
حضور این خواننده موسیقی ایرانی در شهرستان ها انجام گرفته تالش می کنیم 
که بعد از برگزاری کنسرت تهران، اوایل فروردین ماه هم کنسرت های شهرستان 

این خواننده را آغاز کنیم. 

موسیقی ملل

 »پاکو د لوسیا«، اسطوره موس��یقی فالمنکو، در ۶۶ سالگی درگذشت. اسطوره اس��پانیایی موسیقی فالمنکو 
به دلیل حمله قلبی در مکزیک از دنیا رفت. او در پی انتشار مجموعه ای از آلبوم های موسیقی فالمنکو در دهه ۷۰ 
 میالدی به شهرت جهانی رسید و طی  س��ال ها فعالیت هنری در هر دو سبک کالسیک و جاز به نواختن گیتار 

پرداخت.
د لوسیا همچنین با »کارلوس س��ائورا«،   فیلم ساز اسپانیایی، همکاری داش��ت و در فیلم مشهور او »کارمن«، 
 محصول س��ال ۱۹۸۳حضور داش��ت که موفق به کس��ب جایزه بفتا در س��ال ۱۹۸۵ در بخ��ش بهترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان ش��د.او همچنین طی س��ال ها فعالیت هنری موفق به کس��ب دکترای افتخاری از دانشگاه 

پلی فونیک آلخسیراس منطقه آندلس اسپانیا و دکترای افتخاری از کالج موسیقی دانشگاه برکلی امریکا شد.
د لوسیا با نام واقعی فرانسیسکو سانچز گومز، در روز ۲۱ دسامبر ۱۹4۷، در شهر الخسیراس در جنوب اسپانیا در 
خانواده ای از نسل کولی ها به دنیا آمد. او پنج ساله بود که پدرش اولین گیتار را به او هدیه داد و نوازندگی گیتار 
را به او آموخت.د لوسیا در همان دوران کودکی روزانه ۱۰ ساعت تمرین می کرد و توانست در ۱۱ سالگی اولین 
کنسرتش را برگزار کند. در سال های بعد با یک گروه فالمنکو کنسرت های متعددی را در کشورهای اروپایی و 

امریکا برگزار کرد و همچنین در ۱۸ سالگی نخستین آلبومش را منتشر کرد. او در سال ۱۹۷۳ و در زمانی که ۲۶ 
ساله بود با س��اخت تک آهنگی به نام Entre dos Aguas به شهرت جهانی رسید و در سال های بعدی نیز با 
همکاری با دو گیتاریست مشهور جهان، »جان مک لفلین« و »ال دی میوال« به اسطوره موسیقی فالمنکو تبدیل 
شد.د لوسیا در سال ۱۹۸۱ آلبوم »جمعه شب در سانفرانسیکو« را روانه بازار کرد که به سبک موسیقی راک بود 
و با استقبال گسترده ای مواجه شد. او در سال ۲۰۰4 جایزه معتبر اسپانیایی »آستوریاس« برای هنر را به عنوان 

جهانی ترین هنرمند فالمنکو دریافت کرد.
نکته جالب توجه در مورد د لوسیا این است که او تا سال ۱۹۹۱ قادر به خواندن نت نبود و همان طور که در فیلم 
زندگی نامه اش می گوید به عنوان یک نوازنده گیتار فالمنکو همیش��ه به ریتم در موسیقی اش اهمیت بیشتری 
می داده تا درست به صدا درآوردن نت ها.او الهام بخش چند نسل از نوازندگان جوان گیتار فالمنکو بود و از سال 
۱۹۶۵ که نخستین آلبومش را منتشر کرد تا س��ال ۲۰۱۲ بیش از ۳۰ آلبوم را روانه بازار کرد که بیشتر آن ها با 
استقبال خوب عالقه مندان در کشورهای مختلف جهان به ویژه در اسپانیا و کشورهای منطقه امریکای جنوبی 

مواجه شد.

اسطوره موسیقی فالمنکو درگذشت

فستیوال

مروری بر نامزدهای اسکار 2014

 آنچه باید از اسکار
 بهترین فیلم خارجی بدانیم

سینمای ایتالیا در حالی با کسب ۱۳ جایزه در بخش بهترین 
فیلم خارجی اس��کار همچنان پیش��تاز تمام دوره های این 
رویداد سینمایی است که امس��ال نیز شانس اول کسب این 
جایزه محس��وب می ش��ود و می تواند فاصله خ��ود را با ۱۲ 
جایزه سینمای فرانس��ه در این بخش افزایش دهد.شصت و 
 ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار در حالی بامداد دوشنبه

 )۱۲ اسفند( در دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار می شود که از 
میان ۷۶ کشوری که فیلم های خود را برای حضور در بخش 
بهترین فیلم خارجی به آکادمی داده اند در نهایت فیلم های 
 »زیبایی بزرگ« )ایتالیا(، »سقوط دایره شکسته« )بلژیک(،

» شکار« )دانمارک(، »تصویر گمشده« )کامبوج( و »عمر« 
)فلسطین( برای اس��کار خارجی رقابت می کنند. از آنچه از 
نتایج سایر جوایز سینمایی و پیش بینی منتقدین برمی آید 
 امس��ال نیز س��ینمای ایتالیا ب��ا »زیبایی بزرگ« س��اخته 
»پائولو س��ورنتینو« بخت اصلی کسب اس��کار این رشته از 
جوایز آکادمی است.»زیبایی بزرگ« که جایزه بهترین فیلم 
خارجی جوایز گلدن گلوب و بفتا را نیز به دست آورده است، 
در جوایز آکادمی اروپا مهمترین جوایز از جمله بهترین فیلم، 
کارگردانی و بازیگر نقش اصلی مرد را به دست آورده است و 
از سوی جشنواره فیلم هالیوود و همچنین انجمن منتقدین 
فیلم بوس��تون به عنوان بهترین فیلم خارجی س��ال ۲۰۱۳ 

معرفی شده است.
داس��تان فیلم »زیبایی بزرگ« که در واقع نسخه به روزشده 
فیلم »زندگی شیرین« ساخته »فدریکو فلینی« است، درباره 
 نویسنده  سالخورده ای اس��ت که به لطف رمان معروفی که 
 4۰ س��ال پیش نوش��ته همیش��ه مطرح ب��وده و اکنون در

 ۶۵ س��الگی زندگی یکنواختی دارد. در همان حال که وی 
به این فکر می کند که نوشتن را از نو آغاز کند، شیوه زندگی 

لذت جویانه و ثروت اندوزی خود را زیر سوال می برد.
فیلم »شکار« ساخته »توماس وینتربرگ« از دانمارک دیگر 
نامزد این بخش است که در سال ۲۰۱۲ در جشنواره کن نامزد 
 نخل طالی این رویداد س��ینمایی بود و در نهایت سه جایزه

 از جمله بهترین بازیگر مرد و بهترین فیل��م معنوی را از آن 
خود کرد و »وینتربرگ« به همراه »لیندهولم« جایزه بهترین 
فیلمنامه را نیز از جوایز فیلم اروپا به دس��ت آوردند. »شکار« 
روایتگر داستان معلمی است که پس از اتهام سوءاستفاده از 

کودکان، در پی اثبات بی گناهی و حفظ آبرویش است.

معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردش��گری گفت: نگاه به موضوع گردش��گری در کش��ور 
به صورت کامل غیر سیاسی اس��ت و عرصه گردشگری و سفر 

عرصه تسویه حساب ها نیست.
 مرتضی رحمانی موحد در جلس��ه س��تاد هماهنگی خدمات 
سفر استان اصفهان در جمع مس��ووالن این استان با اشاره به 
این که عرصه گردشگری عرصه سفر به یک رویکرد حرفه ای 
و غیرسیاسی اس��ت، اظهار داش��ت: در ماه های اخیر با ایجاد 
روابط بین المللی کش��ور در مس��یر بازگش��ت موتور محرکه 
توسعه قرار گرفته است و در صورتی که این رویکرد در داخل 
کشور به صورت جدی دنبال ش��ود به آرامش و امنیت دست 

پیدا می کنیم.
رییس س��تاد مرکزی هماهنگی خدمات س��فر افزود: نگاه به 
موضوع گردشگری در کشور به صورت کامل غیر سیاسی است 

و عرصه گردشگری و سفر عرصه تسویه حساب ها نیست.
وی با اشاره به اینکه در آس��تانه نوروز قرار گرفته ایم، تصریح 
کرد: در ستاد مرکزی س��فرهای نوروزی در حال آماده سازی 

سفر و گردشگری در سراسر نقاط کشور هستیم.
معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
و گردش��گری ادامه داد: با وجود این که بخش آمار در س��تاد 
مرکزی س��فر موافق آماده س��ازی، جریان س��ازی و رویکرد 

ستاد های نوروزی است، اما با ارایه آمار به دنبال جذب مسافر 
نیست، چرا که برخی از این آمار سازی ها سبب مشکل می شوند 

و ما درصدد رفع مشکالت و نیز فرهنگ سفر هستیم.
رحمانی موحد تاکید کرد: در جلس��ات آتی س��تاد سفرهای 
نوروزی بحث پایه و آمار در سال ۹۳ را تعیین تکلیف می کنیم.

وی در بخش��ی از صحبت های خود با اش��اره به این که استان 
اصفهان یکی از قطب های گردش��گری اس��ت، گفت: استان 
اصفه��ان می تواند ب��ا مجموعه تجربی��ات و نی��ز کارگاه های 
آموزش��ی و ارایه توفیقاتی که داش��ته اس��ت به الگویی برای 
سایر استان ها تبدیل ش��ود.معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی با بیان این که جایگاه استان اصفهان و نیز مرتبه مردم 
و مسووالن آن قابل انکار نیست؛ بلکه قابل توصیف است، بیان 
کرد: مردم این استان پیش��روی عرصه فرهنگی هستند و نیز 
جایگاه تاثیرگذاری این اس��تان پیش از ای��ن در عرصه دفاع 
مقدس و عرصه سازندگی و کار و تالش و نیز  اعتالی نام ایران، 
گویا بوده است.وی افزود: امید است این مجموعه ارزشمند که 
سالیان سال نقش و جایگاه مهمی در نظام مقدس داشته است 
بتواند یکی از دغدغه ها و توجهات دولت یازدهم که بحث سفر 

و سفر مداری مردم است را تحقق ببخشد.
رحمانی موحد با بیان این که فعالیت های س��تاد تس��هیالت 
سفر به سال های گذشته بر می گردد،افزود:این مجموعه پر از 

تجربیات و اندوخته های مثبت و منفی است که امسال باید از 
این گنجینه درس عبرت و تجربه بگیریم.

وی اضافه کرد: سعی شده است در نوروز۹۳ خدمات بیشتری 
ارایه  ش��ود چرا که دولت یازدهم با ن��گاه حداکثری و تجمیع 
امکانات و هماهنگی حداکثر خدمات را از سوی ستاد مرکزی 

و نیز استانی مد نظر قرار داده است.
معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی با بیان این که 
تجربیات گذش��ته در عرصه کار و خدمات اس��تان ها، امسال 
با اثرگذاری بیش��تری در این مولفه طراحی شده است، اظهار 
 داش��ت: بر همین اس��اس س��تاد مرکزی پس از اخذ مصوبه 
هیات وزیران با پیش��نهاد ریاس��ت س��ازمان میراث فرهنگی 
و مرکزی کش��ور احکام روسای س��تاد اجرایی اس��تان ها در 

استانداری های کشور را صادر کرد.
وی با اشاره به این که در عرصه بین المللی مقایسه شده است 
که وقتی آرامش سیاسی به کشور بازگشت این موتور محرکه 
توسعه نیز فعال می ش��ود، گفت: اگر همین رویکرد در داخل 

کشور دنبال شود به آرامش و امنیت مردم در سفر می رسیم.
      ستاد مرکزی سفرهای نوروزی به دنبال آمارسازی 

و جریان سازی آمار سفر نیست
رحمانی موحد افزود: بحث آمار گردشگری در چندین ماه اخیر 
بسیار مورد توجه بود و ستاد مرکزی سفر موافق آمار سازی و 
جریان سازی آمار در سفر نیست و رویکرد این ستاد به دنبال 
جذب مس��افر با آمار نیس��ت چرا که این نوع آمار سازی هیچ 

مشکلی را از سفر حل نمی کند.
وی افزود: دس��تگاه های مورد نظر می توانند آمارهای خود را 
اعالم کنند اما در بحث عمومی آن آماری مورد قبول است که 

در ستاد مرکزی و با اتفاق از چندین منبع  متفق نظر باشد.
معاون گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: ارایه 
خدمات شهرها در بخش بهداشت و صنوف یکی از موارد مورد 
بررسی در دومین ستاد تسهیالت س��فر نوروزی بود که بحث 
اماکن و نیز واحد خدماتی و بهداشتی و درمانگاه ها که باید به 

مسافران داده شود در آن مطرح شد.
وی گف��ت: باید س��اعات ارایه خدم��ات به صورتی باش��د که 
متناسب هر استان و توسط ستاد اجرایی استان طراحی و اجرا 
ش��ود که همین امر نیز از مصوبه های دومین ستاد تسهیالت 
سفر است.رحمانی موحد افزود: بخش��ی از خدمات سفرهای 
نوروزی اجباری است و برخی براساس برنامه  ریزی و با اختیار 

استان ها در نظر گرفته شده است.
وی ابراز داش��ت: اصفهان با مجموعه تجربی��ات خود همانند 
یک کارگاه آموزشی برای سایر استان ها باشد که یک کمیته 
فرهنگ س��ازی می تواند این تجربیات و کمی و کاس��تی ها را 

مورد توجه قرار دهد.
مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی بی��ان کرد: 
ما آمادگ��ی داریم که اس��تان اصفه��ان را پایل��وت آموزش و 

صاحب نظر و انتقال تجربیات کشور قرار دهیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

بهبود روابط خارجی، موتور گردشگری را روشن کرد

مردم اصفهان؛ پیشرو در عرصه فرهنگی

مناظره »فیس بوک؛ بله یا خیر« با حضور جواد افتاده و فرشاد مهدی 
پور به عنوان مخالف و موافق فیلترینگ فیس بوک، در دانشگاه هنر 
اصفهان برگزار شد.  افتاده در این مناظره با بیان این که هیچ موتور 
جست وجویی در اینترنت نمی تواند محتوای مخفی یک نفر را پیدا 
کند، گفت: نمایان ش��دن محتویات یک کاربر در صورتی است که 

خود فرد این تمایل را داشته باشد.وی ادامه داد: البته فیس بوک به 
دلیل بهره مالی از اطالعات کاربران خود تالش می کند کاربران این 
اطالعات را عمومی کنند زیرا بر اساس قواعد این شبکه، از محتویات 
تجاری آن استفاده می شود.این مخالف فیلترینگ فیس بوک با بیان 
این که ورود به فیس بوک فعال از طریق فیلترشکن امکان پذیر است، 

افزود: کسی که فیلتر شکن در اختیار دارد از فضای های نامناسب 
دیگر اینترنت نیز می تواند استفاده کند.وی گفت: بنابر این فیلتر 
کردن فیس بوک به قص��د جلوگیری از ورود اف��راد به بخش های 
نامناسب فیس بوک کاری بیهوده است.افتاده تصریح کرد: متاسفانه 
به دلیل این که امکان فیلتر برخی از صفحات مجرمانه در فیس بوک 
وجود ندارد کل آن فیلتر می شود.وی با اشاره به قوانین فیس بوک 
افزود: این شبکه موظف است در مواردی که مساله امنیت ملی مطرح 

باشد اطالعات را در اختیار دولت ها قرار دهد.
این کارش��ناس رس��انه افزود: البته ق��رار دادن ای��ن اطالعات در 
صورتی اس��ت که فیس بوک در آن کش��ور اجازه فعالیت داش��ته 
باش��د.وی با اش��اره به قابلیت های چت کردن در اینترنت افزود: 
هر ابزاری که این قابلیت را داش��ته باش��د می توان��د کاربردهای 
منف��ی یا مثبت داش��ته باش��د.وی با اش��اره به فرص��ت تبلیغات 
دینی در فضای مج��ازی گفت: ام��روز برای یک روس��تای دارای 
چه��ار خان��وار روحان��ی اعزام می ش��ود ول��ی از ظرفی��ت فیس 
بوک با یک میلی��ارد و ۲۰۰ میلی��ون کاربر بهره مناس��ب در این 
زمینه گرفته نمی ش��ود.افتاده به اعتراضات مردمی در مس��ایلی 
 همچون خلیج فارس، آزادی س��ربازان ایرانی اش��اره کرد و افزود: 
فیس بوک می توان��د زمینه فعالیت های مثبت را نی��ز رقم بزند و 
نباید به چشم منفی به آن نگریست.وی با بیان این که فیس بوک 
فضایی است که هر نوع تفکری در آن وجود دارد، افزود: گردانندگان 
فیس بوک نیز با گروه های تروریستی و خشن و همچنین بی بند 

باری مخالف هستند ولی تعاریف ما و آن ها از این مسایل متفاوت 
است.وی با اشاره به حضور پنج میلیون ایرانی در خارج از مرزهای 
ایران، گفت: فی��س بوک راهی ب��رای ارتباط ارزان بس��تگان این 
افراد با آن ها اس��ت و دولت باید در این زمینه چاره اندیش��ی کند.
 افتاده اظهار داش��ت: به جای فیلتر باید به پاالیش توجه داش��ت و

 بر اساس نیازهای مردم به دنبال راه چاره بود نه پاک کردن صورت 
مساله و از همین روی ش��ورای عالی فضای مجازی در این زمینه 
باید با سیاست گذاری تکلیف را برای همه مشخص کند.همچنین 
در ای��ن مناظره فرش��اد مهدی پور ب��ه عنوان مواف��ق فیلترینگ 
 فیس بوک گف��ت: ابزاره��ا اقتضائات��ی را برای ما ایج��اد می کند 

و فناوری ها خود را به ما تحمیل می کنند.
وی ادام��ه داد: خصوصی ک��ردن اطالعات در فیس ب��وک به این 
معناس��ت که دیگران نم��ی بینند ول��ی این اطالع��ات در اختیار 
ش��رکت فیس بوک قرار می گیرد و از س��وی آن ها قابل مشاهده 
است.این کارشناس رسانه افزود: امروز امکان جدا سازی صفحات 
خوب و بد فیس ب��وک وجود ندارد؛ زیرا فضای فیس بوک بس��یار 
پیچیده و ت��و در تو اس��ت.وی تصریح ک��رد: باید اث��رات منفی و 
مثبت فیس بوک را س��نجید و دید که کدامیک بیشتر است و اگر 
پذیرفتیم که اثرات مخرب آن بیشتر اس��ت قطعا نمی توان اجازه 
فعالیت آن را داد.مه��دی پور با بیان این که فی��س بوک از قوانین 
 ما تبعیت نمی کند، افزود: فیس بوک در س��ال ۹۲ اجازه انتش��ار 
فیلم های خشن را داد و قطعا این فیلم ها برای جامعه زیان آور است.

مناظره » فیس بوک بله یا خیر « در دانشگاه هنر اصفهان

خانواده ها  فیلترینگ کنند

خصوصی کردن 
اطالعات در فیس بوک 

به این معناست که 
دیگران نمی بینند

 ولی این اطالعات در 
اختیار شرکت فیس 

بوک قرار می گیرد 
و از سوی آن ها قابل 

مشاهده است



اخبار کوتاهیادداشت

 رییس سابق هیات کشتی: 
هر آمدنی رفتنی دارد 

رییس س��ابق هیات کشتی استان 
اصفهان گفت: هر آمدنی رفتی دارد و 
به مدیرکل ورزش جوانان اس��تان 
اصفهان نیز گفته ام ک��ه هر زمانی 
صالح بدانند، مس��وولیت را واگذار 
می کنم.  پس از پایان دوره ریاست 
داوود شیران در هیات کشتی استان 
اصفهان، سید علیرضا میرواحدی به 
عنوان سرپرس��ت این هیات انتخاب ش��د.پس از گذش��ت یک سال از 
سرپرستی میرواحدی در هیات کشتی استان اصفهان، مجمع انتخاباتی 
این هیات برگزار شد و میرواحدی در مجمعی پر جنجال و خبرساز توانست 
به عنوان رییس هیات انتخاب شود.با این حال تالش های صورت گرفته 
برای برکناری میرواحدی نتیجه داد و با صدور حکم سرپرست جدید وی 
از مسوولیتش کنار گذاشته شد.رییس هیات کشتی استان اصفهان پس 
از برکناریش در مورد برکناریش از ریاست هیات کشتی استان اصفهان 
اظهار بی اطالعی کرد و گفت: هر آمدنی رفتنی دارد، به همان صورت که 
حدود یک سال و نیم پیش به سراغ من آمدند، امروز نیز مسوولیت را واگذار 
می کنم.علیرضا میرواحدی افزود: صحبتی در این ارتباط با من نشده است، 
اما در دیداری که با مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان داشتم، به وی 

گفتم که هر تصمیمی در مورد هیات گرفته شود، می پذیرم.

183 مقاله برای همایش ملی کاربرد 
علوم ورزشی در مبارکه پذیرفته شد

تعداد 183 مقاله از 232 مقاله ارسال 
شده به دومین همایش ملی کاربرد 
علوم ورزش��ی که در دانش��گاه آزاد 

مبارکه برگزار گردید ، پذیرفته شد.
 دبی��ر کل دومی��ن همای��ش ملی 
کاربرد علوم ورزش��ی اظهار داشت: 
تعداد 232 مقاله ب��ه دبیرخانه این 
همایش ارسال شد که از این تعداد 
183عنوان مقاله پذیرفته شد. احمدرضا عسکری افزود: در این همایش، 
26 مقاله به صورت سخنرانی و تعداد یک صد عنوان مقاله به صورت پوستر 
ارایه می ش��ود. وی گفت: همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشبرد 
تربیت بدنی و ورزش قهرمانی به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مبارکه و با حضور جمعی از استادان و دانشجویان در 

حال برگزاری است.

 اصفهان و مازندران
قهرمان مسابقات هندبال و والیبال

تیم های اصفه��ان و مازن��دران به 
ترتیب عنوان قهرمانی مس��ابقات 
هندبال و والیبال المپیاد ورزش��ی 
دانش آموزان کش��ور را از آن خود 
کردن��د. در دیدار نهایی مس��ابقات 
هندبال این رقابت ها که چهارشنبه  
گذش��ته در سالن ش��هید سجادی 
اصفهان برگزار شد، تیم اصفهان با 
نتیجه 30 بر 18 تیم خراسان رضوی را شکست داد و قهرمان شد. در دیدار 
رده بندی نیز تیم تهران با نتیجه 22 بر 21 تیم خوزستان را شکست داد و 
بر سکوی سوم ایستاد. در رقابت های والیبال نیز که در سالن عدل برگزار 
ش��د تیم مازندران در دیدار نهایی توانس��ت با نتیجه دو بر صفر البرز را 

شکست دهد و به قهرمانی دست یابد. 

 مورینیو: می توانیم از نتیجه
 راضی باشیم

سرمربی پرتغالی چلسی معتقد است 
که بازیکنانش در ش��رایط س��خت 
خوب کار کردند. ژوزه مورینیو پس 
از تساوی یک بر یک تیم اش مقابل 
گاالتاسرای در لیگ قهرمانان اروپا 
اظهار داش��ت: نه تنه��ا مقابل یک 
باش��گاه بزرگ بلکه مقابل بازیکنان 
بزرگی به میدان رفتی��م. نیمه اول 
فرصت هایی داشتیم که می توانس��تیم بازی را به سود خودمان به پایان 
برسانیم. از مهاجمان مان انتقاد نمی کنیم اما آن ها فرصت داشتند که گل 
دوم را بزنن��د و این ب��ازی را تغیی��ر م��ی داد.وی ادام��ه داد: از دو نفر از 
خطرناک ترین بازیکنانم یعنی فرناندو تورس و شورل استفاده کردم که 
هردو در نیمه دوم مشکل داش��تند اما ما تا زمانی که گل خوردیم راحت 
بودیم. نمی توانم اعتراضی داشته باشم؛ عملکرد بازیکنان در شرایط سخت 

خوب بود.

 علی توفیق: ذوب آهن 
تیم استخوان داری است

  س��رمربی تی��م بس��کتبال صنایع 
پتروشیمی ماهشهر پس از پیروزی 
تیم اش در مرحله گروهی رقابت های 
لیگ برت��ر مقابل همی��اری زنجان 
گفت: دیدار سختی بود ولی با کنترل 
ب��ازی و عملکرد خ��وب بازیکنانم، 
توانستیم برنده ش��ویم. علی توفیق 
اظهار داش��ت: بازی سختی مقابل 
حریف مان داشتیم. همیاری در دور رفت ما را شکست داده بود و کسب 
امتیاز این بازی هم برای ش��ان باتوج��ه به این که در خان��ه به مصاف ما 
می رفتند، مهم بود.وی بی��ان کرد: در این دیدار تماش��اگران زنجان که 
معروف هستند، فشار سنگینی به بازیکنان ما وارد کردند. به هر حال این 
دیدار از ابتدا پایاپای دنبال شد ولی در کوارتر نخست حریف با اختالفات 

چهار امتیاز نسبت به ما به برتری رسید.
توفیق در ادامه درباره دیدار آینده تی��م اش مقابل ذوب آهن عنوان کرد: 
شنیده ام این تیم بازی بس��یار خوبی را مقابل مهرام به نمایش گذاشته 
است. به هر حال ذوب آهن تیم با ثبات و اس��تخوان داری است و سال ها 
هم در لیگ، قهرمان شده اس��ت، ضمن این که کادر فنی قابل احترام و 

بسیار مجربی دارد.

فهرست 34 نفره تیم ملی 
اعالم شد/ کریمی نیست

 اس��امی بازیکنان دع��وت ش��ده ب��ه اردوی تدارکاتی
  تی��م مل��ی از س��وی کارل��وس ک��ی روش اع��الم 

شد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فهرست 34 بازیکن 

دعوت شده بدین شرح است:
        دروازه بانان:

رحمان احمدی از سپاهان، دانیال داوری از برانشوایگ، 
علیرض��ا حقیقی از اس��پورتینگ کویلیا، سوش��ا مکانی 
 از ف��والد خوزس��تان،حامد ل��ک از تراکتورس��ازی

 تبریز.
        مدافعان:

حس��ین ماهینی از پرس��پولیس، مهرداد بیت آش��ور از 
ونکوور، محسن بنگر از پرس��پولیس، محمد خانزاده از 
ذوب آهن ، پژمان منتظری از ام ص��الل، احمد آل نعمه 
 از نف��ت تهران، س��ید جالل حس��ینی از پرس��پولیس،

 امیر حس��ین صادقی از استقالل، احس��ان حاج صفی 
از س��پاهان، مه��رداد جماعت��ی از ف��والد خوزس��تان، 
 مه��رداد پوالدی از پرس��پولیس، هاش��م بی��گ زاده از

 استقالل.
        هافبک ها:

جواد نکونام از الکویت، رضا حقیقی از پرسپولیس، بختیار 
رحمانی از فوالد خوزس��تان، علی کریمی از س��پاهان، 
آندرانی��ک تیموریان از اس��تقالل، خس��رو حیدری از 
استقالل، مجتبی جباری از االهلی قطر، قاسم حدادی فر 

از ذوب آهن اصفهان.
        مهاجمان:

 پی��ام صادقی��ان از پرس��پولیس، اش��کان دژاگ��ه 
 از ف��والم، مس��عود ش��جاعی از الس پالم��اس،

 یعق��وب کریم��ی از س��پاهان، علیرض��ا جهانبخش از 
 نایخمن هلند ، محمدرض��ا خلعتبری از پرس��پولیس،

 کری��م انص��اری ف��رد از تراکتور س��ازی تبری��ز، رضا 
 قوچ��ان ن��ژاد از چارلت��ون و رض��ا ن��وروزی از نف��ت 

تهران.
بازیکن��ان تی��م مل��ی ب��ه منظ��ور حض��ور در دی��دار 
 با تیم ه��ای کویت و گینه ب��ه اردوی تی��م ملی دعوت 

شدند.
به گ��زارش ایس��نا، در این فهرس��ت بر خ��الف برخی 
گمانه زنی ها علی کریمی بازیکن تیم تراکتورس��ازی به 

اردوی تیم ملی دعوت نشد.

زاویه

6
  دایی و همسرش کنار کودکان مبتال به سرطان

علی دایی به همراه همس��رش با حضور در موسس��ه محک از کودکان بیمار این موسسه دیدار کردند.
سایت موسسه محک در گزارش��ی با اعالم این خبر نوشت: برای کودکان محک و به خصوص بچه های 

فوتبال دوست، دیدار با یکی از نام آورترین فوتبالیست های ایران دیداری پر از هیجان و شادی بود.

 بازی های المپیک برای ورزشکاران رویدادی سرنوشت ساز است و 
آینده حرفه ای آن ها را رقم می زند. در طول تاریخ المپیک اتفاقاتی 
افتاده اند که لحظاتی ناب را برای تماشاگران به تصویر کشیده اند و 

در حافظه المپیک ماندگار شده اند.
چندین اتفاق به یاد ماندنی که سایت greatist از آن ها به عنوان 

اتفاقات تاریخی المپیک یاد کرده، در ادامه آمده است.
1- در س��ال 1980 تیم هاکی مردان امریکا که بیشتر از بازیکنان 
آماتور دانشگاهی تشکیل شده بود به بهترین شکل تمام توان خود را 
به نمایش گذاشت. این تیم توانست تیم قدرتمند روسیه را شکست 
دهد و سپس با پشت سر گذاشتن فنالند مدال طال را از آن خود کند.

       آبه به بیکیال دونده اتیوپیایی

2- در بازی ه��ای 1960 در رم، آبه به بیکیال دونده اتیوپیایی کاری 
غیره منتظره انجام داد. او ماراتن را با پ��ای برهنه دوید و برنده این 

مسابقه  شد.
 3- درالمپیک تابستانی 1992 در بارس��لونا،  درک ردموند دونده 
انگلیسی دوی 400 متر، در میانه مسیر در نیمه نهایی دچار پارگی 
همسترینگ شد و با وجود درد شدید به مسابقه دادن ادامه داد. لحظه 
باور نکردنی زمانی فرا رسید که پدر این دونده از جایگاه تماشاگران 
به پیست مسابقه وارد ش��د و فرزند خود را برای برداشتن گام های 
آخر مسابقه کمک کرد. این حرکت با تشویق تماشاگران همراه شد.

4- داستان شروع کار تیم سورتمه روی یخ جامائیکا در بازی های 
1988 کانادا که از چند سرباز نیروی دفاعی جامائیکا تشکیل می شد، 
نشان از تالش بیش از حد این افراد داشت. با وجود این که این تیم 
نتوانست مدال بیاورد، اما در قلب تماش��اگران جای گرفت و فیلم 

سینمایی COOL Runnings از روی این ماجرا ساخته شد.
5- در بازی های المپیک 1976 مونترال نادیا کمانچی، س��ه مدال 
طال آورد و اولین ژیمناست زنی بود که توانست امتیاز کامل 10 را در 

المپیک از آن خود کند.
6- جس��ی اوونس، دونده امریکایی که نادیده گرفته می ش��د، در 
المپیک برلین 1936 توانس��ت 4 مدال طالی دوومیدانی را از آن 

 خود کند. او به دلیل سیاه پوس��ت بودن از نظر آلمانی های رقیب 
دست کم گرفته می شد.

7- در بازی های المپیک 1968 ورزشکاران امریکایی تامی اسمیت و 
جان کارلوس در حالی که دستکش های مشکی به دست کرده بودند 
در مراسم دریافت مدال دست های خود را باال بردند و بدون کفش بر 
روی سکوی مدال حاضر شدند تا حمایت خود را از نژاد آفریقایی - 
امریکایی که مورد ظلم قرار می گرفت نشان دهند. این افراد جنبش 
Black Power salute را راه ا ندازی کردند. دونده استرالیایی و 

برنده مدال نقره پیترنورمن نیز به حمایت از این دو دونده پرداخت.
8- در مسابقات 2008 چین، ماتیاس اشتاینر وزنه بردار آلمانی یک 
سال بعد از مرگ همسرش بر اثر تصادف، توانست رکورد قبلی خود را 
با بلند کردن وزنه ای 15 کیلو سنگین تر از قبل بشکند و بدین شکل 

نشان دهد که می توان با وجود مشکالت روحی پیروز بود.
         یوسین بولت

9- در المپیک 2008، یوس��ین بولت، دونده جامائیکایی توانست 
رکورد 100 متر و 200 متر را بشکند. او از سال 1984 اولین کسی 

بوده که توانست سه مسابقه دو در یک المپیک را ببرد.
10- در المپیک 1996، کری اس��تراگ با کارایی فوق العاده  خود 
به تیم ژیمناستیک امریکا کمک کرد تا اولین تیمی باشد که برای 
این کش��ور مدال طال می آورد. او با وجود آسیب دیدگی  در ناحیه 
مچ پا توانست بسیار درخشان عمل کند و باعث شود امریکا از سد 

روسیه بگذرد.
11- در بازی های زمس��تانی 2010 ونکوور، نودار کوماریتاشویلی 
به طور ناگهانی در تمرینات لژ س��واری، جان خود را از دست داد. 
مرگ این بازیکن که یکی از 10 ورزشکار تیم گرجستان بود به این 
تیم شوک ناگهانی وارد کرد. با این حال این تیم تمام تالش خود را 

به نمایش گذاشت.
12- در المپیک 2008 پکن، مایکل فلپس لقب»پدیده« یا »ماهی« 
را به خود گرفت. این شناگر امریکایی هشت مدال را با خود به خانه 
برد و رکورد مارک اسپیتز را شکست. با شش مدالی که این شناگر 

در بازی های آتن و چهار مدالی که در بازی های لندن گرفت، او 18 
مدال طال و 22 مدال به طور کلی از چهار المپیک گرفته است .

         مایکل فلپس

13- در المپیک 1984، ماری لورتون، اولین امریکایی بود که مدال 
 طالی ژیمناستیک را برای این کش��ور آورد و توانست امتیاز کامل

 10 بیاورد.
14- در المپیک 1996 آتاالنتا، مایکل جانسون توانست دو مدال طال 
را با شکستن رکورد جهانی دوومیدانی از آن خود کند. اولین مسابقه 
او دوی 400 متر بود که او در 43 ثانیه و 49 صدم ثانیه این مسیر را 
طی کرد . سپس او در مسابقه 200 متر مدال طال را از آن خود کرد.

         مایکل جانسون

15- بعد از س��ال ها جنگ، کره ش��مالی و کره جنوبی در المپیک 
سیدنی 2000 زیر یک پرچم رژه رفتند. البته این دو کشور به طور 
جداگانه مسابقه دادند، اما رژه آن ها همراه با هم سمبل اتحاد و صلح 

بین آن ها بود.
16- در المپی��ک مونت��رال 1976، وزنه بردار ش��وروی واس��یلی 
الکسی یف توانست با بلند کردن 255 کیلوگرم رکورد خود را بشکند 

و یکی از برترین های المپیک در قرن بیستم باشد.
 17- در مس��ابقات المپیک زمس��تانی 1994، دن جانسن، بعد از 
10 سال توانست در اسکیت سرعت مدال طال کسب کند. او که در 
مسابقات»کلگری« بعد از مرگ خواهر خود نتوانست خوب ظاهر 
شود. در مسابقه هزار متر توانس��ت مدال طال را کسب کند. او این 

مدال را به خواهر خود هدیه کرد.
18- در المپیک زمس��تانی ونکوور 2010، ش��ان وایت ورزشکار 
 Double Mc twist 1260 اس��نوبرد، برای اولین بار از ش��گرد
 اس��تفاده کرد و توانس��ت مدال طالی این مس��ابقات را به دست

 آورد.

بازی هایی که لحظات ناب را به تصویر کشاند 

لحظات شگفتی ساز در تاریخ المپیک 
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استکی و آقاجان 
دستیاران فیروز کریمی

دیدار سوم تیم دلیران 
بدون تماشاگر 

با نظر » فیروز کریمی « سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ، » حسن 
استکی « و » آقاجان « به کادرفنی این تیم اضافه شدند.

 » اس��تکی « و » آقاجان « در تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان حاضر 
شدند و فیروز کریمی را در آماده سازی این تیم کمک کردند. 

همچنین » ابراهیم تقی پور « که پیش از این به عنوان مربی در کنار » مجتبی 
 تقوی « سرمربی پیش��ین این تیم در کادرفنی حضور داشت از کادرفنی جدا 

و به عنوان استعدادیاب ذوب آهن منصوب شد. 
» حسن اس��تکی « پیش از این به عنوان س��رمربی تیم فوتبال جوانان ذوب 
 آهن و » آقاج��ان « به عنوان س��رمربی تیم فوتبال ذوب آه��ن نوین فعالیت

 می کردند. 
باشگاه ذوب آهن اصفهان » حسن شفیعی « را به عنوان سرمربی تیم فوتبال 
جوانان این باشگاه و » حسن حاج رسولی ها « را به عنوان سرمربی تیم فوتبال 

ذوب آهن نوین جایگزین استکی و آقاجان کرد. 

    رییس سازمان لیگ فدراس��یون والیبال گفت: با توجه به حواشی به وجود 
 آمده از سوی تماشاگران تیم والیبال دلیران دشتی بوشهر، اگر رقابت مرحله

 نیمه نهایی دو تیم دلیران و ذوب آهن به دیدار س��وم کش��یده ش��ود، بدون 
تماشاگر برگزار خواهد شد. منوچهر پور حسن افزود: دیدارهای رفت مرحله 
نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک کشور با دو بازی 
در گنبد و خورموج پیگیری شد که متاسفانه تماشاگران این شهر حاشیه های 

نامطلوبی برای بازیکنان ذوب آهن به وجود آوردند. 
وی تصریح کرد: تعدادی تماش��اگر نما بعد از پیروزی دلیران دشتی بوشهر با 
بازیکنان ذوب آهن درگیری فیزیکی پیدا می کنند که این موضوع در ش��ان 

ورزش و والیبال ایران نیست. 
رییس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد: بنابراین اگر رقابت دو تیم 
دلیران و ذوب آهن به بازی سوم مرحله نیمه نهایی در خورموج کشیده شود، 

این بازی بدون تماشاگر برگزار می شود. 

گلباران شالکه توسط کهکشانی های مادرید
 تیم فوتبال ش��الکه در خانه توس��ط کهکش��انی های

 رئال مادرید گلباران ش��د.  در آخرین شب از دور رفت 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دو دیدار 

به طور همزمان برگزار شد .

بازیکنان زمزم هنوز کم  تجربه هستند
  محس��ن زارع بازیک��ن تیم فوتس��ال زم��زم اصفه��ان گفت: با

  گذش��ت نزدیک به یک فص��ل، بازیکن��ان ما هنوز ک��م تجربه 
 هس��تند و این مس��اله باع��ث ش��ده در بازی های خ��ود نتیجه 

نگیریم.

آماتو: از گلزنی بازیکنانم خوشحالم
حسین آماتو در نشس��ت خبری بعد از دیدار تیم های سپاهان ایران و السد قطر 
گفت: همانطور که قبال هم اعالم کرده بودم درصدد بودیم که شروع خوبی در لیگ 
قهرمانان آسیا داشته باشیم که این خواسته مان اتفاق افتاد و پیروزی در مقابل 
حریف قدرتمند انگیزه ای بود که امیدوار به موفقیت در سایر دیدارهایمان باشیم.

نمایندگان ای��ران در ب��ازی نخس��ت از لی��گ قهرمانان یک  پرونده لیگ قهرمانان آسیا 
پیروزی،یک تساوی و دو شکست را تجربه کردند.

سه شنبه گذش��ته  فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد تا 
تیم های ایرانی هم به مصاف حریفان آسیایی خود بروند. اولین 
تیم ایرانی که به میدان رفت استقالل بود. استقالل که شانس 
زیادی برای کس��ب قهرمانی در لیگ برتر ایران دارد، در اولین 
مسابقه به مصاف الشباب عربستان رفت. امیر قلعه نویی در این 
مسابقه از ایمان مبعلی بازیکن جدید تیم اش هم استفاده کرد 
تا آبی پوشان را با تمام قوا به میدان فرستاده باشد اما استقالل 
در ورزشگاه آزادی نتوانست از الشباب حتی یک امتیاز بگیرد. 
استقالل در دقیقه 57 این دیدار از الشباب گل خورد و تا پایان 

مسابقه هم نتوانست این گل را جبران کند 
داور چینی این دیدار عملکرد بدی داش��ت و صدای هواداران 
استقالل را درآورد. او می توانس��ت بهتر سوت بزند که اگر این 
 اتفاق می افتاد، شاید اس��تقالل بازنده نمی ش��د. پس از بازی

 امیر قلعه نویی به اولین چیزی که اشاره کرد، عملکرد داور بود. 
او گفت که داور به این بدی در عمرش ندیده بود. اما س��رمربی 
الشباب گفت که باید به عملکرد داور احترام گذاشت و خودش 
هم در آن صحنه مش��کوک ب��ه پنالتی، دور ب��وده و ندیده که 

پنالتی شده یا نه ؟
 بع��د از اتفاق��ات ب��ازی فت��ح اهلل زاده از بازیکنان��ش ک��ه با

بی مهری طرف��داران مواجه ش��دند دفاع ک��رد و گفت که به 
 کنفدراس��یون برای داوری ضعی��ف ای��ن داور چینی عریضه 
می نویسد .اس��تقالل اگرچه بازی اولش را در آزادی باخت اما 
 دنیا برای شان به آخر نرسیده است. آن ها در همین اسفند ماه 
2 بازی آسیایی دیگر دارند و می توانند هنوز خودشان  سرنوشت 

شان را بسازند. آن ها سال قبل هم به تیم عربستانی در تهران 
باختند. اما در ریاض توانستند الهالل را شکست دهند.

پس از باخت به الشباب، بازیکنان استقالل از طریق شبکه های 
اجتماعی از هواداران عذرخواهی کردن��د. برهانی با قراردادن 
عکس��ی از خود در اینس��تاگرام نوشت: »دوس��تای خوبم این 
عکس را فقط به خاطر این گذاش��تم که ازتون به خاطر این دو 
تا باخت عذرخواهی کنم. امیدوارم بتونم توی بازی های بعدی 
خوشحالتون کنم.« حنیف عمران زاده مدافع استقالل هم که 
عکس خود را در  اینستاگرام گذاشته بود زیر آن نوشت:»حالم 
از خودم به هم می خ��ورد.« مجید نامجو مطلق پیشکس��وت 
باشگاه استقالل هم که از باخت تیم سابقش ناراحت شده بود 
در مصاحبه ای گفت که خریدهای اس��تقالل خوب نبوده اند و 
این تیم از اول هم توان جنگیدن در س��ه جام را نداشته است. 
نامجومطل��ق در این مصاحب��ه گفت: »جدایی چن��د بازیکن 
تاثیرگذار مثل مجیدی، منتظری و نکونام حاال تاثیر خودش را 
نشان می دهد. مساله دیگر این است که شرایط سنی استقالل 
خوب نیست و این تیم از همان ابتدا توان جنگیدن در 3 جام را 
نداشت. میانگین سنی استقالل باال است و از طرفی تعداد زیاد 
ملی پوشان این تیم باعث می شود تا فشار بدنی روی آن ها زیاد 
باشد. اس��تقالل تا حاال به خاطر تجربه بازیکنان و کادرفنی در 
لیگ برتر خوب امتیاز گرفته ولی به هیچ عنوان شاهد بازی های 
زیبا از این تیم نبودیم. به نظر من استقالل نیاز به دگرگونی در 

فصل آینده دارد.«
فوالد اهواز دیگر نماینده ایران بود که روز سه ش��نبه گذش��ته 

در آسیا به میدان رفت. فوالدی ها در این روز میهمان الجیش 
قطر بودند و مقابل این تیم به تس��اوی بدون گل 

رسیدند تا اولین امتیاز ایرانی ها در فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا را کس��ب کنند . اما اولین 
دش��ت س��ه امتیازی ایران را تراکتوری ها به 

دست آوردند.آن ها که در خانه میزبان پر افتخار 
ترین تیم آس��یا بودند در حالی که علی کریمی 
هم اخراج شده بود موفق شدند با نتیجه یک بر 
صفر از س��د االتحاد عبور کنند.کریم انصاری 
فرد ت��ک گل تراکتورس��ازان را وارد دروازه 

نماینده عربستان کرد تا تراکتورسازان به 
حق خودشان در این بازی برسند.

ب��ازی  آخری��ن  ام��ا 
در  ای��ران  نماین��دگان 

لی��گ قهرمان��ان ای��ران را س��پاهانی ه��ا انج��ام دادن��د.
آن ه��ا در قطر ب��ه مصاف الس��دی رفتن��د ک��ه تقریبا دو 
س��ال قبل خاط��ره تلخ��ی را ب��رای طالی��ی پوش��ان رقم 
 زد. س��پاهانی ه��ا در دو ب��ازی رف��ت و برگش��ت الس��د را با

 لوکا بوناچیچ شکس��ت دادند اما اس��تفاده ک��ردن از رحمان 
احمدی ک��ه با محرومیت روب��ه رو بود کار را به جایی رس��اند 
 که ش��رایط حذف س��پاهان از لیگ قهرمان��ان را فراهم کرد و

 آن ها با رای کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
در بازی رفت سه بر صفر بازنده شدند.

س��پاهانی ها که یک بازی منطقی را به 

نمایش گذاشتند و حقشان در این بازی باخت نبود با شکستی 
تلخ بدرقه شدند. آن ها س��ه گل از السد خوردند تا در شبی که 
می توانس��تند حداقل یک امتیاز از نماینده قطری ها بگیرند 

برگردند.با شکس��ت  س��ه بر یک به ایران 
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راه اندازی شعبه بانک رفاه در کنار 
شعبه تامین اجتماعی شهرچلگرد 

مدی��رکل تامین اجتماعی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: ش��عبه 
 بانک رف��اه در کنار ش��عبه تامی��ن اجتماع��ی ش��هرچلگرد راه اندازی 
می شود.غالمحسین س��توده خو با اشاره به افتتاح ش��عبه شهر چلگرد 
گفت:  به دنبال آن هس��تیم تا ش��عبه بان��ک رفاه در کنار ش��عبه تامین 
 اجتماعی ش��هرچلگرد راه اندازی کنیم تا مش��کالت مردم کمتر ش��ود

 و به راحتی بتوانند کارهای بیمه ای خود را انجام دهند.وی ادامه داد: هدف 
ایجاد شعب تامین اجتماعی در سایر نقاط استان این است که خدمات را 
به محل زندگی مردم ببریم تا با مشکالت کمتری روبه رو باشند و به راحتی 

بتوانند خدمات بیمه ای دریافت کنند.

آغاز توزیع 400 هزار اصله نهال مثمر
 مع��اون بهب��ود تولی��دات گیاه��ی س��ازمان جه��اد کش��اورزی 
چهارمحال و بختی��اری از توزیع 400 هزار اصله نه��ال مثمر یارانه دار در 
استان خبر داد. دانش اظهار داشت: توزیع 400 هزار اصله نهال مثمر از نیمه 
اول اسفند ماه در مراکز مستقر در شهرستان های استان آغاز می شود و بسته 

به شرایط فصلی تا نیمه اول فروردین ماه ادامه دارد.
وی با اشاره به قیمت نهال  ها، گفت: نهال گردو بذری 4 هزار تومان، بادام 
پیوندی یک هزار و 500 ت�ومان، هلو و ش���لیل یک ه��زار و 600 تومان، 
زردآلو یک هزار و 800 تومان، آل�و و گ�وجه 2 هزار تومان، آلبالو سه هزار و 

500 تومان، گ�یالس 3 هزار و 500 تومان عرضه می شود.

20 هزار سبد کاال بروجن توزیع شد
فرماندار شهرس��تان بروجن از توزی��ع 20 هزار س��بد کاال برای واجدین 
شرایط در این شهرس��تان خبر داد.فرماندار شهرستان بروجن در جلسه 
کمیته تنظیم بازار شهرستان اظهارداش��ت: 70 درصد واجدین شرایط 
در شهرس��تان بروجن تاکنون س��بد کاال دریافت کرده اند و توزیع سبد 
خانوارهای باقیمانده نیز تا پایان اس��فندماه انجام می شود.وی با اشاره به 
فعالیت اکیپ های ویژه بازرسی اصناف به منظور کنترل بازار شب عید، 
افزود: در روزهای منته��ی به نوروز فروش فوق العاده اق��الم مورد نیاز در 
تعدادی از فروشگاه های سطح شهرستان انجام می شود.وی خاطرنشان 
کرد: همچنین نمایشگاه بهاره از 15 تا 25 اسفندماه در شهرستان به منظور 

عرضه کاالهای اساسی برپا خواهد شد.

فاز دوم کتابخانه عمومی فارسان 
احداث می شود

فرماندار شهرستان فارسان از راه اندازی فاز دوم کتابخانه عمومی این شهر 
در سال آینده خبر داد. فیروز احمدی در جلسه ای با مدیرکل کتابخانه های 
استان اظهار داشت: چندین سال اس��ت با واگذاری 600 مترمربع برای 
احداث کتابخانه فاز دوم این شهر اقدامی صورت نگرفته است.وی تصریح 
کرد: این ش��هر دارای جمعیت بالغ بر 35 هزار نفر اس��ت ک��ه نیاز فوری 
به فاز دوم را دارد و خواس��تار راه اندازی این فاز هستیم.احمدی افزود: با 
وجود اقدامات گس��ترده و خدمات متنوع این شهرستان در حوزه کتاب 
و کتابخوانی، احس��اس می کنیم این مجموعه جوابگوی مطالبات مردم 

فارسان نیست، برهمین اساس مصصم به بهبود وضوع موجود هستیم.

اخبار کوتاه 

رییس تنظیم بازار چهارمحال و بختیاري با اشاره به افزایش قیمت سیب زمینی در سطح کشور، 
گفت: تا 20 روز آینده با برداشت سیب زمیني در اس��تان هاي جنوبي کشور، قیمت این محصول 

کاهش مي یابد.

7 کاهش قیمت سیب زمینی تا 20 روز آینده

استانداری

انتصاب مدیران بر اساس 
توازن منطقه ای انجام می شود

اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: انتصاب مدیران در 
 چهارمح��ال و بختیاری بر اس��اس توازن منطق��ه ای انجام

 می شود.
قاسم سلیمانی در دیدار با ش��هردار و اعضا شورای اسالمی 
بروجن اظهار داش��ت: توزی��ع اعتبارات، اجرای پ��روژه ها و 
انتصاب مدیران بر اس��اس توازن منطقه ای، پتانس��یل ها و 

عدالت برگزار می شود.
وی تصریح کرد: شوراهای اسالمی الزم است همکاری های 
الزم را با شهرداری ها داشته باشند تا بتوانند در توسعه شهر 

خود قدمی را برداشته باشند.
سلیمانی با اشاره به این که مس��ووالن دستگاه های اجرایی 
نیز باید با ش��هرداری ها و ش��وراها همکاری داشته باشند، 
اذعان داشت: شورا های اسالمی ناظر بر دستگاه های اجرایی 
هستند.وی با بیان این که شورا های اسالمی جدا از مجموعه 
دولت نمی باشند، عنوان کرد: مسووالن دستگاه های اجرایی 
 ش��وراها را جدا از مجموعه دولت ندانن��د و در صورت نیاز با 

آن ها همکاری داشته باشند.
آمار بیکاری در استان باال است

 س��لیمانی ادامه داد: هم��ه مدیران، ش��هردارها و ش��وراها
 می توانند در کنار هم و با هم فک��ری و همکاری یکدیگر در 

توسعه استان گام بلندی را بردارند.
اس��تاندار چهار محال و بختیاری یادآور ش��د: دستگاه های 
اجرایی با جذب اعتبار و ش��هردارها با درآمد زایی می توانند 
بسیاری از پروژه های عمرانی را به سرانجام برسانند و در پی 

آن اشتغال زیادی را فراهم آورند.
سلیمانی با بیان این که آمار بیکاری در این استان بسیار باال 
است، تاکید کرد: برای پایین آوردن آمار بیکاری تا جایی که 
امکان دارد باید اش��تغال زایی را در استان افزایش داد و الزم 
 است در این راس��تا تولید های نیمه فعال را در استان فعال

 کرد .

آبشار چلگرد یکی از جاذبه های زیبای کوهرنگ است که به دلیل 
قرار گرفتن در شهرستان توریستی و گردشگری کوهرنگ ساالنه 
تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به سوی خود جلب 

می کند.
شهرستان کوهرنگ یکی از قطب های گردشگری کشور است که 
دارای جاذبه ها و کانون های بسیاری نظیر آبشارها و چشمه ها است، 
در میان جاذبه های زیبای کوهرنگ آبشار تونل اول کوهرنگ چشم 

هر بیننده را خیره می کند.
این آبشار به دلیل قرار گرفتن در شهرستان توریستی گردشگری 
کوهرنگ ساالنه تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به 

سوی خود جلب می کند.
تونل کوهرنگ ب��ه دلیل نزدیک بودن به ش��هر چلگرد ش��رایط 
مناس��بی برای گذراندن اوق��ات فراغت گردش��گران به ش��مار 
 می رود و گردش��گران از زیرس��اخت های ش��هر چلگرد استفاده

 می کنند.
 حفر این تونل ک��ه از زمان صفوی��ه برای تحقق آن تالش ش��ده
  اس��ت بس��تر آبادانی و عمران��ی شهرس��تان را فراهم س��اخته

 است.

 آبشار تونل کوهرنگ جاذبه منحصر به فرد استان است
مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 

و گردش��گری چهارمحال و بختی��اری در گفت وگو ب��ا فارس در 
 شهرکرد، اظهارداشت: معموال تمامی گردشگرانی که به شهرستان 
 کوهرنگ س��فر می کنند از آبش��ار تون��ل اول کوهرن��گ بازدید

 می کنند.
حیدر صادقی ادامه داد: وجود چند هتل یک ستاره و سه ستاره در 
جوار آبشار کوهرنگ یک مزیت بس��یار عالی برای گردشگری این 

شهرستان محسوب می  شود.
 وی ادامه داد: چش��مه دیمه، چش��مه ش��یخ علی خان، دش��ت

 الله، وجود پیست اسکی از دیگر مزیت های گردشگری کوهرنگ 
است.

کوهرنگ قطب  گردشگری کشور است
فرماندار شهرس��تان کوهرنگ  اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ 
دارای سه بخش بازفت، دو آب صمصامی، مرکزی، هفت دهستان 

و 196 روستا است.
مرتضی زمانپور جمعیت این شهرستان را 35 هزار و 900 نفر عنوان 
 کرد و گفت: شهرس��تان کوهرنگ دارای آب و هوای خنک است
  ک��ه در فص��ل تابس��تان مس��افران بس��یاری را به خ��ود جلب

 می کند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه میانگی��ن بارش ه��ای 39 س��ال اخی��ر این 
 شهرس��تان، اف��زود: در ط��ی 30 س��ال اخی��ر اف��زون ب��ر

یک هزار و 350 میلی متر بارش در این شهرستان به ثبت رسیده 
است.

زمانپور افزود: گویش مردم این شهرستان لری بختیاری است که 
اکثرا از طایفه هفت لنگ بختیاری هستند.

فرماندار شهرستان کوهرنگ با بیان این که این شهرستان ساالنه 
هزاران مس��افر را به سوی 
خود جذب می کند، گفت: 
وجود جنگل های سرسبز 
و پرتراکم، چش��مه ساران 
بسیار از جمله چشمه دیمه 
و آبش��ار ش��یخ علیخان از 
جمله این نقاط گردشگری 

به شمار می رود.
تون��ل  داد:  ادام��ه  وی 
دش��ت   و  کوهرن��گ 
واژگ��ون  الله ه��ای 

 از دیگ��ر زیبای��ی ای��ن 
شهرستان اس��ت که جلوه 
زیبای��ی موهبت های الهی 
را در کوهرنگ ب��ه تصویر 

کشیده است.

تونل اول کوهرنگ، یادگار تاریخی عصر صفوی است
فرماندار شهرس��تان کوهرنگ با اش��اره به تاریخچه آبش��ار تونل 
کوهرنگ، گفت: سرچش��مه این آبش��ار از رودخان��ه زاینده روز 
 اس��ت که تون��ل موج��ود ب��ر آن در س��ال 1332 احداث ش��ده

 است.
وی تصریح ک��رد: با بهره ب��رداری از این تونل زیبایی شهرس��تان 

کوهرنگ دوچندان شده است.
زمانپور طول آبشار را 2 هزار و 900 متر عنوان کرد و گفت: ساالنه 
به طور میانگین 255 میلیون مترمکعب آب از این آبشار به حوزه 

زاینده روز منتقل می شود.
وی با اشاره به امکانات رفاهی تعبیه ش��ده در این مکان برای رفاه 
بیشتر گردشگران، افزود: این منطقه دارای امکانات رفاهی از جمله 

آالچیق، پارکینگ، بوفه و پل گردشگری است.
زمانپور خاطرنشان کرد: به طور قطع و یقین اگر مسافران نوروزی 
که به استان چهارمحال و بختیاری س��فر می کنند از این منطقه 
زیبا و توریستی بازدید کنند خاطره زیبای را برای مسافران تداعی 

خواهد کرد.

جاذبه های گرشگری  در استان 

آبشار چلگرد، آبشار همیشه جاری کوهرنگ

تونل کوهرنگ به 
دلیل نزدیک بودن 

به شهر چلگرد 
شرایط مناسبی برای 

گذراندن اوقات فراغت 
گردشگران به شمار 

می رود و گردشگران از 
 زیرساخت های

  شهر چلگرد استفاده
 می کنند
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تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یكبابخانه پالک شماره چهارده هزار فرعي ازدواصلي 
مفروزي از 1 / 1368واقع درفضل آباد بخش یك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده 
ثبتی بنام آقاي عبدالجوادآصفي فرزند عبدالرسول وغيره درجریان ثبت است به 
علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اینك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 
 26 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملك  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15
این  لذابه موجب  وبعمل خواهدآمد0  / 1393 ساعت 9 صبح درمحل شروع   1  /
مقرردرمحل  درروزوساعت  كه  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالكين  بكليه  آگهی 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت  حضوریابند0 
ازتاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 
بایست  ثبت،معترض می  پرونده های معترضی  تكليف  تعيين  قانون  ماده واحده 
تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسليم  ازتاریخ  یكماه  مدت  ظرف 
دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده  بينی  پيش  باتعطيلی  روزتحدیدمواجه 
-  سيدمهدی  شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  خواهدشد0رئيس   انجام 

ميرمحمدی 

تحدیدحدوداختصاصی  
2027 شماره 92/4146/31/و چون تحدید حدود ششدانگ یكباب آب انبار پالک 
اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسير  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   630
است  ثبت  درجریان  اصفهان  اوقاف  و  معارف  اداره  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه 
آمده  عمل  628به  و   627 پالكهای  با  تواما  قبال  آن  عمومی  تحدید  اینكه  علت  به 
است اینك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملك مرقوم درروزشنبه 9 / 1 / 1393از ساعت 9 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 و در صورت مصادف شدن با تعطيلی ناگهانی تحدید حدود 
در روز بعد از ایام تعطيلی انجام خواهد شد . لذا بموجب این آگهی به كليه مالكين 
در محل  آگهی  این  در  مقرر  و روز  در ساعت  كه  گردد  اخطار می  و مجاورین 
حضور یابند . اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم 
صورتمجلس تحدیدی تا ا 30 روز پذیرفته خواهد شد . اعتراض به تقاضای تحدید 
حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد .515 ذبيح اله 

فدائی رئيس ثبت اسنادوامالک زواره

تحدیدحدوداختصاصی  
2025 شماره 92/4145/31/و چون تحدید حدود ششدانگ یكباب آب انبار پالک 

اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسير  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   627
است  ثبت  درجریان  اصفهان  اوقاف  و  معارف  اداره  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه 
آمده  عمل  630به  و   628 پالكهای  با  تواما  قبال  آن  عمومی  تحدید  اینكه  علت  به 
است اینك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملك مرقوم درروزشنبه 9 / 1 / 1393از ساعت 9 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 و در صورت مصادف شدن با تعطيلی ناگهانی تحدید حدود 
در روز بعد از ایام تعطيلی انجام خواهد شد . لذا بموجب این آگهی به كليه مالكين 
در محل  آگهی  این  در  مقرر  و روز  در ساعت  كه  گردد  اخطار می  و مجاورین 
حضور یابند . اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم 
صورتمجلس تحدیدی تا ا 30 روز پذیرفته خواهد شد . اعتراض به تقاضای تحدید 
حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد .517 ذبيح اله 

فدائی رئيس ثبت اسنادوامالک زواره

   تحدیدحدوداختصاصی  
2026 شماره 92/4144/31/و چون تحدید حدود ششدانگ  سقاخانه پالک 628 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق 
پرونده ثبتی بنام اداره معارف و اوقاف اصفهان درجریان ثبت است به علت اینكه 
تحدید عمومی آن قبال تواما با پالكهای 627 و 630به عمل آمده است اینك بنابه 

امور  و  اوقاف  اداره  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت 
خيریه شهرستان اردستان تحدید حدود پالک مرقوم درروزشنبه 9 / 1 / 1393از 
ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 و در صورت مصادف شدن 

با تعطيلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعد از ایام تعطيلی انجام خواهد شد . لذا 
بموجب این آگهی به كليه مالكين و مجاورین اخطار می گردد كه در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند . اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا ا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد . اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از 
تاریخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 

صورت پذیرد .516 ذبيح اله فدائی رئيس ثبت اسنادوامالک زواره

ابالغ رای 
2082 كالسه پرونده : 91-2153  شماره دادنامه : 1911 بتاریخ 92/11/30  مرجع 
رسيدگی : شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : حيدر قلی دویستی 
اصفهان خ زینبيه شمالی – بعد از حرم تا كوچه آتشنشانی خ دكتر مفتح – مشاور 
امالک مهدی وكيل : 1- علی ملكی 2- محمد ابراهيمی نشانی اصفهان خ بزرگمهر 
– نبش سپهبد قرنی – مجتمع ميالد نور طبقه اول واحد 104 خواندگان : 1- سيد 
مهدی طاهرزاده  2- فرهاد شاهزمانی3- مهدی مهماندوست 4- الهه مهماندوست 
: انتقال  5-فرحناز مهماندوست 6- صدیقه فتاحی همگی مجهول المكان خواسته 
سند  گردشكار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بكالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا : در خصوص 
دعوای آقای حيدر قلی دویستی با وكالت آقایان علی ملكی و محمد ابراهيمی به 
اسناد  خانه  دفتر  در  به حضور  الزام خواندگان  بر  مبنی  فوق  طرفيت خواندگان 
رسمی و انتقال 26/227 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی شماره 1687 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی  مقوم به بيست ميليون ریال شورا با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات وكيل خواهان در جلسه رسيدگی و استعالمات بعمل آمده  از 
سازمان ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان كه درآن نشان از مالكيت خانم 
فرحنا ز مهماندوست اصفهانی از ملك مورد دعوا داشته است و نيز با توجه به 
نظریه كارشناسی به شماره 1888 مورخ 92/8/13 كه مصون از هر گونه اعتراض 
مانده و از طرفی وجود قرار داد فی مابين خواهان و خواندگان و نيز وكالتنامه  
سوم  ردیف  خوانده  و  مهماندوست  فرحناز  خانم  پنجم  ردیف  خونده  مابين  فی 
مهدی  آقای   ( ایشان  به  سند  انتقال  را جهت  زمينه  كه  مهماندوست  مهدی  آقای 
جلسه  در  خواندگان  حضور  عدم  طرفی  از  و  است  نموده  (فراهم  مهماندوست 
رسيدگی علی رغم ابالغ قانونی ) نشر آگهی ( و عدم ارائه لوایح دفاعيه جهت رد 
اظهارات خواهان و نيز با توجه به تطابق مكان باآدرس نوشته شده در دادخواست 
و سند توسط كارشناس مربوطه شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
داده و به استناد مواد 10و362و237 ق م حكم بر محكوميت خوانده ردیف سوم 
به  مهماندوست  فرحناز  خانم  پنجم  ردیف  خوانده  و  مهماندوست  مهدی  آقای 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند آپارتمان به شماره 1687 به مقدار 
26/227 حبه مشاع از 72 حبه پالک فوق مجزی شده از 1673 فرعی  از 15179 
حق  و  ریال   100000 مبلغ  به  دادرسی  هزینه  و  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به سایر  خواندگان 
به استناد بند 4 ماده 84 قرار داد رد دعوا صادر و اعالم می دارد رای  صادره 

غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه ظرف بيست 
نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می  قابل تجدید  از آن  روز پس 

باشد . م الف 14960 قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ 
 92/11/15 تاریخ   1706  : دادنامه  شماره   1380-92: پرونده  كالسه   2081
مرجع رسيدگی : شعبه 14 شورای حل اختالف خواهان :علی اكبر خالو احمدی  
 : خوانده    187 پالک  مهدوی  بست  بن  نبش   – اخالقی  كوی   – جی  خ   : نشانی 
فقره  یك  بابت  ریال   30000000 مطالبه  خواسته:  المكان   مجهول  رضوی  اكبر 
و  دادرسی  های  هزینه  و  وارده  زیان  ضررو  و  خسارات  كليه  انضمام  به  چك 

از  اجراقبل  خوانده  اموال  از  خواسته  تامين  قرار  صدور  بدوا  و  تادیه  و  تاخير 
:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا  ابالغ گردشكار 
آتی  شرح  به  متعال   خداوند  از  استعانت  با  رسيدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  
مبادرت به صدور رای می نماید .” رای قاضی شورا”در خصوص دعوی آقای 
علی اكبر خالو احمدی به طرفيت اكبر رضوی خواسته مطالبه مبلغ سی ميليون 
ریال وجه چك به شماره 380543 عهده بانك  تجارت به انضمام مطلق خسارات 
و  ید خواهان  در  اصوب مستندات  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی 
گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند و محكمه 
ابراز و ارایه ننموده لذا  پسند درمقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
و   310 مواد  استناد  به  كه  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده  عليه  خواهان  دعوی 
بر  حكم  مدین  دادرسی  آئين  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون   313
تومان   ميليون  معادل سه  ریال  ميليون  مبلغ سی  پرداخت  به  محكوميت حوانده 
ریال بابت اصل خواسته و یكصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی  و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چك موصوف )91/8/5( تا 
تاریخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غيابی و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی 
اختالف  حل  شورای   14 شعبه  14961قاضی  الف  م  باشد.  می  اصفهان   حقوقی 

اصفهان 

 ابالغ 
 92/11/3 تاریخ   1758  : دادنامه  شماره   8/ :92-1356/ش  پرونده  كالسه   2080
مرجع رسيدگی : شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان خواهان :سيد عبداله 
جعفرزاده فرزند سيد مهدی  نشانی : اصفهان خ گلزار – خ استاد همائی – كوچه 
شهيد بارپازپالک 86 خوانده : عليرضا رئيسی مجهول المكان  خواسته: الزام به 
انتقال یكدستگاه موتور سيكلت به شماره انتظامی 3385-اصفهان 27  گردشكار 
این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات  به  از ارجاع پرونده  :  پس 
به  قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا : به حكایت پرونده 
خواهان دادخواستی بطرفيت خوانده و بخواسته فوق االشعار و بر اساس كپی 
پرونده  از طرفين  دعوت  با  تقدیم شورا  موتور سيكلت  كارت  و  قولنامه  مصدق 
خواهان با حضور در جلسه بشرح دادخواست و پاسخ استعالم از راهور مبنی 
– اعالم داشته  اینكه مالك اصلی موتور سيكلت عليرضا رئيس فرزند محمد  بر 

از طرفی خوانده علی رغم عدم حضور هيچگونه دليل و یا مدركی كه داللت بر 
رد دعوی خواهان را ایجاب نماید ابراز و ارائه ننموده  علی ایحال نظر به اینكه 
موتور سيكلت و كارت سوخت و كارت موتور نزد خواهانميباشد دعوی مطروحه 
دادرسی  آئين  قانون  از   198 مواد  به  مستندا  داشته  تلقی  صحت  بر  مقرون  را 
عليرضا  الزام خوانده  و  بر محكوميت  مدنی حكم  قانون  از  و 269   مدنی  247 
رئيسی به انتقال مورد خواسته نسبت به یكدستگاه موتور سيكلت با مشخصات 
مرالييان و پرداخت مبلغ 100000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به خوانده عليرضا 
سپس  و  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  مدت  ظرف  و  غيابی  رئيسی 
قابل تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی و حقوقی اصفهان  ظرف همين مدت 
قضائی حوزه  هشتم  شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی14967  الف  باشد    می 

 اصفهان 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9009970351501165  : دادنامه  شماره   2079
به  ملت  بانك   : خواهان   900469: شعبه  بایگانی  شماره   9009980351500463
مدیریت علی دیوانداری با وصایت آقای آرش شيرانی به نشانی خيابان فروغی 
روبروی بانك صادرات ابتدای كوچه 23 دفتر وكالت   خواندگان : 1- آقای رسول 
نزاكت حسينی به نشانی اصفهان خيابان صغير اصفهانی تاكسی سرویس پرستو 

2- خانم مرضيه زمانيان 3- خانم زهرا حجتی همگی به نشانی اصفهان خيابان 
عبدالرزاق بازارچه حاج محمد جعفر بن بست فشاركی پالک 96 طبقه 2  مجهول 
: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده  المكان خواسته مطالبه طلب گردشكار 
 : . رای دادگاه  ختم رسيدگی اعالم بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
در خصوص دعوی بانك ملت با وكالت آقای آرش شيروانی  به طرفيت خانمها 
مرضيه زمانيان و زهرا حجتی و آقای رسول نزاكت حسينی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه و شش ميليون ریال و خسارات دادرسی به استناد سفته های 370829 
و 412523 كه خوانده ردیف اول صادر نموده و دیگر خواندگان به عنوان ضامن 
ظهر سفته ها را امضا نموده اند نظر به اینكه مستندات ابرازی خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی كه 
برائت ذمه خویش را ثابت سازند ارائه ننموده اند دعوی خواهان ثابت تشخيص 
و مستندا به مواد 198 و519و522 قانون آئين دادرسی مدنی خواندگان متضامنا 
به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل مبلغ خواسته و مبلغ یك ميليون و صدو هفتاد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونی و پرداخت مبلغ یك ميليون و چهار صد هزارریال بابت هزینه واخواست 
قرار  تادیه  تاخير  اجرای حكم خسارت  زمان  در  گردند  می  محكوم  ها  سفته 
دادی به ميزان بيست  درصدمانده بدهی خواندگان از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت زمان اجرای حكم و از محكوم عليه وصول به محكوم له ایصال خواهد 
تادیه  تاخير  دادرسی خسارت  اجرای حكم هزینه  مكلفند در زمانی  شد خواهان 
قرار دادرسی را بپردازند رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
الف 14970 سراج رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی . م   خواهی است 

 اصفهان 

حصر وراثت 
2083 آقای محمد بهمنی دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به كالسه 
5935/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
تاریخ 88/12/24  در  بشناسنامه 10  آبادی   بهمنی حيدر  كه شادروان شهربانو 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- نعمت اله بهمنی  ش ش 33 )فرزند(2- عليرضا بهمنی  ش ش 526 )فرزند( 
3- نوروز علی بهمنی  ش ش 527 )فرزند( 4- حسين  بهمنی  ش ش 3926 )فرزند( 
5- مهدی بهمنی  ش ش 153 )فرزند( 6-اسماعيل بهمنی  ش ش 18 )فرزند( 7- 
فاطمه صغرا بهمنی  ش ش 20 )فرزند( 8- طيبه بهمنی  ش ش 5 )فرزند( 9- محمد 
بهمنی  ش ش 12 )همسر (  و الغير. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف 14957 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   127-041360-0 شماره  شناسنامه  دارای  گرجی   حسين  آقای   2084
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   5938/92 كالسه  به  دادخواست 
 42 بشناسنامه  گرجی  مهدی  محمد  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/10/10 تاریخ  در 
 : نام های ذیل  به  به 2 فرزند و یك عيال و یك مادر  آن مرحوم منحصر است 
1- حسين گرجی  ش ش 0-041360-127  )فرزند(2- عليرضاگرجی  ش ش 
2500152-127 )فرزند( 3- ربابه گرجی فرد   ش ش 1589 )عيال( 4- زبيده 
گرجی   ش ش 924 )مادر( و الغير. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 14956 شعبه دهم حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان 
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فکرش را بکنید از پوس��ت تخم مرغ قبل از آن که راهی 
سطل زباله یا کمپوست  شوند، چه استفاده های عجیبی 

می توان کرد.
1     جلوگیری از گرفتگی لوله های فاضالب

ریختن مقداری پوس��ت خرد شده تخم مرغ روی صافی 
فلزی س��ینک، باعث تمیزی و جلوگی��ری از گرفتگی 
لوله ها می شودهمچنین مانع از عبور مواد جامد و رهایی 

از چربی های داخل لوله ها می شود.
2     به عنوان پاک كننده

مقداری از پوس��ت تخم مرغ را همراه با پودر ظرفشویی 
روی سطح لک شده بریزید و با اسفنج آن را تمیز کنید.

در صورتی که بخواهید داخل ظرف��ی درب دار را تمیز 
کنید، می توانید مقداری پوس��ت تخم مرغ خرد شده را 
داخل ظرف ریخت��ه، آن را با آب س��رد تقریبا پر کنید 

و چندین بار تکان دهید. نتیجه فوق العاده خواهد بود.
3     تمیز كردن لباس های سفید

اگر از خاکستری ش��دن لباس های سفید خود نگرانید، 
کافیست مقداری پوست تخم مرغ داخل صافی ریخته، 

همراه لباس ها داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
4     حاصلخیز كردن خاک

پوست تخم مرغ سرشار از کلسیم و س��ایر مواد معدنی 
اس��ت. برای حاصلخیز کردن خاک آن را به کمپوست 

اضافه کنید.
5     دفع آفات

حلزون ه��ا، کرم های برگ خ��وار و آفات را با پاش��یدن 
 مق��داری پوس��ت تخم م��رغ از اط��راف باغ خ��ود دور

 کنید.
6     تغذیه گیاهان

قبل از آبی��اری گیاه��ان، مق��داری پوس��ت تخم مرغ 
داخل آب ولرم ریخته، داخل ظرف��ی درب دار در جای 
 تاری��ک و خنک ق��رار دهی��د. بگذارید چن��د روز باقی

 بماند.
7     تامین كلسیم

 ب��ا ریختن مقداری پوس��ت تخ��م مرغ به ک��ف گلدان 
گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان، کلسیم مورد نیاز آن ها 

را تامین کنید.
8     گلدان

از تخم مرغ های شکس��ته برای کاش��ت دانه اس��تفاده 
کنید. آن ها تا زمان سبز شدن دانه به عنوان گلدان قابل 

استفاده هستند.
9     غذای پرندگان

ریختن خرده های پوست تخم مرغ نزدیک ظرف غذای 
پرندگان ماده در جذب کلس��یم مورد نی��از آن ها برای 

تخم گذاری موثر است.
     نکته : قبل از هر نوع استفاده از پوست تخم مرغ آن ها 

را خوب بشویید.

 كاربردهای جالب
 پوست تخم مرغ

ایده های جدید، سلول های مغزی 
را تغییر می دهند

 محققان دانشگاه »بریتیش کلمبیا« با همکاری یک محقق ایرانی، 
موفق به کشف یک تغییر مولکولی بس��یار مهم شده اند که در زمان 

یادگیری و به یادسپاری اطالعات در مغز رخ می دهد.
این پژوهش که »مهس��ان مبصر« - محقق ایرانی دانشگاه - نیز در 
آن مشارکت داشته، نش��ان می دهد: یادگیری، سلول های مغز را به 
شیوه ای تحریک می کند که منجر به اتصال یک اسید چرب کوچک 

به پروتئین مغزی دلتا- کاتنین می شود.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که این اصالح بیوشیمیایی، 
در ایجاد تغییرات در اتصال س��لول های مغ��زی مرتبط با یادگیری 

بسیار حایز اهمیت است.
شرناز بامجی، استادیار موسسه علوم زندگی دانشگاه بریتیش کلمبیا  
از دیگر مولفان این پژوهش گفت: کار بیشتر در این مورد الزم بوده، 
اما این کشف به درک بسیار بهتری از ابزارهای مورد استفاده مغز برای 
یادگیری و به یادسپاری ارایه کرده و بینش جدید در مورد چگونگی 
مختل شدن این فرآیندها در بیماری های عصبی را ارایه کرده است.

در مدل های حیوانی، محققان تقریبا دو برابر پروتئین دلتا- کاتنین 
بیشتر در مغز موجودات پس از یادگیری در مورد محیط های جدید 
را شناسایی کردند در حالی که این پروتئین، پیش از این با یادگیری 
مرتبط شناخته ش��ده بود، پژوهش حاضر برای اولین بار به توصیف 
نقش آن در مکانیزم مولکولی مس��وول شکل گیری حافظه پرداخته 
است.استفانو بریجیدی، مولف اول این پژوهش اظهار داشت: فعالیت 
مغزی می تواند س��اختار و عملکرد این پروتئین را تغییر دهد. وقتی 
ما یک جهش مس��دود کننده اصالح بیوش��یمایی را که در اجس��ام 
 سالم رخ می دهد، معرفی کردیم، توانستیم تغییرات ساختاری را در 
 س��لول های مغز ک��ه در ش��کل گیری خاط��ره اهمیت دارن��د، لغو

 کنیم.
این یافته ها همچنین ممکن است توضیحی برای برخی معلولیت های 
ذهنی ارایه کند. افرادی که بدون این ژن متولد ش��ده اند به ش��کل 
 cri du chat ش��دیدی از عقب ماندگی ذهنی موسوم به س��ندرم
)فریادگریه( مبتال هس��تند. این اختالل ژنتیکی ن��ادر نام خود را از 

»فریاد زیر گریه« مانند نوزادان مبتال به آن گرفته است.
اختالل در ژن دلت��ا- کاتنین همچنین در برخی بیم��اران مبتال به 

اسکیزوفرنی مشاهده شده است.

دانش

 آن هایی که در آین��ده راهی مریخ خواهند ش��د چه لباس هایی
 بر تن می کنند؟ مطمئنا آن ها برای این سفر چند ساله مجموعه ای 
از لباس ها را به همراه خواهند داش��ت تا ضم��ن حفظ روحیه و 

شادابی، از زندگی روزمره فضانوردی نیز عقب نمانند.
پروفس��ور کارل آس��پلوند از دانش��گاه »رود آیلند« معتقد است 
باید به جزیی ترین وسایلی که فضانوردان ماموریت های مریخ به 
همراه خواهند داشت نیز توجه کرد. او حتی به جوراب فضانوردان 
هم اشاره می کند.شاید تصور کنید پیش از این نیز در این زمینه 
کارهایی انجام شده است، اما حدس می زنم حاال وقتش رسیده که 
نگاه واقعی به این موضوع داشته باشیم. به تی شرت هایی فکر کنید 

که مسافران آینده فضا بر تن خواهند کرد!
لباس های فضانوردی فعلی چه نواقصی دارند؟

گرچه فضانوردانی که این روزها به فضا می روند، ممکن است از چند 
 لباس اس��تفاده کنند اما طراحان هیچ فکری برای شست وشوی

 آن ها در فضا نکرده اند. به طور عادی برای شست وشوی لباس ها 
از آب و اش��کال مختلف انرژی از جمله الکتریس��یته برای از بین 

بردن ذرات آالینده اس��تفاده می ش��ود اما ما اکن��ون درباره فضا 
صحبت می کنیم. در فضا با اکوسیستم محدودی سر و کار داریم 
که نمی توان در آن به راحتی از مصرف ان��رژی و به خصوص آب 

صحبت کرد.
پس می توان خوش بین بود که تحقیقات شما درباره شست  و شوی 
لباس ها در فضا بر نحوه انجام این کار در زمین نیز تاثیر بگذارد؟بله 

تصور کنید در طول عمرم��ان به چه میزان از ان��رژی,آب و مواد 
شوینده استفاده می کنیم. این جاست که متوجه مشکل اساسی 
می شویم و چاره ای نداریم جز این که آن را برطرف کنیم.درحقیقت 
باید از فناوری های نوین مرتبط با تولید لباس های ویژه سفرهای 
طوالنی مدت فضایی استفاده کنیم و پس از بازگشت به زمین از 
آن ها در زمین و در راستای کمک به بهبود اوضاع زیست محیطی 

سیاره مان هم استفاده کنیم.
برنامه شما برای طراحی لباس مناسب در سفرهای فضایی 

طوالنی چیست؟
همکاری نزدیکی با ایستگاه تحقیقات بیابانی مریخ در یوتا داریم و 
قرار است در قالب یک برنامه دو هفته ای که در سال 2014 برگزار 
می شود، نمونه های اولیه ای از لباس های مورد نظر را با استفاده از 
مواد جدید ارایه کنیم.احتماال فرد یا افرادی برای پوش��یدن این 
لباس ها داوطلب می ش��وند روزهای متوالی با چنین لباس هایی 
در بیابان زندگی کنند. پس از آن حال و هوایی را که طی دو هفته 

استفاده از این پوشش ها داشته اند مورد بررسی قرار می دهیم.

لباس فضانوردان را چه كسی می شوید؟

کاله ایمن��ی نامرئ��ی و 
جدید دوچرخه سواران 
در حقیقت یک کیس��ه 
هوا است که داخل یک 
یقه بزرگ اطراف گردن 
 دوچرخ��ه س��وار ق��رار

می گیرد.
از  نامرئ��ی  واژه 
آن جهت ب��ه این کاله ایمنی اطالق ش��ده اس��ت که هنگام 
دوچرخه س��واری این کاله مش��خص نمی ش��ود. کیس��ه 
هوا در ش��رایطی کار م��ی کند ک��ه دوچرخه س��وار از روی 
 دوچرخ��ه خود به زمی��ن افتاده و ی��ا درگیر نوع��ی تصادف

 شود.
یقه بزرگ دوچرخه س��وار که در حقیقت همان کاله ایمنی 
نامرئی وی است از گاز پر شده است و در نهایت شبیه کیسه 
هوا اطراف سر دوچرخه سوار را احاطه می کند و از کاله ایمنی 

سنتی نیز بزرگ تر می شود.

مهندس��ان مس��واکی 
ابداع کرده ان��د که قادر 
است ظرف ش��ش ثانیه 
دهان را به ط��ور کامل 
شست وش��و دهد.ای��ن 
 Blizzident مسواک
ب��رای  و  دارد  ن��ام 
دسترسی به آن کاربران 
نخس��ت باید به دندانپزش��ک مراجع��ه کنن��د و از وضعیت 
دندان های خ��ود آگاهی یابند.برای مس��واک زدن دندان ها، 
کاربر فقط آن را در درون دهان قرار داده و در جهات مختلف 
حرکت می دهد.چون این مسواک به اندازه دندان های کاربر 
است، شش ثانیه برای رفع تمامی جرم های دندان و لثه کافی 
است.گفته می شود، می توان از فناوری ابداعی برای مدت یک 
سال استفاده کرد و پس از آن کاربران می توانند نسخه جدید 
را داشته باشند یا نس��خه قدیمی را برای شرکت بفرستند تا 

آن را تمیز کند.

 جوج�و ی�ک  من�ه
بازیکن��ان ب��ه دو گروه   

مساویتقسیم می شوند 
و گ��روه کولی دهنده و 
کولی خورنده را معلوم 
می کنن��د.آن گاه روی 
زمین دایره ای می کشند 
و کولی خورندگان سوار 
بر کولی دهندگان می شوند. سپس اس��تاد گروه سواره به یکی 
از افراد خود دستور می دهد که پیاده شود.این فرد پس از پیاده 
شدن باید دور دایره دویده و یک نفس بگوید: »جوجو یک منه 
...«و دوباره سوار بر همان بازیکن شود. اگر نفس وی بند آمد که 
جای دو گروه عوض می شود و در غیر این صورت یک یک افراد 
سواره همین کار را تکرار می کنند تا شاید نفس یکی ببرد و جای 
آن ها عوض شود. اگر در طی چندین بار دویدن، نفس هیچ کدام 
نبرید، آن گاه محیط دایره را بزرگ تر می کنند تا یک نفس تکرار 

کردن مشکل تر و سوختن سواره ها امکان پذیرتر شود.

مردان و زنان از نظر س��اختمانی و فیزیول��وژی متفاوت ان��د و نیازهای تغذیه ای 
آنان نیز بر اس��اس جنس متفاوت اس��ت. اس��ید چرب ام��گا 3، روی، لیکوپن، 
منیزیم، ویتامی��ن B، آنتی اکس��یدان هاو ویتامین E ازجمله مواد مغذی اس��ت 
که مردان بیش��تر به آن نیاز دارند. این دس��ته از مواد غذایی از عملکرد جنس��ی 
حمایت می کنند، ریس��ک بیماری های قلبی را کم می کنند و ریس��ک سرطان 
 پروس��تات را کاه��ش می دهن��د. در ادامه ن��ام چند م��اده غذایی مفی��د برای

 مردان آمده است؛ 

   مغزها

انواع مغزها سرشار از آنتی اکسیدان های مختلف، منگنز و سلنیوم هستند به همین 
دلیل مصرف مداوم آن ها به صورت خام می تواند تا حد قابل قبولی شانس ابتال به 
انواع سرطان را کاهش دهد و به حفظ سالمت پروستات نیز کمک کند. به عالوه، 
سلنیوم می تواند میزان کلس��ترول بد خون یا همان LDL را هم کم کند و خطر 

گرفتگی عروق و ابتال به بیماری های قلبی را در مردان کاهش دهد.

   گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به دلیل داشتن لیکوپن فراوان، برای سالمت مردان بسیار مفید است. 
لیکوپن با خاصیت آنتی اکسیدانی ای که دارد، از بروز سرطان پروستات و کولون 
جلوگیری می کند و با کاهش سطح کلسترول خون، احتمال ابتال به بیماری های 
قلبی و سکته را کاهش می دهد.سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در 
میان آقایان است که می توان با داشتن شیوه زندگی سالم و مصرف خوراکی های 
مناسب، تا حدی از ابتال به این بیماری پیش��گیری کرد یا از شدت آن کاست. در 

میان خوراکی های مختلف، مصرف گوجه فرنگی بیش��تر از بقیه به آقایان توصیه 
می شود.

 قرمز و نارنجی

این میوه ها و س��بزی ها سرش��ار از ویتامین C، بتاکاروتن و آنتی اکسیدان هایی 
هس��تند که می توانند به حفظ سالمت سلول های پوس��تی کمک کنند و جلوی 
اکسیداسیون ناش��ی از تابش نور آفتاب به پوس��ت را بگیرند. از آن جا که معموال 
آقایان ساعت های بیشتری از روز را بیرون از منزل می گذرانند، کمتر از ضدآفتاب 
استفاده می کنند و تماس بیش��تری با نور خورش��ید دارند بنابراین متخصصان 
مصرف میوه ها و س��بزی های قرمز و نارنج��ی را به آن ها توصی��ه می کنند. این 
خوراکی ها شامل زردآلو، انبه، توت فرنگی، فلفل قرمز، هویج، گوجه فرنگی و کدو 

حلوایی می شوند.

  موز

موز از بهترین منابع غذایی دریافت پتاسیم و افزایش انرژی بدن است. این میوه 
خوشمزه و سرشار از پتاسیم و منگنز می تواند باعث تنظیم ضربان قلب و کاهش 
خطر ابتال به حمله های قلبی شود. از آن جا که آقایان به انرژی بیشتری برای کار 
کردن در طول روز نیاز دارند و خطر ابتال به بیماری و حمله های قلبی هم در آن ها 
بیشتر است، متخصصان تغذیه گنجاندن یک عدد موز در رژیم غذایی روزانه را به 
آن ها توصیه می کنند. ضمن این که موز منبع خوبی برای دریافت ویتامین B6 هم 
محسوب می ش��ود و به همین دلیل می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و 

بهبود کارکرد گلبول های قرمز خون شود.

ماهی های چرب  
اسیدهای چرب امگا3 موجود در ماهی های مختلف، نوعی چربی چند زنجیره ای 
اشباع نشده هستند که می توانند به حفظ س��المت قلب، افزایش قدرت سیستم 

ایمنی بدن و کاهش خطر ابتال به سرطان پروس��تات در آقایان کمک کنند. این 
اسیدهای چرب باعث کاهش تری گلیس��رید خون و درد در بدن ورزشکاران هم 
می شوند. ماهی های س��المون، کیلکا، ساردین، قزل آال و ش��اه ماهی از مهمترین 
منابع این گروه از اسیدهای چرب اند بنابراین بهتر است آقایان، آن ها را در برنامه 

غذایی هفتگی شان بگنجانند.
كلم بروكلی    

کلم بروکلی یکی از بهترین سبزی ها برای آقایان به شمار می رود. این سبزی که 
 ،C در گروه س��بزی های برگ س��بز تی��ره جای می گی��رد، سرش��ار از ویتامین
بتاکاروتن، پتاسیم و سولفورافان است و به همین دلیل مصرف منظم آن می تواند 
خطر ابتال به س��رطان های مثانه، روده بزرگ )کولون( و پروس��تات را در مردان 
کاهش دهد؛ بنابراین بهتر است این س��بزی را به همراه سایر سبزی های تازه در 
ساالدشان بریزند. دو مورد اول این سرطان ها در میان مردان بیشتر دیده می شود 

و سرطان سوم، مختص آقایان است.
 غالت سبوس دار

معموالبیش��تر آقایان در ط��ول روز فیبر غذای��ی و کربوهی��درات کافی مصرف 
نمی کنند. غالت سبوس دار می توانند به حفظ سالمت قلب و ساخت عضله در بدن 
هم کمک کنند. آن ها حاوی ویتامین های گروه B هم هس��تند و به همین دلیل 
باعث کاهش کلسترول بد خون در بدن مردان می ش��وند. از سوی دیگر، مصرف 

منظم و روزانه غالت کامل باعث حفظ سالمت پروستات نیز می شود.
 سبزی های برگ سبز

این سبزی ها از منابع مناسب ماده معدنی منیزیم هستند که دریافت آن به سالمت 
استخوان ها، تامین انرژی و بهبود عملکرد عضالت کمک می کند. نتایج مطالعه ها 
نشان داده اند دریافت این ماده معدنی حتی خطر ابتال به سرطان کولون را کاهش 
 می دهد. به این دالیل خوردن سبزی های برگ س��بز به مردان توصیه می شود،

 به خصوص اگر تازه باشند.
 سیر

سیر تازه به سالمت قلب مردان کمک می کند زیرا باعث کاهش کلسترول خون 
می ش��ود. عادت به خوردن سیر تازه از بروز عوارض ناش��ی از کلسترول خون باال 
پیشگیری می کند، به همین دلیل خوردن این سبزی به عنوان یک عادت تغذیه ای 

مهم به مردان توصیه می شود.
تخمه كدو  

مصرف این دانه به دلیل داشتن روی بس��یار مفید است زیرا دریافت به اندازه این 
ماده معدنی، در حفظ قدرت باروری و سالمت جنس��ی مردان موثر است و قوای 
جنسی آن ها را تقویت می کند. تخمه کدو و حتی گوشت قرمز و جو که منابع عالی 

روی محسوب می شوند، به مردان توصیه می شود.

بخور  و نخورهای مردانه 

آشنایی با بازی های سنتیمسواک در شش ثانیه اختراع كاله ایمنی نامرئی

مجموعه: تغذیه سالم 
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