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 نیروگا ه ها
کمبود گاز دارند 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: 
کمبود منابع گاز در کش��ور مهمترین مشکل پیش روی 
نیروگاه ها است.  کیومرث کالنتری در پانل های تخصصی 
چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های 
بخار با اشاره به تصویب برنامه جامعه کنترل کیفی هوای 

اصفهان در راستای رسیدگی به وضعیت...

 صعود قیمت طال به 
۲۰۰۰ دالر

 قیمت آجیل 
پایین آمد

بریک گولد که ب��زرگ ترین تولیدکنن��ده طالی جهان 
اس��ت، پیش بینی کرد قیمت طال ممکن است ظرف دو 
تا سه آینده به حدود دو هزار دالر در هر اونس صعود کند.

جمی سوکالسکی، مدیرعامل بریک گولد در مصاحبه ای 
در تورنتو اظهار داشت: این فلز به پایین ترین سطح قیمت 
رسیده و ممکن است در سال آینده از مرز 1500 دالر در 
هر اونس عبور کند. طال س��ال گذشته 28 درصد کاهش 
یافت که بزرگ ترین کاهش ساالنه از سال 1981 بود با این 

همه از ابتدای سال 2014 تاکنون اندکی از...

  به مناس��بت نوروز 9۳ قیمت تعدادی از اقالم آجیل در 
اصفهان 10 تا  20 درصد کاهش یافته است.

به مناسبت نوروز 9۳ حدود ۷0 درصد از قیمت آجیل در 
اصفهان مانند پسته، بادام و فندق نسبت به سال گذشته 
کاهش داش��ته و فقط ۳0 درصد محص��والت باقیمانده 

همچون تخمه ژاپنی کاهش محسوسی نداشته است. 
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اضافه خدمت هاي سنواتي، از سوی 
فرماندهان بخشیده مي شود

 رییس س��ازمان وظیف��ه عمومي ناج��ا گفت: دو س��وم اضاف��ه خدمت هاي 
 ناشي از غیبت س��نواتي توس��ط فرماندهان بخشیده  مي ش��ود. سردار سید

حمید صدرالسادات گفت: براس��اس قانون وظیفه عمومي که هم اکنون قابل 
اجرا است، دو سوم اضافه خدمت هایي که ناشي از غیبت سنواتي )اضافه خدمت 
3ناشي از غیبت اولیه( است توسط فرماندهان نیروهاي مسلح بخشیده مي شود.
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 تصویب راه اندازی
 سازمان گردشگری در استان

عضو شورای ش��هر اصفهان گفت: هفته جاری اساسنامه 
طرح راه اندازی سازمان گردشگری در اصفهان در جلسه 

تلفیق شورای اسالمی شهر به تصویب رسیده است.
 ابوالفضل قربانی با اش��اره به یکی از مهم ترین برنامه های 
در دستور کار شهرداری و ش��ورای شهر اظهار کرد: ایجاد 
و راه اندازی سازمان گردشگری از شورای سوم در اصفهان 

مطرح بوده است.
وی با بیان اینکه موضوع راه اندازی سازمان گردشگری در 
ش��ورای چهارم به صورت ویژه و جدی دنبال شده است، 
اضافه کرد: هفته جاری اساس��نامه ط��رح راه اندازی این 
سازمان در جلسه تلفیق شورای اسالمی شهر به تصویب 

رسیده است.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه 
در بودجه س��ال آتی ش��هرداری نیز بودجه قابل توجهی 
برای راه اندازی س��ازمان گردش��گری در اصفهان در نظر 
گرفته شده اس��ت، تصریح کرد: با راه اندازی این سازمان 
 موض��وع گردش��گری در اصفه��ان رونق بیش��تری پیدا 

می کند.
وی به هدف از راه اندازی س��ازمان گردشگری در اصفهان 
اشاره کرد و ادامه داد: با راه اندازی این سازمان همکاری بین 

مسئوالن و مجموعه های متولی امر در راستای رونق صنعت 
گردشگری افزایش پیدا می کند.

قربانی با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت های گردش��گری 
باالیی برخوردار است، تاکید کرد: رونق صنعت گردشگری 
سبب توس��عه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 

شهر تاریخی اصفهان می شود.
وی با تاکید بر اینکه توسعه صنعت توریسم و گردشگری از 
مهم ترین رویکرد های شورای شهر و شهرداری از راه اندازی 
س��ازمان گردشگری اس��ت، افزود: اساس��نامه راه اندازی 
سازمان گردش��گری شنبه هفته آتی در ش��ورای شهر به 

تصویب می رسد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مقدمات 
راه اندازی این سازمان در اصفهان فراهم شده است، گفت: 
در صورت تأیید طرح راه اندازی سازمان گردشگری توسط 
فرمانداری، شهرداری باید نسبت به راه اندازی این سازمان 

اقدام کند. 
وی با بیان اینکه جذب گردشگران مورد هدف شهرداری و 
شورای شهر اصفهان است، اظهار کرد: این سازمان با هدف 
جذب توریسم و گردشگر مس��لمان در اصفهان راه اندازی 

می شود.

عضو شورای شهر اصفهان:

4

حضرت آیت اهلل خامنه ای یک اصله نهال غرس کردند
در هفته منابع طبیعی و در آستانه روز درختکاری، حضرت 
 آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب اس��المی دیروز

یک اصله نهال غرس کردند.

 رهبر معظ��م انق��الب س��پس در س��خنانی با تش��کر 
از همه کس��انی که در بخش توس��عه فضای سبز کشور 
فعالی��ت دارند، خاطرنش��ان کردند: از مس��ئوالن و آحاد 

مردم می خواهم به مسئله فضای س��بز اهمیت بدهند و 
 نگذارند کشور و زندگی مردم از این نعمت بزرگ پروردگار 

محروم شود.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

سایر موارد : 

1- محل دریافت) اسناد مزایده ، مزایده یا ارزیابی کیفی (:

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد شرکت در مزایده به سایت اینترنتی ذوب آهن به نشانی www.esfahansteel.ir و یا مراجعه حضوری به دفتر این شرکت در اصفهان 

 به نش�انی  اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - بلوار ش�فق - مجموعه اداری آموزش�ی ذوب آهن دفتر تدارکات و همچنین اداره مزایده شرکت واقع در اصفهان -

 کارخانه ذوب آهن - ساختمان توحید طبقه دوم - اسناد مزایده را دریافت نمایند . 

زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد) مندرج در جدول( 

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/12/27 ساعت 10 صبح92/12/17فروش روغنهای ضایعاتی سوخته و استحصال روغنهای بخش آبرسانی20-92مزایده عمومی 1

 نوبت  دوم

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   
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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: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده 
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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 
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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، 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
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 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

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

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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خبرگان

اخبار کوتاه

در نطق اعضای خبرگان مطرح شد

معرفی دشمن از وظايف روحانیون 
است

اعضای خب��رگان در نطق های جداگانه ای بر ضرورت دشمن شناس��ی و 
انتقاد درست از دولت برای خدمت بهتر به مردم تاکید کردند. جلسه سوم 
پانزدهمین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری در ساختمان سابق 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
اولین سخنران پیش از دستور این جلسه حجت االسالم احمدی شاهرودی 
نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان بود که در خصوص وظایف 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ارتباط آن ها با دستگاه های دولتی 

سخن گفت.
آیت اهلل نعیم آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بندرعباس 
 به عنوان دومین س��خنران پیش از دس��تور ب��ا ذکر روایت��ی از معصوم 
علیه السالم، پیرامون نقش مجلس خبرگان و قشر روحانی جامعه گفت: 
دشمن شناسی و معرفی دشمن)امریکا( و نقشه های او برای مردم از وظایف 

روحانیون است.
وی در همین زمینه از برخی جنایات رژیم امریکا در س��طح کش��ورهای 
مختلف جهان از جمله آمریکای التین و استثمار و استعمار این کشورها 
س��خن گفت. این عضو مجلس خبرگان و نماینده ولی فقیه در اس��تان 
هرمزگان افزود: علما و روحانیون باید چهره واقعی امریکا و ایاالت متحده 
را به مردم بشناسانند تا دیگر کسی جسارت آن را نداشته باشد که چهره 

خوبی از این دولت استکباری به مردم نشان دهد.
نماینده مردم هرم��زگان در خب��رگان رهبری با مرور کت��اب آمریکای 
التین قس��مت هایی از آن را قرائت کرد  و در ادامه افزود: در سال 1950، 
 هفتاد درصد مع��ادن و منابع خام و پنج��اه درصد تولی��د ناخالص ملی 
آمریکای التین تحت کنترل آمریکای شمالی بود. با این حال در آن زمان 
یک دیپلمات امریکایی می گوید تعجب آور است که با وجود کمک های 
امریکا به کش��ورهای آمریکای التین ،امریکایی ها را چپاولگر می دانند، 
اهالی آمریکای التین دندان هایش��ان ر ا با خمیر دندان ساخت امریکای 
شمالی مسواک می کنند، کوکا کوال می نوش��ند و با خودروهای ساخت 

ایالت متحده حرکت می کنند.
آیت اهلل نعیم آبادی در بخ��ش دیگری از نطق خود ب��ه موضوع فرهنگ 
اشتغال و معضل بیکاری پرداخت و تصریح کرد: در کشور ما علی رغم وجود 
مشکل بیکاری ، اما مش��کل عمده تر فرهنگ کار و اشتغال است، و اال در 
بسیاری از رشته ها کار هست، اما افراد حاضر نیستند در این کارها اشتغال 

پیدا کنند و این امر باید اصالح شود.
سومین سخنران پیش از دستور جلس��ه نیز، حجت السالم علی اسالمی 
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان بود. در ادامه حجت االسالم 
علی معلمی نماینده استان مازندران هم در نطق پیش از دستور خود با اشاره 
به فرازهایی از وصیت نامه سیاسی الهی امام راحل )ره( همگان به ویژه علما 
و مسوولین نظام را به مرور چندباره وصایای حضرت امام توصیه کرد و از 
جایگاه نهاد مجلس خبرگان در تقویت مقام والیت فقیه سخن گفت و تاکید 
کرد: امروزه با وجود امکانات رسانه ای می توان مباحث والیت فقیه را برای 
اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و دانشجویان تبیین کرد.وی در ادامه با 
اشاره با مساله بانکداری اسالمی ، اجرای ناصحیح برخی قوانین بانکداری 
اسالمی را از سوی بخشی از بانک های کشور مورد انتقاد قرار داد و برلزوم 

تذکر دادن مداوم نسبت به این گونه مسایل تاکید کرد.
وی ضمن یادآوری حمایت از دولت خاطر نشان کرد: تذکرات و انتقادات 
درس��ت از دولت می تواند قوه مجریه را در جریان خدمت رسانی بهتر به 

مردم کمک کند.

برگزاری جلسه حامیان تشکیل 
فراکسیون اعتدال در مجلس

نماینده مردم رباط  کریم در مجلس گفت: اواسط هفته آینده جلسه 
حامیان تشکیل فراکسیون اعتدال برگزار و در این جلسه تصمیمات 

نهایی در این ارتباط اتخاذ می شود.
ابراهیم نکو نماینده مردم رباط  کریم در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: حامیان تشکیل فراکس��یون اعتدال در مجلس هفته آینده 
نخس��تین جلس��ه خود را در مجلس برگزار می کنند.وی افزود: این 
جلسه که اواسط هفته آینده برگزار می شود، به منظور برنامه ریزی 

و تصمیم گیری در مورد تشکیل فراکسیون اعتدال انجام می شود.

رونمايی از سامانه ارتباط مستقیم 
مردم با مسووالن وزارت کشور 

 س��امانه ارتب��اط مس��تقیم م��ردم ب��ا مس��ووالن وزارت کش��ور و
 استانداری ها به منظور پاسخگویی آسان و بهره مندی از پیشنهادها 
و انتقادهای ش��هروندان رونمایی ش��د.به گزارش مهر  بهینه سازی 
 تعامل مردمی با س��طوح مدیری��ت وزارت کش��ور از وظایف مرکز

اطالع رس��انی اس��ت و بر همین اس��اس در این پای��گاه ، امکاناتی 
متناسب با موضوع و تفکیک آن برای دریافت و انتشار نقطه نظرات، 

پیشنهادات و انتقادات مردمی در نظر گرفته شده است. 
پاسخ مطالب دریافتی هموطنان پس از بررسی و دریافت آن از سوی 
هر یک از حوزه های کاری س��تادی وزارت کشور و استانداری های 
سراسر کشور اعم از سیاس��ی، فرهنگی اجتماعی، امنیتی، عمرانی، 
 اقتصادی، ثبت احوال، مدیری��ت بحران و ... در این صفحه انتش��ار 
می یابد .بر اس��اس این گ��زارش، پاس��خگویی و پیگی��ری برخی 
درخواست ها که ارتباط مس��تقیمی با مأموریت های وزارت کشور 
ندارد، امکان پذیر نیست و در آینده نزدیک برای تعامل هرچه بیشتر 
مخاطبان پایگاه، امکان امتیاز ده��ی مثبت یا منفی در خصوص هر 
یک از نقطه نظرات مطرح شده و جوابیه بخش ذیربط فراهم می شود.

این سامانه به آدرس WWW.MOI.IR  راه اندازی شده است.

 حبیبی: دولت اجازه دهد 
بخش خصوصی فعال شود

عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها با توجه به 
لزوم توسعه یافتگی کشور در ابعاد مختلف، گفت: دولت باید در جهت 
توسعه یافتگی بس��ترهای الزم را فراهم کند تا بخش خصوصی وارد 

فعالیت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی شود.
نجفقل��ی حبیبی ب��ا اش��اره به این ک��ه ش��هروندان ی��ک جامعه 
توس��عه یافته به لحاظ فکری و رفت��اری تفاوت هایی با ش��هروندان 
 جوام��ع توس��عه نیافته دارند، اظهار داش��ت: پایبندی ب��ه قوانین و 
 مق��ررات، مهمتری��ن ویژگ��ی ش��هروندان جوام��ع توس��عه یافته 

است.
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محسن رهامی ،دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها شد

حجت االسالم والمسلمین محس��ن رهامی، دبیرکل انجمن اسالمی مدرس��ین دانشگاه ها شد. نجفقلی 
 حبیبی گفت:در جلسه شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرس��ین دانشگاه ها حجت االسالم والمسلمین 

محسن رهامی به عنوان دبیرکل این تشکل برگزیده شد.
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ايران به تعهدات خود 
عمل کرده

 رضايی: دولت 
پای کار است

رییس گروه دوس��تی پارلمانی ژاپن و ایران گفت: استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای تردید ناپذیر است و ایران بعد از توافق ژنو به تعهدات خود عمل کرده 
است.وزیر امور خارجه کشورمان که به ژاپن سفرکرده است با گروه دوستی و 
همکاری پارلمانی ژاپن و ایران  دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار روند روابط 
ژاپن و ایران مرور ش��د و دو طرف عالقه مندی برای تقویت روابط و گسترش 
همکاری های موجود را مورد تاکید قرار دادند.ماساهیکو کمورا رییس گروه 
دوستی پارلمانی ژاپن و ایران در این دیدار با اعالم استقبال ژاپن از توافق ژنو 
بین ایران و گروه 1+5 در نوامبرگذشته، گفت: ما خوشحالیم که این توافق به 

خوبی پیش می رود.
 وی افزود: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تردید ناپذیر است و ایران بعد 

از توافق ژنو به تعهدات خود عمل کرده است. 

رضایی تاکید کرد: اجرای سیاس��ت اقتصاد مقاومتی کش��ور را بیمه و اقتصاد 
را ثبات می بخشد.محمدابراهیم رضایی نماینده خمین اظهار داشت: با وجود 
تاکیدات رهبر معظم انقالب بر اقتصاد مقاومتی در گذشته، بیان سیاست های 
کلی این حوزه و گوش��زد کردن خطرات و تهدیدات و در مقابل قدم نگذاشتن 
مدیران ارشد و کالن کشور به این سیاس��ت ها، آسیب های بسیاری را متوجه 
کشور کرد.وی با اشاره به این که این عمل نکردن به اقتصاد مقاومتی دشمنان 
را به طمع واداشت که از راه اقتصاد به کشور ضربه وارد کنند، افزود: خوشبختانه 
امروز تصمیمات مهمی در این حوزه گرفته ش��ده است و قطعا عمل کردن به 
تدابیر و سیاست ها در قالب اقتصاد مقاومتی کشور را بیمه خواهد کرد.رضایی 
تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد که کشور در فراز و نشیب های 

اقتصادی در منطقه و جهان با ثبات پیش رود و استحکام الزم را داشته باشد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سخنان اوباما پیرامون 
تعداد نیروهای نظامی امریکا در منطقه و میزان تاثیرگذاری 

آن ها به دور از واقعیت و طنز سال است.
  سردار سید مس��عود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ 
دفاعی س��تاد کل نیروهای مس��لح در واکنش به اظهارات 
تهدیدآمیز  دوباره رییس جمهور امریکا در خصوص روی میز 
بودن گزینه نظامی، گف��ت: رییس جمهور کم هوش امریکا 
و جان کری وزیر خارجه این کش��ور در حال��ی از اثرگذاری 
گزینه های روی میز امریکا برای ایران حرف می زنند که این 
کالم در میان ملت ایران و به ویژه کودکان تبدیل به مضحکه 

و تمسخر شده است.
وی افزود: همه نیروه��ای امریکا در منطق��ه در تور نظامی 
جمهوری اس��المی ایران قرار دارن��د و چنانچه امریکایی ها 
 مرتکب خطا ش��وند منطق��ه برایش��ان تبدیل ب��ه جهنم

 می شود.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اش��اره به اظهارات اخیر 
اوباما پیرام��ون تعداد نظامیان امریکای��ی در منطقه، اظهار 
داشت: سخنان اوباما در مورد تعداد نیروهای نظامی امریکا 
در منطقه و میزان تاثیرگذاری آن ها کامال غیرکارشناسی 
و به دور از واقعیت است و از آن می توان به عنوان طنز سال 

استفاده کرد.

قائم مقام س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی کشور 
گفت که مرکز ملی محافظت از ذخایر ژنتیک کشور تشکیل 

می شود.
 منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در حاشیه 
جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره 
به برگزاری 45 جلس��ه راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی 
کشور گفت: دس��تورات  در دو حوزه مطرح شد و در بخش 
 اول بررس��ی نگرانی بودجه بخش علمی و فناوری کشور از 
جی دی پی)تولید ناخالص ملی( که عنوان ش��ده بود طی 
سال های اخیر س��هم آن کاهش یافته است، مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی افزود: ب��ا اطالعات موجود مقداری نگرانی تایید ش��د و 
جا دارد که این مساله مورد توجه مسووالن محترم دولت و 

مجلس قرار گیرد.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: 
اعداد و ارقامی در حال حاضر و در این جلس��ه ارایه شد که 
البته هنوز جای اصالح دارد اما براساس گزارش و اطالعاتی 
که از طریق شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز  آمار، دیوان 
محاسبات و گزارش تفریق بودجه و شورای عطف مطرح شد، 

اعدادی در این زمینه به دست آمد. 

     رییس جمهور روسیه، تحوالت اوکراین را کودتا خواند و 
تاکید کرد، فعال گزینه نظامی در این کشور مطرح نیست.

والدیمیر پوتین در نشست خبری، پیرامون بحران اوکراین 
اظهار داشت: دولت موقت اوکراین غیرقانونی است ومخالفان 
با س��وء اس��تفاده از خروج نیروهای پلیس از میدان ها، به 

موسسات دولتی حمله کرده و آن ها را تصرف کردند. 
وی با بیان این که در حال حاض��ر یانوکوویچ قدرتی ندارد، 
تصریح کرد:  یانکوویچ همچنان رییس جمهور قانونی اوکراین 
اس��ت و هر اقدامی برای برکناری وی از قدرت باید براساس 
قانون اساسی صورت می گرفت. رییس جمهور روسیه درباره 
تهدیدات مطرح شده مبنی بر احتمال تحریم روسیه، بیان 
کرد: دولت هایی که می خواهند چنین تحریم هایی را اعمال 

کنند، باید به تبعات آن فکر کنند. 
وی پیرامون عدم حضور سران کش��ورهای اروپایی وامریکا 
در نشست جی 8 افزود: ما برای برگزاری نشست آماده ایم، 
حاال اگر آن ها در این نشس��ت ش��رکت کنند، به خودشان 

بستگی دارد.
پوتین درباره احتمال استفاده روس��یه از قوای نظامی علیه 
اوکراین، خاطرنشان کرد: فعال نیازی به انجام چنین کاری 
نیست، اما این یکی از گزینه هایی اس��ت که می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد.

دبیرکل جبهه اصول گرایان اصالح طلب، شرط موفقیت در 
اجرای سیاس��ت اقتصاد مقاومتی را توج��ه به رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب عنوان کرد و گفت: هر زمانی به فرمایشات 

معظم له توجه کرده ایم به موفقیت رسیده ایم.
  س��ید عل��ی س��ید رکن��ی دبی��رکل جبه��ه اصولگرایان

 اصالح طلب با بی��ان این که موفقیت های کش��ور مرهون 
راهنمایی و جهت دهی رهبری انقالب است، اظهار داشت: 
رهبری همواره چالش ه��ا و موانع پیش روی کش��ور را به 
مسوولین و کارگزاران گوش��زد کرده اند و هرگاه به مشکلی 
برخورد کرده ای��م ناش��ی از بی توجهی به ای��ن رهنمودها 
 بوده اس��ت پس می بینیم که لزوم اجرای کامل سیاس��ت

 اقتصاد مقاومتی از ضروریات و بدیهیات امروز است.
وی افزود: الزمه موفقیت در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی 
توجه به فرمایشات رهبری است و هرگاه به موفقیتی نیز در 
عرصه های گوناگون رسیده ایم بدون استثنا در همه موارد به 

دلیل پیش بینی های آگاهانه رهبری بوده است.
سید رکنی با اشاره به این که باید همه قوای کشور با یکدیگر 
هماهنگ عمل کنند، بیان کرد: اگر قوه ای بخواهد به  صورت 
یک جانبه در جه��ت بهبود وضعیت اقتص��ادی گام بردارد 
توفیقی بدست نخواهد آمد. عملکرد واحد قوای کشور روحیه 

هم افزایی را ایجاد می کند.

راهبرد اروپادفاعی، امنیتی احزاب

 اظهارات اوباما 
طنز سال است

تشکیل مرکز ملی 
محافظت از ذخاير ژنتیک

دولت فعلی اوکراين 
غیرقانونی است

رهنمود رهبری چراغ راه 
اقتصاد مقاومتی
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با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، انبوه موشک های 
قدر ، قیام ، فاتح 110 ، خلیج فارس و سامانه پدافند هوایی مرصاد 
که توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع طراحی و تولید شده است 
به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه پدافند 

هوایی خاتم االنبیا ) ص ( تحویل شد.
 س��ردار دهقان در جریان مراس��م تحویل دهی این س��امانه ها و 
 تجهیزات موش��کی ، طی س��خنانی در جمع خبرنگاران  گفت : 
افتخار آفرینی فرزندان غیور و پرتالش وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مسلح در تثبیت قدرت بازدارندگی موثر و افزایش اقتدار  

و توانایی نیروهای مسلح با جدیت و همت مثال زدنی ادامه دارد.
وزیر دفاع افزود : متخصصان افتخارآفرین  سازمان هوافضای وزارت 
دفاع  با تحویل  انبوه موشک های بالستیک  قدر ، قیام ، فاتح 110، 
خلیج فارس و س��امانه پدافند هوایی مرصاد یک ب��ار دیگر توان و 
اقتدار صنعت دفاعی را در تامین نیازمندی های نیروهای مس��لح 
به پیشرفته ترین تجهیزات موش��کی به نمایش گذاشتند و نشان 
دادند تحریم های گوناگون و همه جانبه دش��منان که به صورت 
سخت گیرانه و ویژه در بخش دفاعی اعمال می شود ، نتوانسته است 

کوچک ترین خللی در عزم و اراده آن ها داشته باشد.
وی تصریح کرد : موشک های فاتح نشان فتح و ظفر ، خلیج فارس 
نش��ان خردمندی ، مرصاد نش��ان موفقیت ، قیام نشان صالبت و  
قدر نشان قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران در دفاع از ایران 

اسالمی است .سردار دهقان در ادامه گفت : این موشک ها قادر است 
اهداف دشمن را با دقت مورد اصابت قرار داده منهدم کند و طیف 
متنوعی از نیازمندی های موشکی نیروهای مسلح را در بردهای 

مختلف تامین کند.
سردار دهقان افزود: این موشک ها که  به طور کامال بومی توسط 
متخصصان وزارت دفاع طراحی، س��اخت و به تولید انبوه رسیده ، 

امروز با سرافرازی تحویل نیروهای مسلح کشورمان شد .
 وزیر دف��اع تصریح ک��رد : امروز نیروهای مس��لح از س��طحی از

 توانمندی های دفاعی برخوردارند که قادرند با هرنوع تهدیدی در 
فراسوی مرزهای جمهوری اسالمی ایران مقابله کنند و دشمنان 
ملت ما نیز به این قابلیت و توانمندی واقف هس��تند و تهدیداتی 

که اعالم می کنند، لفاظی رسانه ای  و برای مصرف داخلی است .
سردار دهقان در ادامه به  تشریح ویژگی و قابلیت های   هر کدام از 
موشک ها  پرداخت و گفت   : موشک بالستیک قدر یک اچ  ومیانبرد  
قیام با توانایی حمل انواع سر جنگی های بالست و بارانی ،توانایی 
انهدام طیف متنوعی از اهداف را  داراس��ت  و پرتاب از النچرهای 
متحرک و س��یلوها در مواضع مختلف و عبور از سپردفاع موشکی  
با داشتن قابلیت  رادارگریزی ، از مزایای این موشک ها محسوب 

می شود.
وزیر دفاع  افزود : موش��ک های بس��یار دقیق و نقطه زن زمین به 
زمین  فاتح 110D -  و زمین به دریای خلیج فارس  ،  در دسته نسل 

چهارم موشک های بالستیک فوق مدرن با سوخت قرار دارد  و از 
معدود موشک هایی هستند که تا لحظه برخورد به هدف  قادرند 

اهداف را رهگیری کرده  و اصابت دقیق و   موثری داشته باشند.
س��ردار دهقان در تشریح سامانه موش��کی زمین به هوای مرصاد 
خاطر نش��ان کرد:  این س��امانه از نظر حجم کوچ��ک ، متحرک 

و قاب��ل جاب��ه جایی س��ریع  
و قابلی��ت اتص��ال ب��ه حلقه 
پدافن��دی کش��ور ، ردگیری 
و انه��دام ان��واع پرن��ده های 
دش��من  از قبیل  هواپیماهای 
 جنگنده با سرعت باال ، بالگرد ، 
موشک های کروز، هواپیمای 
بدون سرنشین در برد متوسط  

و  به صورت غیرفعال  را  دارد.
وزیر دف��اع ،تجهیز  ب��ه رادار 
شناس��ایی ، قابلیت کار مداوم 
24 س��اعته، امکان استقرار در 
ارتفاعات بس��یار بلند  ، کشف، 
انتخ��اب و تعقی��ب ه��دف به 
صورت پیوس��ته و اتوماتیک را 
از قابلیت های عملیاتی سامانه 

مرصاد برش��مرد و افزود :  این سامانه با تجهیز به یک ردگیر مرئی 
) الکترواپتیک ( قادر اس��ت  عملیات مطلوب��ی در محیط جنگ 
الکترونیک انجام دهد و  به طور پیوس��ته و همزمان با چند هدف 

درگیر شود.
س��ردار دهقان در پایان از مدیران و متخصصان س��ازمان صنایع 
هوافضای وزارت دفاع و ش��بکه بزرگ همکاران وزارت دفاع که با 
روحیه جهادی در طراحی و ساخت این سامانه های موشکی نقش 

آفرینی کرده اند تشکر و قدردانی کرد.

با حضور وزير دفاع انجام شد

امام جمعه اصفهان:تحویل انبوه موشک های بالستیک به نیروهای مسلح

 ايران به يک قدرت 
فرا منطقه ای تبديل شده است

امام جمعه اصفهان توان نظامی ایران اسالمی را با دوران 
اوایل پیروزی انقالب غیر قابل مقایس��ه دانست و گفت: 
در حال حاضر ایران به یک ق��درت فرا منطقه ای نظامی 

تبدیل شده است.
 آیت اهلل سید یوس��ف طباطبائی نژاد اظهار داشت: تمام 
اعضای سپاه پاس��داران و ارتش جمهوری اسالمی ایران 
فرزن��دان پاک و خدمت گزار ایران اس��المی هس��تند و 

تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.
وی با بیان این ک��ه در دوران دفاع مقدس و س��ال های 
پس از جنگ تحمیلی این اف��راد به وطن خدمت کردند 
و افتخارات بس��یاری را برای ایران آفریدند، اضافه کرد: 
ارتش و سپاه به عنوان زینت ایران اسالمی بوده و اکنون 
آماده دف��اع کامل از ای��ران هس��تند و در دوران پس از 

انقالب جانانه از کیان ایران دفاع کردند.
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: 
 ایران اس��المی امروز از نظر توان نظام��ی به یک قدرت

 فرا منطقه ای تبدیل شده و دش��منان از ایران به شدت 
هراس دارند.

وی ادامه داد: ارتش و سپاه با دس��ت به دست هم دادن 
 توانس��تند، توانی را برای ای��ران رقم بزنند ک��ه امریکا

 به عنوان یک ابر  قدرت جهانی، استراتژی جنگ سخت 
 در برابر ای��ران را ب��ه جنگ نیمه س��خت و ن��رم تغییر

 بدهد.
طباطبایی نژاد با بیان این که تمام نیرو های نظامی ایران 
به یک میزان و براس��اس خدمتی که به کش��ور و مردم 
کرده اند، قابل احترام هستند، تاکید کرد: نمی توان برای 
یک ارگان نظامی ارزش بیش��تری نسبت به ارگان های 

دیگر قایل شد.
وی در ادامه انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی دانست 
 و اضافه کرد: انس��ان زمانی که به بع��د معنوی خویش 
پی ببرد، ارزشمند می شود و شهدا و ایثارگران به خوبی 
بعد معنوی انسانیت را شناخته اند و این بعد معنوی را به 

دیگران نیز شناسانده اند.
امام جمعه اصفهان گفت: واژه» ش��هیدان زنده اند« تنها 
در حد کالم نیس��ت و در قرآن نیز به آن اشاره مستقیم 
شده و دلیل آن نیز شناختن بعد معنوی و ملکوتی انسان 

از انسانیت خویش است.

ديدگاه؟

امروز نیروهای 
مسلح از سطحی

 از  توانمندی های 
دفاعی برخوردارند 
که قادرند با هرنوع 

تهديدی در فراسوی 
مرزهای جمهوری 

 اسالمی ايران
 مقابله کنند



یادداشت

ضرر آجیل های شور،ترش و کهنه به استخوان و معده

 مصرف بیش از
 ۳۰ گرم آجیل در روز ممنوع

اس��تاد تغذیه دانش��گاه علوم پزش��کی تهران گفت: در دید و بازدیدهای 
عی��د می توان در ه��ر جا یک میوه کم ش��یرین ب��ه همراه چن��د مغزدانه 
اس��تفاده کرد تا کال��ری زیادی به ب��دن تحمیل نش��ود. آجیل های ترش 
 حاوی جوهر لیمو هستند که برای س��امت بدن استخوان و گوارش مضر

هستند.
محمدرضا وفا گفت: در ایام عید به دلیل تعطیات، تنظیم ساعت خواب در 
اکثر خانواده ها به هم خورده و سبب می ش��ود تا وعده صبحانه حذف شود 
در صورتی که همین امر، س��بب می شود تا یکس��ری مواد غذایی از صبح 

جذب بدن نشود.
وی با تاکید بر این که باید 5 گروه غذایی نان و غات، س��بزی، گوشت در 
وعده های غذایی ایام تعطیل گنجانده شود، افزود: به عنوان مثال اگر فردی 
روزانه شیر، ماس��ت و لبنیات مصرف نکند حتی اگر طی روز چندین کیلو 
مواد غذایی مصرف کنید که حاوی نیازهای بدن نباش��د، دچار سوء تغذیه 

می شود.
این متخص��ص تغذیه ب��ه این نکته اش��اره کرد ک��ه باید مراقب ب��ود تا با 
 مصرف بی رویه ش��یرینی و آجیل در ای��ام عید دچار چربی و فش��ار خون

نشویم.
وفا خاطرنشان کرد: مغزدانه ها در واحد وزن کالری بسیار زیادی دارند که 
مصرف کم آن ها نیز کالری مورد نیاز برای یک وعده غذایی تامین می کند 
 و در صورت رعایت نش��دن اضاف��ه وزن، چاقی و مش��کات متابولیک در 

پی دارد.
وی توصیه کرد: افرادی که در طی روز برای دید و بازدید عید به خانه های 
اقوام می روند در ه��ر میهمانی  یک میوه کوچک را که خیلی ش��یرین هم 
 نباش��د انتخاب کرده و مصرف کنن��د و در نهایت چند دان��ه مغز بخورند

  و در میهمان��ی بع��دی مق��داری می��وه و بع��د ش��یرینی س��اده بخورد 
 ول��ی باید مراق��ب بود ک��ه مص��رف مغزدانه ها بی��ش از 30 گ��رم در روز

 نشود.
استاد تغذیه دانشگاه علوم پزش��کی تهران تاکید کرد که وعده های غذایی 
حذف نش��وند و به هیچ وجه با معده خالی ش��یرینی  مصرف نشود چرا که 
ممکن است فرد احس��اس ترش کردن داش��ته و از وعده های غذایی هم 

باز بماند.
وفا مغزدانه های کهنه و آجیل شور یا ترش را بس��یار مضر دانست و گفت:  
نمک زیاد موجود در آجیل یا ترشی هایی که با برخی مواد مانند جوهرلیمو 
به آجیل زده می شود فوق العاده خطرناک هستند که ممکن است مشکات 
اسموتیک در بدن ایجاد کرده و برای سامتی اس��تخوان ها و گوارش نیز 

خطرناک باشند.
وی گفت: در عین حال شیرینی خامه ای به مراتب کالری بیشتری نسبت 
به شیرینی خشک دارد و بهتر است از شیرینی های کوچک برای پذیرایی 

استفاده کرد.
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جويپايدارتاروزجمعهبراستانحاكمميشود
    لیا امیني، کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به استقرار جوي پایدار بر 
 روي استان اصفهان، وضعیت جوي تا روز جمعه، صاف تا کمي ابري و گاهي همراه با وزش باد خواهد

 بود.

۳

یک دکترای ش��یات با بیان این  که تجارت، میلیون ها 
ماهی قرمز را ب��ه کام مرگ می کش��اند، گفت: باکتری 
مایکوباکتریوم )سل پوستی( در اثر تماس انسان با ماهی 
قرمز رخ می ده��د و می تواند باعث بیماری پوس��تی و 

اگزمای حاد در انسان شود.
مهدیه جعفری، دکترای شیات و فعال حقوق حیوانات 
در خصوص فروش ماهی قرمز برای هفت سین نوروز در 
کشور اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام سال نو، نگرانی 
سالیانه حامیان حقوق حیوانات در خصوص فروش ماهی 
قرمز و س��ایر آبزیان که در کنار ماهی قرمز برای سفره 

هفت سین به فروش می رسد، افزایش می یابد.

     ماهی قرمز در درون آب در س�نت باس�تانی 
ایران جایگاهی ندارد

وی ادامه داد: ماهی قرمز سفره هفت سین هیچ جایگاه 
 تاریخ��ی در آداب و رس��وم ایرانی��ان ن��دارد؛ در دهه

 80 شمسی این خبر همه جا پیچید که عادت قراردادن 
ماهی قرمز در سفره هفت سین از کشور چین وارد شده 
است و چندان نس��بتی با حال و هوای سنتی کشورمان 

ندارد.
 یک دکترای ش��یات اف��زود: برخی برای��ن باورند که 

80 س��ال پیش همراه با چای به ایران، ماهی قرمز برای 
سفره هفت سین به کشور وارد ش��د بنابراین این امر جا 
افتاد؛ مردم شناسان نیز مطرح می کنند که ماهی قرمز 
در درون آب در هیچ کدام از مراسم سنتی باستانی ایران 

جایگاهی ندارد.

      س�االنه 5 میلیون ماهی قرم�ز از بین می رود 
ماهی های قرمز ابزار سرگرمی کودکان شدند

جعفری عنوان کرد: آیین زرتشتیان به این شکل است 
که آن ها در س��فره عید خود انار را به نش��انه باروری و 
عشق می گذارند و سیب سرخ رادرون ظرف آب مقدس 
 رها می کنند به این دلیل که عش��ق و ب��اروری پاینده

 است.
 از طرفی دیگر زندگی شهری، آپارتمان نشینی و ناآگاهی 
از روش نگه��داری ماهی قرمز و مش��غله ش��هروندان، 
هرساله طبق آمار منتشر شده جراید، 5 میلیون ماهی 

قرمز را از بین می رود.
وی ادامه داد: اغلب ماهی های قرمز ابزاری برای سرگرمی 
فرزندان شهروندان شده و آن ها تنها یک الی دو روز زنده 
می مانند و برخی دیگر تا پایان ن��وروز زنده مانده و بعد 
توسط ش��هروندان در پایان نوروز رها می شوند که باید 

بگویم این امر بسیار تاسف بار است.

     تجارت میلیون ها ماه�ی قرمز را به کام مرگ 
می کشاند

ای��ن فع��ال حق��وق 
اظه��ار  ن��ات  حیوا
تج��ارت  داش��ت: 
ماه��ی  میلیون ه��ا 
قرمز را ب��ه کام مرگ 
می کشاند و این امر با 
سنت ایرانی ما که بر 
زایش طبیعت تاکید 
دارد در تضاد اس��ت. 
همچنی��ن از دیدگاه 
علمی تراکم بس��یار 
ماهی��ان در تش��ت و 
آکواری��وم، حم��ل و 
نقل نادرس��ت، روش 
نامناس��ب نگهداری 
باع��ث بیماری هایی 

شده که مشخصا به انسان نیز منتقل می شود.
وی افزود: باید شهروندان به نکات و پیامد های پیش رو 
خرید آبزیان از جمله ماهی قرمز برای سفره هفت سین 

توجه کنند.

     بیماری های ناشناخته در اثر تماس با حیوانات 
آبزی با انسان

جعفری اظهار داش��ت: باکتری مایکوباکتریوم )س��ل 
پوستی( در اثر تماس انسان با ماهی قرمز رخ می دهد و 
می تواند باعث بیماری پوستی و اگزمای حاد در انسان 
ش��ود. از طرفی دیگر در کنار ماهی قرمز الک پش��ت، 
سمندر لرستانی)خزنده دوزیستی که در حال انقراض 
در ایران بوده و مار آبی توس��ط س��ودجویان به فروش 
می رس��د که این حیوانات نیز سرنوش��تی مانند ماهی 
قرمز دارند که قطعا بیماری شناخته یا ناشناخته را به 

انسان منتقل می کنند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع از همه شهروندان 
سراسر کشور درخواست می کنم که از خرید ماهی قرمز 

و سایر حیوانات آبزی خودداری کنند.

مراقب سوغاتی های نا خواسته باشید

اگزمایحادپوستیدرانتظارخريدارانماهیقرمزشبعید

باکتری 
مایکوباکتریوم 

)سل پوستی( در اثر 
 تماس انسان با 

 ماهی قرمز 
رخ می دهد و 

می تواند باعث 
بیماری پوستی 

و اگزمای حاد در 
انسان شود

یادداشت

برگزاری جشنواره خیرین 
مدرسه ساز استان ها

رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت: از ۱8 اردیبهشت ماه 
۹3 در تمام استان های کش��ور، جش��نواره خیرین مدرسه ساز برپا 

می شود.
 محمدرض��ا حافظ��ی رییس جامع��ه خیرین مدرسه س��از کش��ور 
در حاش��یه همایش خیری��ن مدرسه س��از آذربایجان ش��رقی مقیم 
تهران در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: ۶800 پ��روژه نیمه تمام از 
دولت گذش��ته باقی مانده اس��ت که دول��ت اعتباری ن��دارد که این 
 پروژه ها را به پایان برس��اند و تا کن��ون 800 پروژه به پایان رس��یده

 است.
وی ادامه داد: در تاش هس��تیم که در خیرین ایج��اد انگیزه کنیم تا 
۶ هزار پروژه باقیمانده را نیز به اتمام برسانند چرا که اگر این پروژه ها 
به اتمام نرسد، س��رمایه بیت المال به هدر می رود و این پروژه ها قابل 

بهره برداری نیست.
حافظی با بیان این که پروژه های نیمه تمام در تمام کش��ور گسترده 
اس��ت، افزود: به رغم این که تحریم اقتصادی وجود داشت، مشارکت 
خیرین پرشورتر بوده است چرا که مردم می دانند راه ترقی کشور در 

پیشرفت فرزندان این مرز و بوم است.

اضافه خدمت هاي سنواتي، از سوی 
فرماندهان بخشیده مي شود

 ریی��س س��ازمان وظیف��ه عموم��ي ناج��ا گف��ت: دو س��وم اضافه 
 خدمت هاي ناش��ي از غیبت س��نواتي توس��ط فرماندهان بخشیده

 مي شود.
سردار سیدحمید صدرالسادات گفت: براساس قانون وظیفه عمومي که 
هم اکنون قابل اجرا است، دو سوم اضافه خدمت هایي که ناشي از غیبت 
سنواتي )اضافه خدمت ناشي از غیبت اولیه( است توسط فرماندهان 
نیروهاي مسلح بخشیده مي شود؛ دستورالعمل اجرایي آن ۴ ماه پیش 

تهیه و به ستاد کل نیروهاي مسلح اباغ شد.
 وي افزود: براس��اس این دستورالعمل، س��ربازاني که حین خدمت، 
شایستگي الزم و حسن رفتار از خود نش��ان دهند مورد بخشش قرار 

مي گیرند.
رییس س��ازمان وظیفه عمومي ناجا یادآور ش��د: آنچه که به تازگي 
از س��وي س��تاد کل نیروهاي مس��لح، اباغ ش��د، در مورد بخشش 
اضافه خدمت هاي انضباطي بود که براس��اس آن، مس��ووالن یگان 
 ها ب��ا اختیاراتي که دارن��د، مي توانن��د این نوع اضاف��ه خدمت ها را 

مورد بخشش قرار دهند.

  سرانه درمان سال آینده 
215۰۰ تومان شد

آخرین اخبار از پنجاه و دومین جلس��ه ش��ورای عال��ی بیمه حاکی 
 از تعیین س��رانه درمان س��ال آینده به مبلغ 2۱ هزار و پانصد تومان

 است.
 دو تن از اعضای ش��ورای عالی بیمه ضمن تایید تعیین سرانه درمان 
سال آینده به میزان 2۱ هزار و پانصد تومان،  در مورد رشد تعرفه های 
تشخیصی درمانی بخش دولتی از رشد ۴۱ تا ۴۴ درصدی تعرفه ها در 

این بخش خبر دادند.
همچنین قرار اس��ت تعیین تعرفه های درمانی بخش دولتی و کلیات 
تعرفه های بخش خصوصی در دس��تور کار قرار گی��رد. این درحالی 
اس��ت که پس از تصویب تعرفه ه��ای بخش دولتی در ش��ورای عالی 
بیمه،  تعرفه ها در هی��ات دولت مصوب و به وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اباغ می شود تا در نهایت توسط این وزارتخانه برای پوشش 
 بیمه ای خدمات درمانی در بخش دولتی به سازمان های بیمه گر اباغ

 شود.

اصفهان رتبه نخست کاهش 
تصادفات در کشور را دارد

رییس پلیس راهور فرماندهی کل نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: 
در ۱0 ماهه اول سال ۹2 ، اصفهان رتبه نخست کشور را در کاهش آمار 

تصادفات به خود اختصاص داده است.
سرهنگ حس��ین غامی اظهار داش��ت: آمارها کاهش ۱5 درصدی 
تصادفات را در ۱۱ ماهه اول س��ال ۹2 نس��بت به مدت مش��ابه سال 
 قبل در استان اصفهان نشان می دهد که نتیجه آن کاهش 70 نفری

 کشته های تصادفات در این مدت بوده است.
وی افزود: عاوه بر تاش و تمهی��دات نیروهای راهنمایی و رانندگی، 
 توجه بیش��تر مردم ب��ه قوانی��ن و بهب��ود رفتارهای ترافیک��ی افراد 
 جامع��ه در س��ال های گذش��ته درای��ن اتف��اق خ��وب موث��ر بوده 

است.

اخبار کوتاه
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مدیر مجموعه فرهنگی تفریحی صفه:

برگزاری نخستین یادواره شهدای گمنام مدفون در کوه صفه 
استاندار اصفهان:

کمک یک هزار میلیارد تومانی خیریه های به نیازمندان

با همت شهرداري اصفهان ؛

کمربند سبز اصفهان پر رنگ تر شده است

 مدی��ر مجموع��ه فرهنگ��ی تفریح��ی صف��ه گف��ت: ب��رای
نخستین بار یادواره شهدای گمنام مدفون در کوه صفه همزمان 
 با اهتزاز پرچم امام حس��ین)ع( بر فراز ش��هر اصفه��ان برگزار

 می شود.
امی��ر فتوح��ی نیا در نشس��ت خب��ری مراس��م اهت��زاز پرچم 
حرم مطهر ام��ام حس��ین)ع( بر فراز ش��هر اصفه��ان و یادواره 
ش��هدای گمنام صفه و آیین معنوی درختکاری که با همکاری 
س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری و س��تاد بازسازی عتبات 
عالی��ات برگزار می ش��ود، اظهار داش��ت: تاکن��ون برنامه های 

فرهنگ��ی برای ش��هدای گمن��ام نداش��تیم بنابرای��ن تصمیم 
گرفتیم نخستین یادواره ش��هدای گمنام کوه صفه و همچنین 
 مراس��م اهتزار پرچم حرم حض��رت سید الش��هدا)ع(  را برگزار

 کنیم.
وی اف��زود: ای��ن برنام��ه ف��ردا از س��اعت ۹ صب��ح در میدان 
گردهمای��ی ای��ن ک��وه آغ��از م��ی ش��ود و برنام��ه جام��ع 
 فرهنگ��ی متناس��بی بدی��ن منظ��ور ت��دارک دی��ده ش��ده

 است.
مدی��ر مجموع��ه فرهنگ��ی تفریحی پ��ارک کوهس��تانی صفه 
تاکید ک��رد: اهتزاز پرچ��م امام حس��ین )ع( بر ف��راز کوه صفه 
همزمان با این برنامه آغاز می ش��ود و پس از پایان مراس��م این 
 پرچم ب��ه منظور حفاظ��ت در محفظه ای شیش��ه ای نگهداری

 می شود.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه برنامه های به��اری مجموعه فرهنگی 
تفریحی صفه بیان داش��ت: روزهای پنج ش��نبه  از ساعت 2۱تا 
 23 در میدان گرد همایی صفه جش��ن های ترم��ه صفه برگزار 

می شود .
 جمع��ه ه��ا نی��ز مس��ابقات خانوادگ��ی صف��ه ب��ا رویک��رد 
ش��اهد را  ش��هروندی  مس��ایل  آم��وزش  و   خان��واده 

 هستیم.

استاندار اصفهان گفت: ۴۹0 خیریه در استان اصفهان وجود 
دارد و این خیریه ها یک ه��زار میلیارد توم��ان برای مردم 

نیازمند هزینه کرده اند.
رس��ول زرگر پور در نشس��ت خود با مدیرکل کمیته امداد 
اس��تان اصفهان و معاون این اداره که به مناس��بت سالروز 
تاس��یس کمیته امداد صورت گرفت، اظهار داشت: کمیته 
امداد چهار ویژگی مهم دارد که در س��ایر ارگان ها کمتر به 
چش��م می خورد و در واقع مخاطبان کمیته امداد افرادی 
هس��تند که به نوعی هیچ فردی به آن ها توجهی نداشته و 

این سازمان با اقدامات حمایتی خود به آن ها کمک می کند.
 وی با اشاره به سالروز تاس��یس کمیته امداد امام خمینی 
 افزود: کمیته امداد یک نهاد انقابی است که از زمان تاسیس 
تاکنون که 3۴ سال از این موضوع می گذرد، همچنان یک 

نهاد انقابی مانده است.
استاندار اصفهان با بیان این که کمیته امداد تنها سازمانی 
بوده که به نام امام خمینی)ره( مزین شده است، تصریح کرد: 
این سازمان متعلق به مس��تضعفان و نیازمندانی است که 

تاکنون هیچ اتکایی نداشته اند.
وی با تاکید بر این که خدمت به خلق از عبادت باال تر است، 
اضافه کرد: این نهاد ارایه خدمات متنوعی را با تشکیل یک 
کمیته انقابی و افراد متعهد ایجاد کرده اس��ت که این امر 
یکی از وجه تمایزات کمیته امداد با س��ایر ارگان های دیگر 

محسوب می شود.
زرگرپور تاکید کرد: کمیته ام��داد با اقدامات حمایتی خود 
توانسته است، فکر اقتصادی حاکم را برای مددجویان خود 

پیاده کند.
وی با اش��اره به این که در آس��تانه جش��ن نیکوکاری قرار 
گرفته ایم، ادامه داد: مردم ب��ا کمک های خیرخواهانه خود 

گل لبخند را بر لبان کودکان نیازمند  می نشانند.

ش��هرداری اصفهان با ایجاد و گس��ترش فضاهای سبز، 
 کاش��ت درختان و حفظ و نگهداری فضای سبز بیش از

 5 هزار هکتاری شهر اصفهان که شامل پارک های شهری، 
بوس��تان های محلی، عرص��ه های فضای س��بز و انهار، 
کمربند سبز شهر، فضاهای سبز رفیوژ و میادین، با تمام 
مشکات موجود سعی در بهبود و ارتقای کیفی فضاهای 

سبز شهرکرده است.
ای��ن ام��ر ب��ا توج��ه ب��ه مش��کات موج��ود ازجمله 
خشکس��الی و کاهش مناب��ع آب زیرزمینی، پیش��روی 
و زای��ش بیاب��ان ه��ا و کویر تهدی��د بزرگ��ی در جهت 
 حف��ظ و نگه��داری فضای س��بز ب��وده اس��ت؛ ضمن

  به کار گیری تدابی��ر الزم در جهت آبی��اری درختان با 
روش های نوین از جمله آبیاری تحت فش��ار، کاش��ت و 
اس��تقرار گونه های متنوع و سازگار با ش��رایط اقلیمی 
 شهر اصفهان ، اس��تقرار گونه های مقاوم به کم آبی و به 
کار گیری مواد جاذب رطوبت در خاک و همچنین انجام 
پروژه های تحقیقاتی س��عی در بهبود و ارتقای فضاهای 

سبز شهر کرده است. 
  در این راستا س��رانه  فضای س��بز در ش��هر اصفهان از
  ۱5/5 متر مربع در س��ال 82 به 2۶/5 متر مربع در سال

 ۹2 افزای��ش یافته که ای��ن افزایش ش��امل پارک های 

محلی و قطعات فضای سبز از 5۱5 پارک محلی و فضای 
س��بز و 2۶ پارک ش��هری در س��ال82 به ۱000 پارک 
 محلی و قطعات فضای س��بز و ۹0 پارک شهری در سال 

۹2 می باشد. 
همچنین احی��ا و توس��عه فضای س��بز۱200 هکتاری 
پارک  ن��اژوان ب��ه عنوان ریه تنفس��ی ش��هر اصفهان و 
احیا و توسعه پارک کوهس��تانی صفه به مساحت ۱77 
هکتار از س��ال 82 تا کنون به عنوان بام س��بز اصفهان، 
 احیا و توسعه  کمربند س��بز اصفهان به مساحت ۱000

  هکتار که ش��امل پارک جنگلی ش��رق اصفهان، اراضی 
هزار دره، اراضی فضل آباد می باشد.  

 در ح��ال حاض��ر ش��هرداری اصفه��ان ب��ا ایج��اد 
پ��ارک های��ی در محله ه��ای حاش��یه ای ش��هر بحث 
رویک��رد محل��ه مح��وری و عدال��ت محوری ب��ا توزیع 
متوازن را نی��ز به خوبی در دس��تور کار خود ق��رار داده 
و ضمن فرهنگ س��ازی و تشویق ش��هروندان به ایجاد 
بام س��بز و دیوار س��بز اقدام به پروژه های بزرگی نظیر 
ایجاد بام سبز پارکینگ ش��هرداری مرکزی به مساحت 
 2000 مت��ر مربع و ب��ام س��بز 2۴00 مترمربعی میدان

 امام علی علیه الس��ام همچنین انجام بام س��بز سقف 
ساختمان های شهرداری و سرویس های بهداشتی کرده 
است و با طراحی و اجرای دیوار سبز به روی دیوار پل ها 
و بزرگراه ها ، ضم��ن ایجاد فضایی زیبا و چش��م نواز در 
سیمای شهر در مسیر ارتقای محیط زیست شهری گام 

برداشته است.
 ام��روزه با توجه به همس��ایگی بیابان س��گزی با ش��هر 
اصفهان ش��هرداری اصفهان ب��ا وضعی��ت بحرانی این 
 دش��ت که دروازه ورودی بیابان به شهر اصفهان قلمداد

 می شود مهار و کنترل این بیابان را در دستور کار خود قرار 
داده که ایجاد فضای سبز 800 هکتاری یکی از راهکارهای 
اجرایی می باشد و در حال حاضر ۴00 هکتار این فضای 

سبز محقق گردیده است.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
 شرکت ملی گاز ایران

  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

نرخ بهره، اشتغال را تحت الشعاع 
قرار می دهد

 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان پیشنهاد داد: با توجه به اين كه دولت 
بیشترين مالیات را از اس��تان اصفهان دريافت می كند، الزم است منابع 
مالی مترو و قطار سريع السیر اصفهان-تهران را به صورت قرض الحسنه 
در اختیار اصفهان قرار دهد.سید احمد علی عاملی با بیان اين مطلب گفت: 
اصفهان باالترين مالیات را در كشور پرداخت می كند اين در حالی است كه 
برای ايجاد يک پروژه زيرساختی و مهمی همچون مترو بايد بهره بپردازد.  
وی با بیان اين كه دولت س��هم خود را برای احداث مترو به صورت كامل 
پرداخت نکرده است، افزود: سازمان قطارشهری اصفهان برای تکمیل مترو 
درصدد دريافت سهم فروش اوراق مشاركت با پرداخت بهره است. عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به اين كه راه اندازی مترو عالوه بر 
تسهیل حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زيست در اشتغال زايی نیز تاثیر 
به سزايی دارد، تصريح كرد: برای تکمیل مترو بايد از منابع ملی استفاده 
شود چرا كه سود اين كار به نفع اقتصاد كشور است. عاملی پیشنهاد داد: 
دولتی كه بیشترين مالیات را از اس��تان اصفهان دريافت می كند، منابع 
مالی مترو و قطار سريع السیر اصفهان-تهران را به صورت قرض الحسنه در 

اختیار اصفهان قرار دهد. 

ارزآوری ۵۴ میلیون دالری صادرات 
کاشی و سرامیک

     مديركل گمرک اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای س��ال جاری تاكنون 
صادرات كاشی و سرامیک از استان اصفهان به خارج از كشور ۵۴ میلیون 

دالر ارزآوری داشته است.
اسداهلل احمدی ونهری اظهار داشت: از ابتدای امسال تاكنون، ۳۰۷ هزار 
تن كاشی و سرامیک و آجر نس��وز به خارج از كشور صادر شده است. وی 
افزود: انواع كاشی، سرامیک ساختمانی، سرامیک گرانیتی و ظروف چینی 
آش��پزخانه از جمله محصوالت صادراتی به كشورهای عراق و افغانستان 

است. 

 افزايش 1۵ درصدی
 تولید جوجه يک روزه 

     قائم مقام مركز پشتیبانی و اصالح نژاد مرغ بومی استان اصفهان گفت: 
تولید جوجه يک روزه بومی طی سال جاری ۱۵ درصد در استان اصفهان 

افزايش يافته است.
جهانبخش با اشاره به اين كه اس��تان اصفهان با تولید يک میلیون قطعه 
جوجه يک روزه بومی در سال جاری امسال رتبه نخست تولید را در كشور 
دارد، افزود: مركز پشتیبانی و اصالح نژاد مرغ بومی استان اصفهان ۱۵درصد 

از تخم مرغ بومی كشور را تولید می كند.
وی افزود: مقاومت ب��ه بیماري ها و مرگ ومیرها، وزن بیش��تر تخم مرغ 
بومي در مقايس��ه با تخم مرغ هاي معمولي و افزايش ۵۰ درصدي تولید 
 تخم مرغ از مهمترين ويژگي هاي اين نوع جوجه ها است. قائم مقام مركز

  پشتیبانی و اصالح نژاد مرغ بومی استان اصفهان بیان داشت: هم اكنون 
 ۳۰ نف��ر ب��ه ط��ور مس��تقیم و غیرمس��تقیم در اي��ن مرك��ز فعالیت 

می كنند. 

  تولید بیش از ۲۰۰ تن عسل 
در شهرضا

مدير جهاد كشاورزی شهرضا گفت: در س��ال ۹۲ زنبورداران شهرستان 
شهرضا موفق به تولید بیش از ۲۰۰ تن عسل مرغوب شدند.

 عبدالرضا تاكی اظهار داشت: در شهرستان شهرضا بیش از ۳۰۰ خانوار به 
شغل زنبورداری اشتغال دارند كه با 6۷۰۰۰ كلنی زنبور عسل از نظر كمیت 
رتبه دوم و از نظر كیفیت رتبه اول تولید عسل مرغوب را دار است.وی افزود: 
حمايت بیشتر دولت و تقويت تشکل های زنبور داری استان و شهرستان ، 
 تخصیص اعتبارات، خدمات دارويی و تامین ش��کر م��ورد نیاز اين گروه

 تولید كننده از عوامل موفقیت زنبورداران است.
مدير جهاد كشاورزی ش��هرضا تصريح كرد: ظرفیت پرورش زنبور عسل 
و تعداد زياد زنبورداران، نیازمند يک واحد آزمايشگاه بود كه با همکاری 
مديريت استان و خودياری مردمی آزمايشگاه  كنترل عسل توسط شركت 

تعاونی زنبورداران شهرضا به بهره برداری رسید.

 آغاز توزيع میوه و گوشت
 با نرخ دولتی 

ريیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرس��تان تی��ران و كرون از برپايی 
نمايشگاه بهاره در اين شهرستان خبر داد و گفت: توزيع میوه و گوشت با 

نرخ دولتی در تیران و كرون آغاز شده است. 
محمود دهقانی با اش��اره به فعالیت های اداره صنع��ت و معدن و تجارت 
شهرستان به مناسبت ايام نوروز اظهار داشت: نمايشگاه بهاره با همکاری 
اتاق اصناف و بخش خصوصی در محل س��الن مديريت بحران شهرداری 
تیران برپا شده كه اجناس مورد نیاز نوروز مردم با قیمت مناسب نسبت به 

بیرون ارايه می شود.
وی اف��زود: نزديک به ۴۰ غرفه در اين نمايش��گاه ايجاد ش��ده كه در اين 
غرفه ها مواد غذايی، گل و گیاه، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم تزيینی، لوازم 
 تحريری و فرهنگی ارايه می شود و غرفه ای نیز برای فعالیت های فرهنگی و 

امر به معروف ايجاد شده است.

واردات بنزين ايران 3 برابر می شود
مديرعامل ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به توقف 
تولید بنزين پتروش��یمی از س��ال آين��ده از تامین كس��ری بنزين 
پتروش��یمی با واردات از خارج كش��ور خبر داد و گفت: سال آينده 
حجم واردات بنزين با افزايشی حدود ۳ برابری به ۱۰ تا ۱۱ میلیون 

لیتر در روز افزايش می يابد. 
از ۳ سال گذشته تاكنون به طور متوسط روزانه 8 تا ۱۰ میلیون لیتر 
بنزين در مجتمع های پتروشیمی تولید ش��ده است كه بیژن زنگنه 
وزير نفت دس��تور توقف تولید بنزين در پتروشیمی ها را صادر كرده 

است.
مصطفی كش��کولی مديرعامل ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی اي��ران در گف��ت وگوي��ی با اش��اره به توق��ف تولی��د بنزين 
پتروشیمی ها از س��ال آينده، گفت: تولید بنزين پتروشیمی تا پايان 
 س��ال جاری ادامه  دارد و در نهايت از س��ال آين��ده متوقف خواهد 
شد.اين عضو هیات مديره ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
تاكید بر اين كه قرار اس��ت كس��ری بنزين تولیدی پتروشیمی ها از 
محل واردات تامین شود، تصريح كرد: از ابتدای سال جاری واردات 
بنزين از ۱/۵میلیون لیتر سال ۹۱ به حدود ۳/۳ میلیون لیتر در روز 

افزايش يافته است.

 افزايش ۹ درصدی 
جابه جايی مسافر 

 صعود قیمت طال به 
۲۰۰۰ دالر

     مديركل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان گفت: پیش بیني مي شود 
استان اصفهان در نوروز ۹۳شاهد افزايش ۹ درصدي جابه جايي مسافر باشد.

 داريوش اماني با اش��اره به اين مطلب، اظهار داش��ت: اداره كل حمل و نقل و
 پايانه های اس��تان اصفهان به مناس��بت تعطیالت نوروز ۹۳ در بخش حمل 
و نقل مس��افر اقداماتي از جمله آموزش ويژه براي رانندگان بخش مس��افر، 
 هماهنگ كردن مدير فني ب��راي بازديد از ن��اوگان قبل از س��فر انجام داده 

است. 
وی با بیان اين كه استان اصفهان داراي ۳۳ مجتمع خدماتي رفاهي بین راهي 
و داراي رتبه اول در كشور اس��ت، ادامه داد: كاروانس��راي مادر شاه در محور 
اصفهان- تهران از جمله مجتمع هاي خدماتي رفاهي بین راهي در اس��تان 
اصفهان است كه با بهترين كیفیت به مردم خدمات ارايه مي دهد و امیدواريم 

تا اواخر فروردين سال آينده به بهره برداري برسد. 

بريک گولد كه بزرگ ترين تولیدكننده طالی جهان اس��ت، پیش بینی كرد 
قیمت طال ممکن است ظرف دو تا سه آينده به حدود دو هزار دالر در هر اونس 
صعود كند.جمی سوكالسکی، مديرعامل بريک گولد در مصاحبه ای در تورنتو 
اظهار داشت: اين فلز به پايین ترين سطح قیمت رسیده و ممکن است در سال 

آينده از مرز ۱۵۰۰ دالر در هر اونس عبور كند.
طال سال گذشته ۲8 درصد كاهش يافت كه بزرگ ترين كاهش ساالنه از سال 
۱۹8۱ بود با اين همه از ابتدای سال ۲۰۱۴ تاكنون اندكی از اين ضرر را جبران 

كرده و ۱۱ درصد صعود كرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، طال در آوريل سال گذشته به دلیل صعود بازارهای 
سهام و پايین ماندن تورم كه موقعیت اين فلز را به عنوان پناه مطمئن سرمايه 
متزلزل كرد، روند نزولی پیدا كرد. صندوق های س��رمايه گذاری طالی قابل 
معامله در بورس سال گذشته ۷۳/۴میلیارد دالر از ارزش خود را از دست دادند.

۴
نصب و راه اندازی نسخه سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مديركل اداره ثبت اسناد و امالک استان اصفهان از نصب و راه اندازی نسخه سامانه جامع ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری در اداره ثبت شركت های ثبت اسناد و امالک استان اصفهان خبر داد. علی بهبهانی اظهار داشت: سامانه 
جامع ثبت تاسیس و تغییرات انواع شخصیت های حقوقی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir راه اندازی شد.
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مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان گفت: كمبود 
منابع گاز در كشور مهمترين مش��کل پیش روی نیروگاه ها 

است.
 كیومرث كالنتری در پانل های تخصصی چهارمین همايش 
ملی تعامل انجمن صنفی ب��ا نیروگاه های بخار با اش��اره به 
تصويب برنامه جامعه كنترل كیفی هوای اصفهان در راستای 
رسیدگی به وضعیت آالينده  های جوی اظهار داشت: برنامه 
جامع كنترل كیفی هوای اصفهان يک برنامه علمی و اجرايی 

است.
وی با بیان اين ك��ه اين برنامه به عنوان يک نس��خه علمی و 
اجرايی حاص��ل يک هزار صفحه كار مطالعاتی اس��ت،اضافه 
كرد: همچنین برنام��ه جامع كنترل كیفی ه��وای اصفهان 
 حاصل جمع بندی طرح ها و برنامه های استانداری، حفاظت 
 محی��ط زيس��ت، دانش��گاه اصفه��ان و دانش��گاه صنعتی

 است.
مديركل حفاظت محیط زيست اس��تان اصفهان با تاكید بر 
اين كه عدم وجود گاز برای فعالیت نیروگاه ها يکی از داليل 
افزايش آالينده های جوی است، تصريح كرد: در شرايط كنونی 
كه با آالينده های جوی مواجه هستیم، مجوزی برای احداث 

نیروگاه ها صادر نمی شود.

وی با بیان اين كه نیروگاه ها برای كاهش آالينده های جوی 
بايد از سوخت گاز طبیعی اس��تفاده كنند، اما در حال حاضر 
در كشور با كمبود منابع گاز طبیعی مواجه هستیم، ادامه داد: 
احداث دو نیروگاه ش��هید منتظری و اصفهان بدون توجه به 

آمايش سرزمین بوده است.
كالنتری با اشاره به اين كه شايد نیروگاه ها آاليندگی نداشته 
باش��ند، اما فعالیت نیروگاه ها در مکانی بوده كه مردم تصور 
می كنند كه اين مجموعه ها دارای آاليندگی هستند، تاكید 
كرد: دو نیروگاه موج��ود در اصفهان به عن��وان ويترينی در 

شهر هستند.
وی با تاكید بر اين كه ۳۰ نیروگاه مازوت سوز در كشور وجود 
دارد، افزود: ۲8 مورد از اين نیروگاه ه��ا ۷8 درصد مازوت را 
در كشور مصرف می كنند و ۲۲ درصد مازوت ديگر مصرفی 
نیروگاه های كش��ور به دو نیروگاه اصفهان اختصاص دارد و 
كمبود منابع گازی در كش��ور مهمترين مشکل پیش روی 
نیروگاه ها اس��ت و به اين دلیل نیروگاه ها ناچار به استفاده از 

سوخت مازوت هستند.
مديركل حفاظت محیط زيست اس��تان اصفهان با بیان اين 
كه محیط زيست برای رس��یدگی به وضعیت سالمت مردم 
 از تمام ابزار های قانونی خود در راستای رسیدگی به وضعیت 

 محی��ط زيس��ت اس��تفاده می كن��د، گف��ت: مش��کالت
 زيس��ت محیط��ی و خشکس��الی های اصفه��ان ب��ه دلیل 
بی مديريتی مديران در اس��تان صورت گرفته اس��ت.وی با 
اشاره به اين كه احداث نیروگاه ها در كنار بافت های مسکونی 
اشتباه است، اظهارداش��ت: تمام تالش ها و پیگیری ها بايد 
 در راس��تای تامین س��وخت گاز مورد نی��از نیروگاه ها بايد

 باشد.

     ظرفیت تولید برق در کشور 7۰ هزار مگاوات است
رسول موس��ی  الرضايی،  مديرعامل ش��ركت برق منطقه ای 
اس��تان  با بیان اين كه ظرفیت تولید برق در كشور ۷۰ هزار 
مگاوات اس��ت و اين همايش در راستای اعتالی صنعت برق 
و رسیدگی به وضعیت نیروگاه های كشور برگزار شده است، 
اضافه كرد: امروز بیش از ۱۲۰ سال از زمان راه اندازی صنعت 
برق در كشور می گذرد و نخستین چراغی كه در كشور روشن 

شده به بیش از ۱۲۰ سال پیش اختصاص دارد.
مديرعامل شركت برق منطقه ای استان اصفهان با تاكید بر اين 
كه طی اين سال ها صنعت برق فراز و نشیب های بسیاری را در 
سطح كشور طی كرده است، تصريح كرد: البته استان اصفهان 
 در زمینه توس��عه صنعت برق در كش��ور كارنامه درخشانی 

دارد.
وی با اش��اره به اين كه در ح��ال حاضر بیش از ۱۰۰ س��ال 
از راه اندازی نخس��تین نیروگاه بخش خصوصی در كش��ور 
می گذرد، ادام��ه داد: تا پیش از س��ال ۱۳۴۱ صنعت برق در 
كشور ساز و كار ساختاری نداش��ته، اما پس از آن نسبت به 
رس��یدگی به اين وضعی��ت اقدامات الزم در كش��ور صورت 

گرفته است.
موسی الرضايی با بیان اين كه هر ساله در نیروگاه های گازی 
كشور ۲6 هزار مگاوات برق تولید شده كه  ۱6 هزار مگاوات 
قابل تبديل به سیکل تركیبی اس��ت، تاكید كرد: تبديل اين 
 ۱6 هزار مگاوات برق به س��یکل تركیبی سبب صرفه جويی

 ۱۱ میلیارد سوخت در كشور می شود.
وی با تاكید بر اي��ن كه همچنین تبديل اي��ن میزان برق به 
س��یکل تركیبی س��بب صرفه جويی چهار میلیاردی يورو و 
ارز می شود و از تولید آالينده های جوی جلوگیری می كند، 
 افزود: در س��ال  های نخس��ت انق��الب ظرفی��ت تولید برق 
 در كش��ور هف��ت ه��زار و ۴۰۰ مگاوات ب��وده، ام��ا در حال 
 حاض��ر ظرفی��ت تولید ب��رق در كش��ور ۷۰ ه��زار مگاوات

 است.
 مديرعامل ش��ركت برق منطقه ای اس��تان اصفهان با اشاره
  به اين ك��ه كارنام��ه وزارت نف��ت و نیرو در زمین��ه تولید و

  توزي��ع ب��رق در س��طح كش��ور درخش��ان اس��ت، گفت: 
 تکمیل بخش بخ��ار نیروگاه ه��ای گازی كش��ور از اهمیت

بسیاری برخوردار اس��ت و اين موضوع بايد مورد توجه قرار 
بگیرد.

مديرکل حفاظت محیط زيست استان :

بايد در راستای تامین سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه ها تالش کرد 

نیروگا ه هاکمبود گاز دارند 
 قیمت تخمه ژاپنی نسبت

 به سال گذشته تغییری نکرده است

قیمت آجیل پايین آمد
   به مناس��بت نوروز ۹۳ قیمت تع��دادی از اقالم آجی��ل در اصفهان ۱۰ تا

 ۲۰ درصد كاهش يافته است.
به مناس��بت نوروز ۹۳ حدود ۷۰ درصد از قیمت آجیل در اصفهان مانند 
پسته، بادام و فندق نسبت به سال گذشته كاهش داشته و فقط ۳۰ درصد 
محصوالت باقیمانده همچون تخمه ژاپنی كاهش محسوسی نداشته است. 

قیمت پايه برخی اقالم آجیل به اين شرح  است:

سخنگوی دولت از واريز يارانه نقدی خانوارها در ۲۰ اسفند خبر داد.
محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت پس از جلسه هیات وزيران در 
جمع خبرنگاران با اعالم خبر انتخاب علیرضا رش��یديان به عنوان 

استاندار خراسان رضوی و با بیان اين كه مبلغ 
يارانه در س��ال آينده تغیی��ر نمی كند، گفت: 
يارانه نقدی خانوارها اين ماه تا ۲۰ اسفند واريز 

می شود.

     حقوق اين ماه 1۵ اسفند واريز می شود
وی با بیان اين كه حقوق اين ماه همه كارمندان 
۱۵ اسفندماه واريز می شود و هر ساله مردم اين 
موقع مشکل پول داشتند ادامه داد: همه اقدامات 
دولت در راستای افزايش قدرت خريد كارمندان 

و كاهش نرخ تورم است.

     افزايش ۲۰ درصدی حقوق شاغالن و بازنشستگان در 
سال آينده

نوبخت همچنین درباره وضعیت حقوق شاغالن و بازنشستگان 

در سال ۹۳ اظهار داشت: با تصويب هیات دولت حقوق شاغلین 
و بازنشستگان در سال آينده ۲۰ درصد افزايش   يافت.

س��خنگوی دولت در پاس��خ به اين س��وال كه اگر قس��ط اول 
اموال بلوكه ش��ده را ايران دريافت نکرده بود چرا بانک مركزی 
 اعالم وصول ك��رد، گفت:اعتراض ها در اين خصوص ناش��ی از 

كم اطالعی است، پول را كه با چمدان به ما نمی دهند. 

     طیب نیا نماينده عارف در دولت است
وی در پاسخ به س��والی در خصوص انتقادات عارف از روحانی 
تصريح كرد: در زمان مناظرات، علی طی��ب نیا نماينده عارف 
بود، لذا وقت��ی طیب نیا طرحی را در دول��ت مطرح می كند ما 
 تصورمان اين اس��ت كه نظ��رات عارف در حال مطرح ش��دن

 است.
      نحوه تغییر قیمت حامل  های انرژی

 نوبخت با اعالم اين خب��ر كه تغییر قیمت حام��ل های انرژی
  بس��یار كند خواهد بود و اث��ر آن در تورم زياد نیس��ت گفت: 

سال آينده بی انضباطی و افزايش تورم به وجود نخواهد  آمد.

      فريادهای امريکا ناشی از سرشکستگی است
س��خنگوی دولت همچنی��ن در واكن��ش به اظه��ارات اخیر 

ريیس جمهور امري��کا درباره اس��تقبال گس��ترده هیات های 
اقتصادی خارجی در سفر به تهران اظهار داشت: اظهارات اوباما 
در اين زمینه، از روی نگرانی اس��ت؛ آن ها می بینند كه كار از 
دست شان خارج شده است.وی تصريح كرد: فريادهای امريکا 

از روی سرشکستگی است.

      انتشار نقشه راه اقتصاد مقاومتی تا پايان ماه جاری
نوبخت همچنین در پاس��خ به س��والی در خص��وص اقدامات 
دول��ت ب��رای اج��رای سیاس��ت های ابالغ��ی مق��ام معظم 
رهب��ری در زمین��ه اقتص��اد مقاومتی يادآور ش��د: ت��ا پايان 
 س��ال نقش��ه راه سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی را منتش��ر

  می كنیم.

      از وزير فرهنگ می خواهم از سیاست های انقالبی و 
اصولی دولت دفاع کند

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص احضار 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تاكید كرد: از وزير ارشاد خواهم 
خواست تا به برخی مطالب پاس��خ دهند و جواب كسانی را كه 
كلی گويی می كنند بدهند و از سیاس��ت های انقالبی و اصولی 

دولت دفاع كنند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

افزايش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۹3
يارانه نقدی خانوارها ۲۰ اسفند واريز می شود 

 ريی��س اتحاديه گوش��ت قرم��ز اصفه��ان گف��ت: قیمت گوش��ت قرمز نس��بت به
  ماه ه��ای گذش��ته افزاي��ش نداش��ته و ت��ا پاي��ان س��ال نی��ز افزاي��ش نمی يابد و 
 در ن��وروز ۹۳ كمب��ودی ب��رای عرض��ه گوش��ت قرم��ز در اصفه��ان وج��ود 

ندارد.
اصغر پورباطنی با اش��اره به اين كه قیمت گوش��ت قرمز افزايش نداشته است، اظهار 
داشت: قیمت گوشت نسبت به ماه های گذشته افزايش نداشته و نسبت به سال گذشته 

نیز كاهش داشته است.
وی افزود: در ح��ال حاضر میزان گوش��ت موج��ود در بازار ب��ه اندازه كاف��ی بوده و 
 برای ايام عی��د نوروز هیچ گونه كمبودی برای عرضه گوش��ت قرمز در اس��تان وجود

 ندارد.
ريی��س اتحاديه گوش��ت قرم��ز اس��تان اصفهان ب��ا بیان اي��ن كه واردات گوش��ت 
قرم��ز در فص��ل زمس��تان كاه��ش می ياب��د، تصري��ح ك��رد: در فص��ل زمس��تان 
به دلی��ل س��ردی ه��وا و راه بندان هايی ك��ه ايجاد می ش��ود، واردات گوش��ت قرمز 
 كاهش می ياب��د، ك��ه البت��ه اين كاه��ش مق��دار اندك��ی ب��وده و تاثی��ر چندانی 

ندارد.
وی اضاف��ه ك��رد: در ح��ال حاض��ر س��ه چهارم گوش��ت م��ورد نی��از اس��تان از 
 اس��تان های كردس��تان، چهارمح��ال و بختی��اری، مالي��ر و ش��یراز تامی��ن

 می شود.
پورباطنی با بیان اين كه در حال حاضر گوشت گوسفندی موجود در بازار در سه درجه 
بوده است، تاكید كرد: گوش��ت درجه يک با قیمت هر كیلو ۲۷ هزار تومان، درجه دو 
با قیمت هر كیلو ۱8 هزار تومان و گوش��ت گوس��فندی درجه س��ه با قیمت هر كیلو 
۱۳ هزار تومان در بازار به فروش می رس��د و اين قیمت ها از س��وی بازرسان اتحاديه 

قیمت گذاری می شود.
وی ب��ا بی��ان اي��ن ك��ه امیدواريم گوش��ت قرم��ز تا پاي��ان س��ال افزاي��ش قیمت 
نداش��ته باش��د، اف��زود: ه��ر س��ال در نمايش��گاهی ك��ه در روز ه��ای پايان��ی 
س��ال در نمايش��گاه بین الملل��ی اصفه��ان برگ��زار ش��ده، از س��وی اتحادي��ه 
 غرف��ه ای در نظ��ر گرفته می ش��ود كه ف��روش گوش��ت قرمز ب��ا تخفی��ف صورت 

می گیرد.

ريیس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان:

  گوشت قرمز گران نمی شود

قیمت محصول
1۰ تا1۴هزار تومان کشمش سبز درجه يک

۴۲ تا ۵۲ هزار تومان پسته اکبری

۴۰ تا ۵۰ هزار تومان پسته احمد آقايی

3۵ تا۴۲ هزار تومان پسته فندقی

3۸ تا ۵۰ هزار تومان مغز بادام درختی

17 تا ۲۴ هزار تومان فندق

3۰ تا3۸ هزار تومان بادام پوست کاغذی)منقا(

۸ تا ۹۵۰۰ هزار تومان نخودچی دو آتیشه گل

7 تا ۸ هزار تومان نخودچی ممتاز

1۵ تا ۲۲ هزار تومان تخمه ژاپنی

1۸ تا ۲۴ هزار تومان تخمه کدو مشهدی

1۸ تا ۲۴ هزار تومان تخمه کدو گوشتی

سويای آجیلی ۵ هزار تا ۶۵۰۰  تومان

1۲ تا 1۸ هزار تومان کدوی مرمر چینی

1۰ هزار و ۵۰۰ تا 1۴ هزار و ۵۰۰ تومان بادام زمینی درشت

1۲ تا 1۸ هزار تومان تخمه آفتابگردان شمشیری

1۲ تا 1۸ هزار تومان تخمه محبوبی

۲۵ تا 3۵ هزار تومان آجیل متوسط

۴7 تا ۶۰ هزار تومان آجیل لوکس

۴7 تا ۶۸ هزار تومان مغز گردو



یادداشت

تع��داد زی��ادی از اهال��ی س��ینما و فرهن��گ در نام��ه ای خطاب ب��ه س��ازمان ملل، ش��خصیت های 
 بین الملل��ی و دول��ت پاکس��تان از آن ه��ا خواس��تند مرزبان��ان رب��وده ش��ده ای��ران را آزاد 

کنند.
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نامه صدها فعال فرهنگی و رسانه ای به سازمان ملل و پاکستان
هفتیادداشت

تجلیل از کارگردان سریال سربداران 
در جشنواره فیلم حسنات

در سومین روز از جشنواره فیلم حسنات با 
حض��ور س��ینماگران و هنرمن��دان از 
محمدعلی نجفی، فیلم س��از اصفهانی و 
کارگ��ردان س��ریال س��ربداران در تاالر 
فرش��چیان تجلیل شد.  س��ومین روز از 
جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات  در 
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان 
با تجلیل از محمد علی نجفی فیلم س��از 
سینمای ایران و با حضور س��ینماگران و هنرمندان و مسووالن اصفهان 
برگزار شد. زاون قوکاس��یان ،دبیر چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات در این آیین اظهار داشت: محمدعلی نجفی فیلم ساز، معمار و یکی 
از افتخارات شهر ما اصفهان است، من او را با فیلم جنگ اطهر شناختم و 
بعد با سریال زیبای سربداران، کارهای نجفی را دنبال کردم و چیزی که 
خیلی من را مفتون و شیدای او کرد، پرداختن به اصفهان بود و نجفی در 
آخرین فیلم خود به مجسمه س��از ش��هیر اصفهانی، مرتضی نعمت الهی 

پرداخت.

مقر » اسمش رو نبر« لو رفت
منیژه حکمت از پایان فیلمبرداری فیلم 
سینمایی »شهر موش ها« در 27 اسفند 
خبر داد.منیژه حکمت تهیه کننده سینما، 
گفت: در حال حاضر گروه فیلمبرداری در 
دزفول مستقر هس��تند تا سکانس های 
خارجی این فیل��م س��ینمایی را جلوی 
دوربین ببرند.وی ادامه داد: سکانس های 
 باقی مانده که در دزف��ول فیلمبرداری}

 می شود، مربوط به مقر ش��خصیت »اسمش رو نبر« در »شهر موش ها« 
است. همچنین در این سکانس ها بچه موش ها قرار است دنیای بیرون را 
کشف کنند.حکمت در پایان گفت: برای موسیقی این فیلم سینمایی اتفاق 
بسیار خوبی رخ داده است و بهرام دهقانیار با وسواس بسیار 7 ترانه زیبا را 
 برای »شهر موش ها« ساخته است. فیلم س��ینمایی »شهر موش ها« از

 5 مهر ماه سال جاری به کارگردانی مرضیه برومند و تهیه کنندگی مشترک 
منیژه حکمت و علی سرتیپی در چهار آشیانه هواپیما در بوستان والیت 

آغاز شده است.

 »سیب طالیی« را گاز بزنید
اش��کان خطیبی که ویژه برنامه »س��یب 
طالیی« را برای س��ال تحویل بینندگان 
ش��بکه یک کارگردانی می کن��د از بیان 
جزییات برنامه اش خ��ودداری می کند تا 

مردم در مواجهه با آن غافلگیر شوند.
اش��کان خطیبی بازیگر تئاتر، س��ینما و 
تلویزیون درباره کارگردان��ی ویژه برنامه 
سال تحویل ش��بکه یک به خبرنگار مهر 
گفت: یک رویکرد متفاوت را برای این برنامه انتخاب کرده ایم و قرار است 
برنامه ای فرهنگی و مفرح داشته باشیم.وی افزود: سه چهار ماه پیش بود 
که می خواس��تم برنامه ای را در تلویزیون کلید بزنم ک��ه به ابعاد مختلف 
اتفاقات هنری پایتخت بپردازد. چندین و چندی��ن بار هم با رامبد جوان 
برای این موضوع دورخیز کردم اما سرانجام به برنامه سال تحویل رسیدم.

این هنرمند در این باره که با توجه به کارگردانی برنامه سال تحویل شبکه 
پنج توسط رامبد جوان، حاال این دو رقیب یکدیگر هستند، اظهارداشت: 
من اهل رقابت نیس��تم. در این خصوص که دیگر دوس��تان چه طور کار 
می کنند هم سوالی نکردم و فکر می کنم اگر آنچه را به نظرم درست تر است، 
انجام بدهم موفق تر خواهم بود.خطیبی تاکید کرد: البته بگویم با حضور 
دوس��تان هنرمندی چون بهروز صفاریان، علی سرابی، سیامک انصاری، 
سحر دولتشاهی و امیر پوریا که در این کار هستند هر کدام باری را اضافه 
می کنند و من بیشتر هماهنگی را برعهده دارم. در واقع همه دست به دست 

هم می دهیم تا اتفاق خوبی رخ دهد.

 سالمت شعری نیما همراه با نقدی
 بر شعر ری را

»سالمت شعری نیما همراه با نقدی بر      
ش��عر ری را« در موسس��ه رویش دیگر 
بررسی می شود.سخنران این نشست با 
بیان ای��ن مطلب گفت: در این جلس��ه 
بیشتر راجع به صناعت شعری و تکنیک 
نیما با عنایت به زبان، بیان و س��اختار 
بحث می کنیم. ریحانه واعظ شهرستانی 
ادامه داد: در واقع سعی داریم با تالش در 
جهت شناختن رفتار نیما با زبان و مسیری که در این جریان طی کرد، به 
نوعی راهگشای پیروان امروز شعر نو باشیم. وی افزود: زبان نیما چه قدر به 
زبان طبیعی و موسیقی طبیعی کالم نزدیک شده است؟، آیا نیما به ساختار 
متحد الشکلی در شعر خود رسیده است؟ و ... پرسش هایی است که در این 
نشست به طرح و تالش برای پاسخ به آن ها می پردازیم. او همچنین درباره 
 انتخاب شعر »ری را« گفت: از این ش��عر نیز که یکی از بهترین آثار نیما

و به طور کلی اشعار معاصر ماست، به عنوان نمونه مثالی در بحث استفاده 
می کنیم. شایان ذکر است، ریحانه واعظ شهرستانی تا کنون مجموعه شعر 
کالسیک»شاخه های عریان«را  منتشرکرده و این روزها نیز یک مجموعه 
شعر سپید در دست اقدام دارد. عالقه مندان می توانند جهت شرکت در 
این نشست، امروز  س��اعت ۱7 به موسس��ه رویش دیگر واقع در خیابان 

بزرگمهر، روبه روی بیمارستان صدوقی، مجتمع جام مراجعه کنند.

رونق تولید ات صنایع 
دستی عشایر

برگزاری ۲۳ همایش در 
کانون های مساجد

مسوول هماهنگی امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر استان اصفهان امسال 
بیش از 2۴ هزار و ۸۸۴ متر مربع صنایع دس��تی تولید وبه بازار مصرف عرضه 
کردند. محمد رضا خلیلی اظهار داشت: عشایر استان اصفهان تاکنون 2۴هزار 
و ۸۸۴ مترمربع قالی، قالیچه، گلیم، زیلو، حصیر، کناره، خورجین و دستکش، 

جاجیم ، پالس و گبه تولید و به بازار مصرف عرضه کرده اند.
وی با اشاره به تولیدات متنوع و گس��ترده صنایع دستی ایالت و عشایر استان 
اصفهان افزود: تا کنون ۴ هزار و 79۸ خانوار بافنده در عشایر قشقایی، بختیاری 

و عرب جرقویه شناسایی شده اند.
مسوول هماهنگی امور عشایر استان اصفهان تصریح کرد: قالی، قالیچه و گبه با 
تولید حدود ۱۱ هزار و 727 مترمربع بیشترین میزان تولید صنایع دستی عشایر 

استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

مس��وول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان گفت: 2۳ همایش به مناسبت دهه نکوداشت و سالروز تاسیس 
 کانون های مساجد در سراسر اس��تان اصفهان برگزار می شود.حجت االسالم 
و المس��لمین رمضانعلی معتمدی اظهار داشت: ۱۸ اس��فند سالروز تاسیس 
 کانون های فرهنگی هنری مس��اجد در سراس��ر کش��ور اس��ت که امس��ال

 بیست و یکمین سال روز این فعالیت مهم فرهنگی در کشور است.وی افزود: هر 
ساله به مناسبت سالروز تاسیس کانون های مساجد و دهه نکوداشت کانون های 
فرهنگی هنری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی در سراسر استان 
اصفهان و همزمان با کل کشور انجام می شود.وی تصریح کرد: امسال همانند 
سال های گذشته  2۳ همایش به مناس��بت دهه نکوداشت و سالروز تاسیس 

کانون های مساجد در سراسر استان اصفهان برگزار می شود.

تلویزیون

نویس��نده و کارگ��ردان »نب��رد خلیج ف��ارس 2« از داس��تان ای��ن انیمیش��ن درب��اره مقابله ای��ران با 
 ناوهای مس��لح امریکا و اس��راییل و ای��ن که این پ��روژه تا پایان اردیبهش��ت ب��ه اتمام خواهد رس��ید، 

خبر داد.
فرهاد عظیما درباره انیمیشن »نبرد خلیج فارس 2« که هم اکنون به تهیه کنندگی سازمان اوج در دست تولید  
اس��ت به خبرنگار مهر گفت: »نبرد خلیج فارس 2« جنگ آینده نیروی دریایی امریکا با نیروهای دریایی ایران 

را نشان می دهد.
وی درباره این انیمشین توضیح داد: ایران در این انیمیش��ن با قدرتی که دارد در برابر جنگ مسلحانه امریکا و 
اسراییل می ایستد. در این انیمیشن سیستم جنگ نابرابر نشان داده می شود و این که چه طور می شود با روشی 
منطقی ناوهای مسلح امریکایی را زمین گیر کرد. این روش در انیمیشن ما ابداعی است و این مبارزه نه در قالب 

یک انیمیشن معمولی بلکه به شکلی استراتژیک بیان می شود.
مدیر موسسه پویانمایی فاطمه الزهرا)س( اضافه کرد: ما در دوران دفاع مقدس با تمام کمبود امکانات توانستیم 
نیروهای عراقی که پشتیبانی غرب را داش��تند، زمین گیر کنیم پس در این دوران با وجود سالح های پیشرفته 

حتما می توان در مقابل آن ها ایستاد و تنها این مقابله نوع دیگری به خودش می گیرد.
کارگردان انیمیشن »ختم ساغر« با اشاره به فناوری های جدیدی که در این انیمیشن به کار گرفته شده است، 
بیان کرد: ما در »نبرد خلیج فارس2 « سیستم های جنگ رباتیک را طراحی کردیم. این فیلم حدود 20 دقیقه 
است و با عنوان مستعار »مقاومت همچنان باقی است« عرضه می شود، این نام گذاری به دلیل این سیاست است 

که برای مردم این شعار برجسته شود که مقاومت در مسیر پیشرفت باقی است.
کارگردان انیمیشن »پیام راشل کوری ۱ و 2« درباره عوامل این انیمیشن توضیح داد: حدود شش تا هشت نفر 
در ساخت این پروژه همکاری کرده اند و غیر از این مشاوره هایی نظامی و فنی از سپاه و بعضی از اشخاص گرفته 
شده است که نمی توان از آن ها نام برد. این مشاوره ها به صورت کلی بوده است و ما از طریق هنر و دکوپاژ هنری 

این مشاوره ها را در قالب هنری انیمیشن درآورده ایم.
 نویس��نده و کارگ��ردان انیمیش��ن »نب��رد خلی��ج ف��ارس2« ب��ا بی��ان ای��ن که ت��ا قب��ل از ن��وروز حدود

 ۸0 درص��د از ای��ن پروژه ب��ه اتمام خواه��د رس��ید، عنوان ک��رد: زمانبندی مش��خصی ب��رای کل این 
پروژه نمی ت��وان تعیین ک��رد. تاکنون چندین ب��ار فضای کار به لحاظ ش��خصیت ها و جل��وه های ویژه 
از جانب خود م��ا تغییر کرده اس��ت چون می خواس��تیم به فض��ای مطلوب ت��ری از کار برس��یم. هم اکنون 
 ما در مرحل��ه خروجی تصویری گرفت��ن از کار هس��تیم و احتماال ت��ا پایان اردیبهش��ت این پ��روژه به اتمام

 می رسد.
س��ایر عوامل این پروژه بدین شرح هس��تند: محمد نادی، سارا س��لمان پور، سعید س��وداگر، محمدرحمانی، 

حمیدرضا خضرایی، رضا زنده دل.
انیمیش��ن »نبرد خلیج فارس ۱« درباره بعضی از ناگفته های جنگ در دوران دفاع مقدس بود و این که ناوهای 
امریکایی با حمایت های عربستان و فرانسه جنگنده های خود را به مبارزه با ایران می فرستند. این انیمیشن و 
همچنین انیمیشن »پیام راشل کوری 2« بازتاب های زیادی در سطح ملی داشتند و به گفته کارگردان بسیاری 
از کسانی که »پیام راشل کوری 2« را در خارج از کشور دیده اند از سطح کیفی آن استقبال کرده و حتی بعضی 

خواهان اکران آن شده اند.

در انیمیشن »نبرد خلیج فارس ۲«

ناوهای ایرانی به مقابله با امریکا و اسراییل برمی خیزند

پویانمایی

گفت وگو با سازندگان انیمیشن های 
روز درختکاری

پیام را باید مثل انیمیشن 
»پینوکیو« منتقل کرد

همیشه این گونه مطرح می شود که انیمیشن صنعت و هنری 
است که پتانسیل باالیی برای ارایه پیام و حتی فرهنگ سازی 
دارد.تعدادی از انیمیشن س��ازانی که قرار اس��ت اثرش��ان به 
مناسبت روز درختکاری از ش��بکه پویا پخش شود معتقدند 
 که مانند انیمیش��ن های راهنمای��ی و رانندگ��ی، پینوکیو
  و ... باید یک موضوع و پیام را در داس��تان های مختلف تکرار

 کرد.
 انیمیشن های راهنمایی و رانندگی خوب جا افتاد

محس��ن نظرپور کارگردان انیمیش��ن »فی��ل کوچولو« که 
اثرش  دی��روز  پخش ش��د بیان می کن��د: به دلی��ل این که 
انیمیشن مفاهیم را شسته و رفته، در بسته بندی های شیک 
و بدون حاش��یه ارایه می دهد موضوعات��ی نظیر درختکاری 
تاثیرگذارت��ر و مس��تقیم تر می توانند بیان ش��وند.وی ادامه 
می دهد: انیمیشن های راهنمایی و رانندگی عظیمی بسیاری 
از مسایلی را که مردم باید رعایت می کردند به مخاطب ارایه 
می داد و خیلی هم خوب جا افتاد. در نتیجه اگر موضوعی مانند 
درختکاری خوب به مخاطب ارایه ش��ود ممکن است توسط 

مردم به یکدیگر نیز منتقل شود.
  یک موضوع و پیام را مدام تکرار کنیم

سازنده انیمیشن »بانی و نانی« نیز ضمن اشاره به این که برای 
تاثیرگذاری یک پیام و فرهنگ سازی از طریق انیمیشن الزم 
است که یک موضوع در قالب های مختلف تکرار شود، مانند 
نظرپور معتقد است که انیمیش��ن های راهنمایی و رانندگی 

بسیار تاثیرگذار بودند.
او در این مورد اظهار داشت: اگر همان انیمیشن های راهنمایی 
و رانندگی نیز ماهی یک بار یا سالی یک بار پخش می شدند، 

امکان نداشت تاثیرگذار و فراگیر باشند.
محمدرضا امامی نجفی همچنین یادآور می شود: پینوکیو را 
در صد و چند قسمت دیده ایم هر کدام یک داستان متفاوت از 
دیگری داشت، ولی هدف آن یک مورد و آن دروغ بود و دروغ را 

در داستان های مختلف به تصویر کشید.
وی تاکی��د می کند: ما باید ی��ک موضوع، یک پی��ام و یا یک 
فرهنگ را در داس��تان های مختلف و با ش��کل های مختلف 
مدام تکرار کنیم تا اثرگذاری داشته باشد. متاسفانه موضوعی 
که در آثارمختلف به آن ها پرداخته می شود بعد از پخش کنار 

گذاشته می شوند.

مع��اون مرک��ز آفرینش های هنری س��تاد بازس��ازی عتبات 
 عالیات گف��ت: این افتخ��ار را داریم که بر ف��راز پنجره قتلگاه

 امام حس��ین)ع( در حال اجرای کتیبه ای هس��تیم که متن 
آن توسط خود مسووالن حرم ارایه ش��ده و توسط هنرمندان 

اصفهانی در حال ساخت است.
محمدحسین ایرانپور در نشس��ت خبری مراسم اهتزاز پرچم 
حضرت امام حسین )ع( بر فراز شهر اصفهان و یادواره شهدای 
گمنام صفه اظهار داش��ت: تاکن��ون در کارگاه آفرینش های 
هنری س��تاد عتبات عالیات 2۳ درب برای حرمین شریفین 
ساخته شده است که ۱7 درب متعلق به حرم امام حسین)ع( 
است و درب ورودی حرم حضرت سیدالشهدا)ع(، باب الراس، 
 باب قتل��گاه، رواق ه��ا، پنجره ه��ا و کتیبه های قتل��گاه حرم 

امام حسین )ع( نصب شده است.
وی افزود: ستاد عتبات و عالیات اس��تان اصفهان روپوش قبر 
حرم امام حس��ین)ع(، لوستر باالی س��ر و باب القبله در حرم 
حضرت ابوالفض��ل)ع( را انج��ام داده و در نجف اش��رف و در 
حرم حض��رت امیرالمومنین )ع( نیز درب ه��ای روضه منوره، 
رواق حضرت فاطم��ه )س( در کاظمین درب های باالی س��ر 
 حضرت موس��ی ابن جعفر و حضرت جواد )ع( و روپوش مقبر 

امامین جوادین و کتیبه های این حرم را ساخته است.
معاون مرکز آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات 

تاکید کرد: روپوش حرم حضرت امام حسین)ع( حاصل تالش 
۱۴ بانوی هنرمند اصفهان در مدت 2 س��ال اس��ت که در این 
روپوش از ۳0 متر پارچه مخمل، ۳0 متر آستری، ۳00 مثقال 
 شمش طال، 26 کیلو س��نگ قیمتی، ۳0 کیلو مروارید اصل، 
20 بند مروارید، عقیق و فیروزه استفاده شده که مزین به آیات 
قرآن کریم و اس��امی پنج تن و القاب حضرت امام حسین)ع( 

است.
وی ادامه داد: در حال س��اخت درب باب البقع��ه حرم مطهر 
حضرت موسی بن جعفر و باب المراد جواداالئمه و درب ورودی 
حرم مسلم بن عقیل در مسجد کوفه هستیم و مراحل ساخت 

تاج ضریح حضرت هانی را تمام کردیم.
ایرانپور بیان داش��ت: این افتخار را داریم که در حرم حضرت 
سیدالش��هدا )ع( بر فراز پنج��ره  قتلگاه امام حس��ین)ع( در 
حال اجرای کتیبه ای هس��تیم ب��ا متن »الس��الم علی دماء 
الجاریات«که این متن توس��ط خود مسووالن حرم ارایه شده 
است.وی با بیان این که این کتیبه در ابعاد چهار متر و 25 در 
2۸ سانتی متر طراحی شده است بیان داشت: دور تا دور این 
کتیبه القاب یا قریب، ی��ا مظلوم، یا ذبیح و یا مقتول نوش��ته 
 شده و در هر طرف یک دسته گل با هفت گل محمدی به نیت

 ۱۴ معصوم قرار گرفته است.
معاون مرکز آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات 

با بیان این که س��اخت این کتیبه در حال اتمام اس��ت، ادامه 
داد: در یکی از دسته گل ها تیری از کمان رها شده وجود دارد 
 که غنچه یک گل را ش��کافته و در گل دیگر فرو رفته اس��ت و 
استعاره ای از حضرت علی اصغر )ع( است و در دسته گل دیگر 

انگشتر مبارک امام حسین )ع( طراحی شده است.
 وی ادامه داد: س��تاد بازس��ازی عتب��ات عالیات در س��اخت

 درب ه��ای مختلف ح��رم امامان ش��رکت دارن��د و قلمزنی، 
میناکاری، معرق کاری، خاتم کاری و هنرهای مختلفی که بر 
روی درب های انجام می شود توسط هنرمندان اصفهانی است.

ایرانپور با بیان این که اکنون در حال س��اخت ۱0 درب برای 
حرم مطهر امامین مظلوم عس��گرین هس��تیم که چهار درب 
در دانش��گاه اصفهان در حال انجام اس��ت، تصریح کرد: بانی 
س��اخت این درب ها و روپوش قبر امام حس��ن عسگری )ع( 
 یکی از خیران اصفهانی اس��ت که با اه��دای ۱0 باب مغازه در 

سپاهان شهر موجب این امر خیر شده است.
 وی با اش��اره به این که ایوان ش��رقی و غربی س��امرا در حال 
 کاش��ی کاری  معرق کاری اس��ت، اضافه ک��رد: افتخار داریم

درب باب الراس حرم قمر بنی هاشم که بانی آن مردم والیتمدار 
ساوه هستند در دانشگاه اصفهان قلمزنی شده و به ساوه منتقل 

شده است تا دیگر مراحل ساخت دنبال شود.
ایرانپور بیان داشت: کارهای بازسازی امامزاده سید محمد که 
در 50 کیلومتری جنوب س��امرا واقع شده و فرزند امام هادی 
 )ع( و عموی امام زمان )عج( است به اصفهان واگذار شده است

  ک��ه تم��ام مراح��ل کار توس��ط اس��تان اصفه��ان انج��ام 
می شود.

وی افزود: مردم ایران و عراق از ش��یعه و سنی اعتقاد عجیبی 
به این امامزاده دارند و اوصاف ایشان شبیه اوصاف نقل شده از 

حضرت عباس)ع( است.
معاون مرکز آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات 
گفت:کار مهم دیگر اصفهانی ها اعزام نخس��تین پزش��کان به 
کربالی معال بوده اس��ت که تمام امور را خود کادر پزش��کی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان دنبال و اولین تیم پزشکی 
اس��تان اصفهان در ح��ال انجام وظیف��ه در درمان��گاه زینب 
)س( مجمع سیدالش��هدا )ع( هس��تند.وی ادامه داد: از تمام 
 پزش��کان و متخصصان امر درمان که تمایل به انجام وظیفه و 
خدمت رسانی به زایران سیدالشهدا )ع( از جمله زایران ایرانی 
دارند خواهشمندیم که به دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات 
واقع در خیابان چهارباغ باال خیابان شهید امینی نژاد و یا دفتر 

دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.

معاون مرکز آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات: 

 بازسازی حرم عموی امام زمان )عج( در سامرا

اجرای کتیبه قتلگاه امام حسین )ع( توسط هنرمندان اصفهانی

سومین جشنواره ملی ش��عر کودک و نوجوان در سالن شیخ بهایی 
شهرداری شاهین شهر با حضور ش��خصیت های برجسته این شهر 
افتتاح شد.ذاکری - ش��هردار شاهین ش��هر - در این مراسم گفت: 
بیش از ۳000 کودک در این جشنواره مشارکت داشتند و ۱52 تیتر 
خبری در رسانه های محلی، کش��وری و بین المللی از این جشنواره 

خورده است. در بین اس��تان های مختلف، مازندران، تهران و فارس 
و جزایر خلیج  فارس بیشترین استقبال را از این جشنواره داشته اند 
و در مجموع در بین شرکت کنندگان 57 درصد دختر و ۴۳ درصد 
پسران بودند.او افزود: داوری جشنواره در پنج روز و توسط شش داور 
انجام شده است. در ادامه، مقدسی - رییس شورای شهر - با تمرکز 

س��خنانش بر دو حوزه کودکان و نوجوانان و دس��ت اندرکاران امور 
تربیتی و تعلیمی این گروه سنی گفت: کودکان فطرت خدایی تری 
را نسبت به ما بزرگس��االن دارند و ذات پاک شان آن ها را به خداوند 
نزدیک تر می کند. از ای��ن دوران بهترین اس��تفاده را در یادگیری 
و تعلیم داش��ته باش��ید.او تاکید کرد: روی دیگر سخن من با کلیه 
دس��ت اندرکاران امر تعلیم و تربیت کودکان است. امروز ما در جو و 
فضایی متفاوت از گذشته به سر می بریم. نمی توان کودکان و نوجوانان 
را با شیوه ها و روش های گذشته تربیت کرد. هر نسلی آداب و سخن 
خود را می طلبد و نباید چیزی را به آن ها تحمیل کرد. امروز با توجه 
به فضای نوین، نیازمند برنامه ریزی های نوین در حوزه تربیت و تعلیم 
کودکان هستیم. تغییر نگرش، محتوا و برگزاری برنامه هایی همچون 
جشنواره ملی شعر کودکان و نوجوانان در همین راستاست.زرگرپور - 
استاندار اصفهان - نیز در این مراسم گفت: هرگاه نام اصفهان به میان 
می آید ناخودآگاه ذهن به دنیای ظرافت هنری آنان کشیده می شود. 
هنرمندان زیادی در این خطه پاک رشد کرده اند و اصفهان هم اکنون 
مهد هنرهای خاصی شده اس��ت. علی رغم این همه، سهم ادبیات 
کودک و نوجوان، آن گونه که شایسته و بایسته است، شناخته نشده 
است.او تاکید کرد: این داس��تان تراژیک زمانی برجسته تر می شود 
 که با این سوال روبه رو می ش��ویم که سهم شاعر کودکان چیست؟ 
چه طور می توان احساس��ات پ��اک و عواطف لطیف انس��انی را در 
کودکان زنده نگه داش��ت؟ نکند خش��ونت در کودکان ما نهادینه 
شود. بی تردید شعر کودک تاثیرگذارترین مقوله در معرفت سازی 

کودکان در نظام آرمان گرای اسالمی ماست. این که بیش از ۱700 
اثر از ۳000 کودک به دبیرخانه سومین جشنواره ملی شعر کودکان 
و نوجوانان رسیده است نشان از موفقیت این جشنواره دارد.او افزود: 
استان اصفهان،  استان کودکان است. جشنواره فیلم چندی پیش در 
این استان برگزار شد واکنون شاهد سومین دوره جشنواره ملی شعر 

کودکان و نوجوانان هستیم. کودکان امروز را قدر بدانیم.
استاندار اصفهان در پایان به جشن نیکوکاری در اصفهان اشاره کرد 
و از تمامی عالقه مندان خواست تا کودکان محروم را در خوشحالی 

سال نو سهیم کنند.
همچنین حاجی - نماینده مردم اصفهان - با اشاره به این که اصفهان 
مرکز هنر است، گفت: شاهین شهر شهری است که در آن وحدت در 

عین کثرت وجود دارد و اقوام مختلف در آن ساکن هستند.
در ادامه این برنامه، بیانیه جشنواره شعر کودک و نوجوان خوانده شد 
و در آن کودکان از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا سازمانی 
بزرگ و قدرتمند را تشکیل دهد که از حقوق کودکان درگیر جنگ 

در دنیا دفاع کند.
در بخشی از این بیانیه که خطاب به بان کی  مون - دبیرکل سازمان 
ملل متحد - نوشته شده، آمده است: »آقای بان کی  مون ما کودکان 
بیش از همه قربانی جهان آدم بزرگ ها می شویم، بدون آن که نقشی در 
جنگ داشته باشیم. آقای بان کی  مون می گویند شما رییس سازمانی 
هستید که نمایندگان تمامی دنیا در آن جمع می شوند. لطفا به آن ها 

دیکته بگویید و وادارشان کنید از صلح بنویسند. 

کودکان به دبیرکل سازمان ملل چه گفتند؟

 سومین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان افتتاح شد 

 امروز ما در جو و
فضایی متفاوت از گذشته 
به سر می بریم. نمی توان 

کودکان و نوجوانان را 
با شیوه ها و روش های 

گذشته تربیت کرد. هر 
 نسلی آداب و سخن 

خود را می طلبد و نباید 
 چیزی را به آن ها 

تحمیل کرد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

با دوقلوهای تیم ملی ایران آشنا شوید
محس��ن بنگر و س��ید جالل حسینی 
رابطه بسیار دوستانه ای دارند به حدی 
که بازیکن��ان دیگ��ر به آن ه��ا لقب 

دوقلوهای تیم ملی را داده اند.
محسن بنگر و سیدجالل حسینی چند 
 سالی هس��ت با هم همبازی هستند.

آن ه��ا در س��پاهان بودن��د و االن دو 
 سالی هس��ت که با هم به پرسپولیس

 آمده اند. رفاقت این دو نفر آن قدر زیاد بود که حتی اوایل شایعه شده 
بود پرسپولیس نیازی به محسن بنگر نداشته و چون یکی از شروط سید 
جالل برای پیوستن به پرسپولیس، آمدن بنگر بوده، رویانیان او را هم 

جذب کرده است. 

 چه کسی به صورت کی روش
 کیک زد؟

ملی پوش��ان فوتبال کشورمان پس از   
شکس��ت کویت، این پی��روزی را به 
همراه جشن تولد  کارلوس کی روش 
جش��ن گرفتند. تی��م مل��ی فوتب��ال 
کش��ورمان با گلزنی یعقوب کریمی و 
 گل پیروزی بخش کریم  انصاری فرد، 
۳ بر ۲ از س��د کویت گذشت تا بدون 
شکس��ت راهی جام ملت های آس��یا 
۲۰۱۵ اس��ترالیا  ش��ود.   بازیکنان و اعضای تیم ملی کشورمان پس از 
بازگش��ت به هتل آزادی تهران جش��ن تولدی برای کارلوس  کی روش 
ترتیب دادند که هرچند کی روش پیش از رسیدن به هتل از آن خبردار 
شده بود اما انصاری فرد با  زدن تکه ای از کیک تولد به صورت سرمربی 
تیم ملی آن هم در هنگامی که او برای گرفتن عکس  یادگاری ژس��ت 

گرفته بود، کی روش را حسابی غافلگیر کرد.

 کفاشیان: 
کی روش زیر بار توصیه نمی رود

رییس فدراسیون فوتبال در مورد دلیل 
جدایی امید نم��ازی از کادر فنی تیم 
مل��ی بزرگس��االن خاطرنش��ان کرد: 
کی روش از این مس��اله ناراحت بود و 
حق هم داشت دو، س��ه ماه از قرارداد 
سه ساله امید نمازی باقی مانده بود و 
او به یکباره جدا ش��د به هر حال او به 
اندازه خودش کم��ک می کرد باید در 
این ارتباط تفاهم می شد نه این که یک روز قبل نامه ای بنویسد و اعالم 
جدایی کند ما با این مس��اله مخالف بودیم اما او بعد از این که رفت تازه 
ایمیل جدایی داد.وی در مورد احتمال حض��ور یحیی گل محمدی در 
کادر فنی تیم ملی اظهار داشت: او نس��بت به حضور در تیم ملی اظهار 
تمایل کرده و ما این موضوع را به کی روش اعالم کردیم به هر حال نظر 

نهایی با کی روش است البته وی به هیچ وجه زیر بار توصیه نمی رود.

 ۱۹ اسفند
انتخابات هیات بسكتبال استان 

در ادامه برگزاري مجام��ع انتخاباتي 
هیات هاي ورزش��ي اس��تان اصفهان، 
دوشنبه ۱۹ اسفند، مجمع انتخاباتي 
ریاست هیات بسکتبال برگزار مي شود.

ای��ن مجمع چه��ار کاندی��دا دارد که 
براي احراز پست ریاست این هیات به 
 رقابت با هم خواهند پرداخت. محسن

ص��ادق زاده و محم��د پاک��روان دو  
کاندیداي شناخته شده این انتخابات هستند. 

رییس مجمع خیران ورزش یار اصفهان 
خبرداد:

 ورود مجمع به ساخت 
۳۰۰ پروژه ورزشی 

رییس هی��ات مدیره مجم��ع خیران ورزش یار اس��تان 
اصفهان گف��ت: وجود بی��ش از ۳۰۰ پ��روژه نیمه تمام 
ورزشی در نقاط مختلف استان یکی از انگیزه های ورود 

مجمع به تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی بود.
محمد سالمتیان در جلس��ه هیات مدیره مجمع خیران 
ورزش یار اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: از دی ۹۱ به 
عرصه مجمع خیران ورزش یار پا گذاش��ته و امید داریم 
که در آینده بتوانیم به اهداف عالیه در این مجمع برسیم.

وی افزود: تکی��ه اصلی من ب��ر روی پرورش و توس��عه 
فضاهای پرورش��ی بود چرا که تا پرورش نباش��د عرصه 

برای آموزش فراهم نیست.
رییس هی��ات مدیره مجم��ع خیران ورزش یار اس��تان 
اصفه��ان تصریح کرد: آموزش به س��طحی رس��یده که 
 فضا برای این ظرفیت به نقطه مناس��ب رس��یده است، 
در حال حاضر مدارس 4 نوبته و ۳ نوبته نداریم و فضایی 

مناسب برای تحصیل دانش آموزان فراهم شده است.
وی با بیان این که ورزش و پرورش جسم هنوز مساله ای 
اس��ت که باقی مانده، افزود:  یکی از تاکیدات مهم مقام 
معظم رهبری جایگاه ورزش اس��ت و خواسته رهبری از 

جوانان نکته ای است که به آن باید بسیار توجه شود.
 س��المتیان با اش��اره به فرآینده��ای اداری و عملیاتی 
در راستای ثبت مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان 
تصریح کرد: وجود بیش از ۳۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی 
در نقاط مختلف استان یکی از انگیزه های ورود مجمع به 

تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی بود.
وی اف��زود: حرک��ت انجام گرفت��ه در خانه کش��تی نیز 
حرکت ماندگار و موثری بوده اس��ت که در سطح کشور 
بی نظیر است.رییس هیات مدیره مجمع خیران ورزش 
 یار اس��تان اصفهان رویکرد ای��ن مجم��ع را حمایت از

 س��اخت و س��ازهای ورزش��ی و توس��عه ظرفیت های 
ورزشی برشمرد و خاطرنش��ان کرد: تالش برای تبیین 
ظرفیت ه��ای خصوص��ی مجم��ع خی��ران ورزش یار و 
ایجاد بس��تر قانونی ب��رای جلب حمایت خی��ران برای 
سرمایه گذاری در امور توسعه ای ورزش از اقداماتی است 
که طی یک سال اخیر سعی ش��ده به آن به صورت ویژه 

توجه گردد.

زاویه

6
مهدی رحمتی به کمیته انضباطی دعوت شد

سایت فدراسیون فوتبال گزارش داد که با توجه به تخلفات سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم استقالل 
در دیدار مقابل ملوان بندر انزلی، وی باید روز یک ش��نبه ۱8 اس��فند ماه در کمیته انضباطی حاضر و 

پاسخگوی تخلفاتش باشد.

مدیر ورزشی سازمان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان در 
مراسم تجلیل از مربیان ورزش صبحگاهی گفت: صرف هزینه مالی 
برای ورزش، س��رمایه گذاری برای سالمت جسم و روح است. باید 

فرهنگ ورزش کردن را وارد خانواده ها کنیم.
مراسم تجلیل از مربیان ورزش صبحگاهی شهر اصفهان به همت 
معاونت ورزشی س��ازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان و 

هیات ورزش های همگانی استان اصفهان برگزار شد.
    هزینه مالی در ورزش، سلرمایه گذاری برای سلامت 

جسم و روح است
حمید محمدی، مدیر ورزشی سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری 
اصفهان در این مراسم اظهار داشت: یکی از مشکالت فعلی جامعه 
دور شدن مردم از ورزش است و فرهنگ ورزش کردن در میان آن ها 
از بین رفته  و افراد از ورزش دور ش��ده اند. مردم باید بدانند صرف 
هزینه مالی برای ورزش به نوعی سرمایه گذاری برای سالمت جسم 
و روح است. یکی از جاهایی که بسیار می توان کار کرد، ایستگاه های 
ورزش صبحگاهی اس��ت.وی در ادامه افزود: در ح��وزه مدیریت 
ورزشی سازمان فرهنگي- تفریحی ش��هرداری اصفهان، در سال 
۹۳ با شعار ورزش، ایمان و پاکدامنی، قصد فعالیت مستمر داریم. نه 

تنها ورزش جسم بلکه ورزش روح هم وجود دارد. از صمیم قلبم از 
شما مربیان صبحگاهی تشکر می کنم که به خاطر عشق و همدلی 

و همبستگی کار مي کنید.
محمدی خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست شهرداری اصفهان به 
دنبال ترویج ورزش همگانی هستیم. می خواهیم تعداد ایستگاه های 
ورزش صبحگاهی را افزایش دهیم. در تهران حدود ۱۲۰۰ ایستگاه 
شمارش ش��ده ولی در اصفهان 8۰ ایس��تگاه ورزش صبحگاهي 
 بیش��تر نداریم و این جای تاسف است. س��ازماندهی، نظم و تهیه 
س��خت افزارهای مورد نیاز آن ها از اولویت سازمان در سال جدید 
است. من آمادگی هر گونه نقطه نظر، پیشنهاد را دارم و از انتقادی 

که به سمت پیشبرد هدف کمک کند، استقبال می کنم.
     بلا اسلتفاده از تبلیغلات صلدا و سلیما می تلوان

 پایگاه های ورزشی را فعال تر کرد
محمد شیراني، پدر ورزش همگانی اصفهان و رییس سابق هیات 
ورزش هاي همگاني استان اصفهان با بیان این که موفقیت، سالم 
بودن جسم و شاداب و بانشاط بودن است، اظهار داشت: موفقیت 
در جایی اس��ت که همکاری، همدل��ی، لطف و صفا باش��د و این 
خصوصیات در ش��هرداری به نوعی به عادت تبدیل شده است. در 

کنار همکاری، به مربیان توصیه می کنم که به معلومات خود اضافه 
کنند. باید در ورزش مطالعه کنید و مدارک ورزش��ی مرتبط را به 

دست آورید. باید مطالب جدید را به ورزشکاران ارایه دهید.
وی در ادام��ه افزود: با اس��تفاده از تبلیغات صدا و س��یما می توان 
پایگاه های ورزشی را فعال تر و آماده تر کنیم. ۳۱ ایستگاه ورزشی 
مخصوص آقایان و 48 ایستگاه ورزشی بانوان را در سطح شهر داریم 

که به خانم ها به خاطر عالقه  شان به ورزش تبریک می گویم.
پیشکسوت ورزش صبحگاهی با اشاره به درخواست خود از هیات 
ورزش ه��اي همگاني و س��ازمان فرهنگي- تفریحي ش��هرداري 
اصفهان، این چنین می گوید: برای توس��عه ورزش نیازمند هزینه 

هستیم. ایستگاه ها به برق، 
پرده یا پوشش برای خانم ها 
نیاز دارد و من از شهرداران 
مناطق خواه��ش می کنم 
که این امکانات را در اختیار 
ایس��تگاه ها ق��رار بدهند. 
هی��ات ورزش همگانی هم 
بای��د کالس ه��ای جدید 
بگذارد و از آن ها بازرس��ی 

مستمر داشته باشد.
توسلعه  بلراي       
ایسلتگاه هلاي ورزش 
صبحگاهلي بله کمک 

شهرداري نیاز داریم
نجمه مرادیان، نایب رییس هیات ورزش های همگانی در حاشیه 
این مراس��م گفت: س��ال گذش��ته تعداد ایس��تگاه های بانوان را 
به عدد ۵۰ رس��اندیم که رکورد خوبی  ثبت ش��د. ب��از هم جای 
 افزایش این ایس��تگاه ها را داری��م ولی به کمک مالی ش��هرداری

 نیاز داریم.
 برنامه هایی مانند برگزاری مسابقات در بین ایستگاه ها را در سال 
آینده برگزار می کنیم. البته به دلیل میانگین س��نی باالی آن ها 
امکان برگزاری هر مسابقه ای را نداریم. امسال بسیار از این مسابقات 
استقبال شد و امیدوارم در سال جدید هم بتوانیم روند رو به رشد 
خود را حفظ کنیم.در ادامه از اعضای هیات و پیشکسوتان ورزش 
همگانی تجلیل شد. همچنین از مربیان ورزش صبحگاهی حضور 

یافته در مراسم نیز با دادن جوایزی تقدیر به عمل آمد.
     حاشیه هاي این مراسم

*حضور بانش��اط مربیان صبحگاهی که در میان آنان افراد مسن 
 ولی با روحیه هم حضور داش��تند، فضای خاص��ی را ایجاد کرده 

بود.
*تیمسار شیراني که به نسبت سخنرانی طوالنی داشت، در انتهای 
صحبت های خود ذکر کرد که پنج صفحه مطلب برای سخنرانی 

آماده کرده است.
*گروه موس��یقی نقش جهان با ارایه تصنیف خود در این مراسم، 

لحظات دلنشینی برای حاضرین رقم زدند.

مربیان ورزش صبحگاهی شهر اصفهان تجلیل شدند
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ایروبیک نیازمند 
رویكرد حرفه ای است

 جرقویه در
انتظار سالن ورزشی

رییس کمیته ایروبیک و آمادگی جس��مانی اس��تان اصفهان گفت: عالوه بر 
گسترش هر چه بیشتر جنبه های عمومی آمادگی جسمانی و ایروبیک استان 
 اصفهان، رویکرد حرفه ای و قهرمانی این دو رش��ته ورزش��ی نیز باید توسعه

 یابد.
سیروس س��میعی با بیان این که هر چه رقابت های حرفه ای بیشتری در دو 
بخش آمادگی جسمانی و ایروبیک برگزار شود،طرفداران ورزشی و حتی خود 

باشگاه داران  نیز از انگیزه بیشتری برای ادامه راه برخوردار می شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک از یک سالن 
اختصاصی برخوردار نیست و سالن کوثر نیز از این کمیته گرفته شده است که 

امیدواریم در آینده  بتوانیم از یک جایگاه ثابت اختصاصی برخوردار شویم.
سمیعی افزود: تمامی اساتید و ورزشکاران باید در دوره های آمادگی جسمانی 
 و دوره های بازآموزی این رش��ته ش��رکت کنند، چرا که ورزش مخلوطی از

 دو مقوله تجربه و علم است و هر کدام بدون دیگری ناقص است.

مسوول تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان سفلی گفت: با وجود برخی مشکالت 
پیش رو، سالن ورزشی در آینده نزدیک به روی جوان ها باز خواهد شد.

 س��الن ورزش��ی جرقویه س��فلی که به گفته مس��وولین حرف اول منطقه را 
می زند  همچنان در راستای برخی کمبود ها تعطیل و جوانان زیادی در آرزوی 

بازگشایی این سالن ورزشی لحظه شماری می کنند.
جوان هایی که اراده قوی شان آن ها را از ورزش حتی در زمین های خاکی کویر 
جرقویه باز نمی دارد چند سالی است که از سالن ورزشی دیوارهای بلند و سقف 

شیب دارش را مشاهده کرده اند.
عباس��علی معتمدی ،رییس اداره ورزش و جوانان جرقویه گفت:مش��کالت 
زیادی مانند نبود گاز، انشعابات کنتور، تابلوی اس��کور برد  داریم .استفاده از 
این سالن برای والیبال بانوان و فوتسال برادران است که می بایست کمبود ها 
را جبران کنیم  و با مس��ئولین در میان بگذاریم تا بتوانیم با اراده قوی ورزش 

منطقه را باال ببریم .

آبیدال بستری شد
بازیکن تیم موناکو به دلیل اس��تفاده از داروهای فاسد 
در بیمارستان بس��تری شد.پزش��کان در سال ۲۰۱۱ 
تشخیص دادند که آبیدال دچار سرطان کبد شده است 

که به طور معجزه آسایی از آن نجات یافت. 

برد ستارگان جهان 
مسابقه خیریه فوتبال تیم ستارگان جهان برابر نماینده سوییس 
برای کمک به مردم توفان زده فیلیپین برگزار شد.برای این بازی 
 که به مناس��بتی خاص و با هدف مبارزه با فقر برگزار می ش��ود،

 ۲۱ هزار نفر به ورزشگاه رفتند.

پویول: بارسلونا را ترک می کند
کارلوس پویول مدافع تیم فوتبال بارسلونا اعالم کرد که این تیم را در پایان فصل 
 جاری ترک می کند. به نقل از روزنامه مارکا، چ��اپ مادرید، پویول گفت: هنوز

 ۲ سال دیگر با بارسلونا قرارداد دارم اما در خصوص جدایی از این تیم با مسووالن 
باشگاه به توافق رسیده ام.

در تهران حدود
 ۱۲۰۰ ایستگاه

 شمارش شده ولی
 در اصفهان

 ۸۰ ایستگاه
 ورزش صبحگاهي 

بیشتر نداریم و
 این جای تاسف است

رییس فدراسیون چوگان خواستار شد

همكاری مسووالن  برای ثبت جهانی چوگان به نام ایران
رییس فدراس��یون چوگان کشور گفت: دس��تگاه های کشور باید 
برای ثبت جهانی چوگان به نام ایران دست به کار شوند زیرا فرصت 

چندانی برای این کار نداریم.
حمزه ایلخان��ی زاده در مجم��ع انتخاباتی ریاس��ت هیات چوگان 
 اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: از اصفهان و مس��ووالن آن بسیار 
گله مند هستم زیرا هیچ فکری تا به حال برای این ورزش و فرهنگ 
در زادگاه خود نشده است. وی به اهمیت چوگان اشاره کرد و گفت: 
چوگان فقط یک ورزش نیست بلکه یک ضرورت، یک فرهنگ و یک 
آین بوده و آیینی است که ریشه در هویت مرد ایران و به خصوص 
اصفهان دارد زیرا میدان نقش جهان استاندارد ترین میدان چوگان 

 در دنیا محسوب می ش��ود اما مردمانش با ورزشی به اسم چوگان
 نا آشنا هستند.رییس فدراسیون چوگان کشور بیان کرد: اگر نگاهی 
اجمالی به ورزش های دیگر در ایران بیاندازیم، به صراحت می بینیم 
که آن ها قدمتی  باال تر از ۵۰ سال ندارند اما رشته چوگان با قدمت 

۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال هنوز حرفی برای گفتن ندارد.
     نگاه مسووالن به ورزش ها، مدال آوری آن ها است

وی اف��زود: اداره ورزش و جوان��ان  فقط با دید این ک��ه آیا چوگان 

می تواند مدال بی��اورد یا نه، پیش م��ی رود، نه با ای��ن دید که این 
ورزش، مادر تمام ورزش های تیمی اس��ت.ایلخانی زاده بیان کرد: 
استان اصفهان در تاریخ مهد فرهنگ و هنر ایرانیان بوده و چوگان 
متعلق به این اس��تان بوده و در س��ال های بس��یار به این استان و 
 عزیزان متذکر ش��دیم که ورزش چوگان س��هم ای��ران بوده ولی

 آن قدر دست دست کردند که آذربایجان آن را برای خود ثبت کرد.  
وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام تالش خود را به کار می گیریم 

تا ۱۰ فروردین سال آینده مدارک خود را ارسال کرده و چوگان را به 
نام ایران و آذربایجان ثبت کنیم.

رییس فدراس��یون چوگان کش��ور گفت: آذربایجان خودش می 
داند که این ورزش سهم آن ها نیست زیرا برای هویت بخشیدن به 
سرزمین خود و با هزینه کردن بسیار، هنوز هم نتوانستند کامال این 

ورزش را برای خود ثبت کنند.
وی تصریح کرد: خاستگاه چوگان ایران است زیرا تمام کتب تاریخی 
این را نش��ان می دهند و کس��ی نمی تواند تاریخ را عوض کند، اما 
متاسفانه این ورزش برای مردمش دور افتاده است، امیدوارم بتوانیم 

کاری برایش بکنیم.

جشن تولد کی روش در هتل آزادی

 به دور دوم جام جهانی 
صعود کنیم شاهكار کرده ایم

مهدوی کیا/مدیر فنی تیم فوتبال جوانان 

تیم ملی بزرگساالن ایران در جام جهانی کار مشکلی پیش رو دارد و اگر به 
دور دوم صعود کند شاهکار کرده است.

ما در تیم فوتبال جوانان در مرحله ای هستیم که در کل ایران استعدادیابی 
را انجام دادیم و دو سه ماه دیگر این کار به پایان می رسد. 
چند بازی تدارکاتی در برنامه هایمان داریم و بازی  با 
تیم هایی مانند استقالل و تیم های بزرگساالن به تیم 
جوانان کمک می کند.  درمورد تیم ملی هم به نظرم 
، شرایط سخت است و ما نسبت به خیلی از تیم ها 
عقب تر هستیم. جام جهانی جایی است 
که بهترین تیم ها در آن حضور دارند 
و ما هم گروه سختی داریم. امیدوارم 
با تدارک خوب بتوانیم از حیثیت مان 

دفاع کنیم.

مکث درایستگاه ورزش

توقف ومكث کردن به شما این فرصت را می دهد تا آنچه که برای شلما اهمیت دارد را در زمان کافی انجام دهید.
دراین خبر می توانیم در روش چگونه سالم ماندن و همچنین شلرایط و امكانات شهرمان در زمینه ایستگاه های 

تندرستی موجود درشهر اصفهان درنگی کنیم.
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امامزاده حمزه علی بروجن مقصد 
زیارتی تفریحی مسافران نوروزی

امامزاده حمزه علی ب��ه دلیل موقعیت مطلوب طبیع��ی، آب وهوای 
مناسب ونزدیکی به تاالب زیباوبین المللی چغاخورهرساله سبب جذب 
۳۰هزار نفر زایروگردشگر است. امامزاده حمزه علی در پنج کیلومتری 
شهر بلداجی ازشهرستان بروجن و در 65 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

این گردشگاه در باالی تپه ای س��نگی است که در باالی آن مقبره ای، 
منسوب به یکی از نوادگان امام سجاد)ع( است، قرار دارد.

از نظر آب وهوا یکی از مناطق خوش آب وهوای اس��تان است و وجود 
غاری زیبا و پراز آب یکی از جاذبه های دیدنی این مکان متبرکه است.

در روز تاسوعای حسینی عاشقان و دلسوختگان فراوانی برای برپایی 
مراسم باشکوه عزاداری حس��ینی گرد این امامزاده جمع می شوند و 
شروع به تعزیه خوانی می کنند.قدمت این بنا مربوط به دوره تیموریان 
تا قاجار است این بقعه دارای سه درب ورودی است که درب های شرق 

وشمال به آقایان اختصاص دارد و ورودی غرب ویژه خانم ها است.
پوشش درونی دیوارهای این امامزاده گچ اندود و در دو مرحله نقاشی ها 
و کتیبه هایی با مضمون آیات قرآنی بر سطح آن حک است، کف بقعه 
سنگ فرش و دیوارهای و کف طاق نماها موزاییک و در زیر گنبد بقعه، 

ضریح کوچک فلزی واقع است.
در دو سمت ایوان، دو صفه با قوس جناغی تعبیه شده که صفه سمت 
چپ دربی آهنی دارد و فرم اصلی امامزاده هش��ت ضلعی اس��ت و در 
اضالع بزرگ تر چه��ار طاق نما با قوس جناغی به وجود آمده اس��ت و 

اضالع کوچک تر شبیه به طاقچه های ۳ ضلعی با قوس جناغی است.
امکانات و تسهیالت تفریحی، گردشگری، حمل و نقل و اسکان در این 
 محل، شامل: جاده آسفالته، فضای س��بز، سرویس بهداشتی، فاصله

 1۰ کیلومتری تا پمپ بنزین بلداجی، پارکینگ، آب آشامیدنی، سکوی 
نش��یمن، امکانات بازی کودکان، دسترس��ی به واحدهای پذیرایی و 

اقامتی است.

 برگزاری همایش بازی های محلی
 چهارمحال و بختیاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
همایش بازی های بومی محلی این استان خبر داد.

 حسین گنجی اظهارداش��ت: بازی های سنتی، بومی و محلی بخشی 
از فرهنگ غنی این مرز و بوم به شمار می رود که متناسب با وضعیت 

اقلیمی و فرهنگ هر منطقه طراحی شده است.
وی با اش��اره به اهمیت مطالعه و معرفی این بازی ها، گفت: برگزاری 
همایش روز فرخ شهر با محوریت بازی های بومی محلی می تواند هم به 
انسان دانشی در زمینه داشته های فرهنگی دهد و هم فرصتی فراهم 
کند که با کسب آگاهی بتوان در زندگی امروز خود از آن استفاده کرد 

و از شادی و نشاط  این بازی ها بهره مند شد.
گنجی بر ضرورت توجه بیشتر به بازی های محلی تاکید کرد و افزود: 

اهمیت این گونه ورزش ها باید در مدارس بحث و بررسی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: احیای بازی های بومی و محلی می تواند در شناس��اندن فرهنگ 
قدیم و اصیل مردم و همچنین پیوند نسل جدید با نیاکان بسیار مفید 
باش��د.گنجی با بیان این که فرهنگ و تمدن هر نسلی نشات گرفته 
از آداب، سنن نیاکان و پیشینیان اس��ت، اظهار داشت: پایه و اساس 
اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی هر ملتی ریش��ه در اعتقادات و مسایل 

فرهنگی و اجتماعی اجداد آن سرزمین دارد.
وی تصری��ح کرد: پرداختن به س��نن و رس��وم گذش��تگان می تواند 
ریش��ه های فرهنگ��ی و اجتماع��ی اق��وام و ملت ه��ای مختلف این 
 س��رزمین پهناور را برای نس��ل حاضر بازگو کرده و روحیات آن ها را 

زنده کند.
گنجی با تاکید بر لزوم مشارکت جدی دستگاه های اجرایی و فرهنگی 
استان در برگزاری همایش بازی های بومی و محلی گفت: عالقه مندان 
و پژوهش��گران  برای ارایه مقاله به همایش روز فرخ شهر با محوریت 

بازی های بومی محلی تا 2۰ فروردین ماه فرصت دارند.

کلنگ زنی زمین شهرک صنعتی 
اردل تا پایان سال 92

سرپرست فرمانداری شهرس��تان اردل گفت: زمین شهرک صنعتی 
اردل تا پایان سال 92 کلنگ زنی می شود.

کوروش سبزواری در گفت و گو با خبرنگارایسنا از کلنگ زنی زمین 
شهرک صنعتی اردل تا پایان امسال خبر داد و افزود: به محض انجام 
تغییر کاربری زمین، اقدامات الزم برای کلنگ زنی این شهرک انجام 

خواهد شد.
وی با اشاره به سفر اس��تاندار به این شهرس��تان، آغاز احداث جاده 
گورمیزه تا پایان س��ال و آب رسانی به روس��تاهای این شهرستان و 
همچنین احداث مجتم��ع فناوری درکنار روس��تاهای پر جمعیت 
 این شهرس��تان در راس��تای ایجاد اش��تغال را از مصوبات این سفر 

برشمرد.
سبزواری با تاکید بر ضرورت همکاری مس��ووالن استانی به منظور 
اجرایی شدن این مصوبات، خاطرنشان کرد: چنانچه همه مسووالن 
در راس��تای تحقق مصوبات تالش کنند، پیشرفت شهرستان ها نیز 

در همه ابعاد سرعت می گیرد.
وی همچنی��ن به پیش��رفت فیزیک��ی 95 درصدی استخرش��نای  
شهرستان اردل اش��اره و خاطرنشان کرد: متاس��فانه اداره ورزش و 

جوانان استان برای اتمام این پروژه اقدام نمی کند.
به گفته وی، این اس��تخر در زیربنای 145۰متر ب��ا هزینه ای بیش 
از یک هزار و 4۰۰ میلیارد تومان احداث ش��ده است که تنها نصب 
کاشی های آن باقی مانده اس��ت اما وعده معاون برنامه ریزی استان 

برای اتمام این پروژه هنوز اجرایی نشده است.

اخبار کوتاه 

 محمد فروغ��ی، مدیرعامل جمعیت ه��الل احمر چهارمح��ال و بختیاری از برگ��زاری همایش 
شیطان پرستی با موضوع آسیب شناسی فرقه شیطان پرستی و فرقه ماسونری و معرفی نمادهای 

شیطانی در شهرکرد خبر داد.

7 برگزاری همایش آسیب شناسی فرقه شیطان پرستی در شهرکرد 

حوزه

 نماینده ولی فقیه در
 چهارمحال و بختیاری:

 زیرساخت های حوزوی 
در استان تقویت شود 

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
زیرساخت های حوزوی این استان بسیار ضعیف است و با این 

امکانات نمی توان پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.
  حجت االسالم محمدعلی نکونام در دیدار با مجموعه مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه و جمعی از اساتید و مدیران مدارس 
علمیه این استان، با تشکر از ابراز محبت اقشار مختلف مردم 
استان در ایام بستری شدن وی در منزل، با اشاره به جایگاه 
علم و عالم در اسالم، اظهارداشت: اگر عالم، قدردان خود باشد، 
نه تنها فرشتگان، بلکه همه هستی زیر پای او بال می گستراند 

و متواضعانه در برابرش خشوع می کند.
وی افزود: اگر علم در ظرف و جهت خودش قرار گیرد و عالم 
از علم راستین برخوردار باش��د و علم و عالم در هم آمیخته 
شود، جایگاه این دو امر به هم پیوند خورده، به خوبی ترسیم و 
مقام و منزلت آن روشن می شود.نکونام با بیان این که علمی 
رساننده انسان به مقام و منزلت نهایی است که پیامبران الهی 
برای بشریت به ارمغان آوردند، تصریح کرد: اگر عالم به چنین 
علمی دس��ت پیدا کند، به یقین همه امور ب��ر وفق مرادش 
اس��ت و دیگر امری برخالف نظرش صورت نمی پذیرد.امام 
جمعه شهرکرد با اشاره به استعدادها و توانمندی های استان 
در این راستا، خاطرنش��ان کرد: این استان از جهات مختلف 
دارای ظرفیت اس��ت که اگر زمینه رشد اس��تعدادها فراهم 
شود، به یقین نقشی که اسالم از انسان می خواهد، به خوبی 
بروز و ظهور پیدا می کند.نکونام، وجود ابزار الزم برای ظهور 
 و بروز استعدادها را ضروری دانس��ت و گفت: توصیه بنده به

 هم اس��تانی ها این اس��ت که اگر می خواهند استعدادهای 
درونی فرزندانش��ان به خوبی ش��کوفا و در جهت درست به 
کار گرفته شود، از حوزه های علمیه و مکتب امام صادق)ع( 
و امام باقر)ع( غافل نشوند.نکونام، قرار گرفتن در مکتب امام 
صادق)ع( را راز قدردانی از نعمت های الهی دانس��ت و افزود: 
جوانان و نوجوان باید خود را برای ورود به حوزه های علمیه 
مهیا سازند چرا که س��عادت حقیقی با حضور در این مکتب 
تضمین می شود.وی اظهار داش��ت: برای ورود به حوزه های 
علمیه به اشخاص نگاه نکنید بلکه به مکتب توجه کنید چرا 
 که همه نیازهای بشری در سایه این مکتب دیده شده است که

 هیچ جای دیگری برای پاس��خ به آن ها و ورود انسان وجود 
ندارد.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری با بی��ان این ک��ه تاریخ نگاری 
ضعیف وقایع، ق��وم بختی��اری را در مظلومیت قرار داده اس��ت، 
 گفت: چهارمح��ال و بختی��اری خاس��تگاه و نقطه اتص��ال تمام 
بختیاری های کشور اس��ت؛ مردم این استان با برخورد منطقی با 
اقدام توهین آمیز در سریال سرزمین کهن نشان دادند که هیچ گاه 
به دنبال تفرقه و دودستگی نیستند اما از اصول و ارزش های خود 

نیز کوتاه نخواهند آمد.
به گزارش ایسنا- قاسم سلیمانی در دیدار با بختیاری های استان 
در دانش��گاه ش��هرکرد با بیان این که بختیاری ها نقش بزرگی در 
طول تاریخ از جمله فتح قندهار، تص��رف تهران و جنگ تحمیلی 
داشتند، اظهار داشت: دالورمردی ها و رشادت های قوم بختیاری 
در زمان طاغوت و بعد از آن با شکل گیری انقالب اسالمی بر کسی 

پوشیده نیست.
وی به تشریح بخشی از دالورمردی و رشادت های قوم بختیاری در 
زمان طاغوت و شکل گیری انقالب اشاره و خاطرنشان کرد: اولین 
گروه مسلحی که توانست تهران را تصرف و حکومت را در راستای 
 اهداف مش��روطیت تس��لیم کند، قوم غیور و دالورمرد بختیاری

 بود.
سلیمانی تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع( استان چهارمحال و بختیاری 
در دوران جن��گ تحمیلی را موجب عزت و افتخ��ار قوم بختیاری 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: حضور غیرتمندانه ق��وم بختیاری 

در قالب تی��پ پرافتخار قمر بنی هاش��م)ع( نش��ان از ش��هامت، 
 وطن دوس��تی و غیرتمندی این ق��وم در راس��تای حفظ انقالب 

و ارزش های نظام است.

       بختی�اری ها در تم�ام عرصه ها تاریخ س�از و افتخار 
آفرین بودند

 وی با بی��ان این ک��ه بختی��اری ه��ا در تم��ام دوران و عرصه ها 
تاریخ ساز و افتخار آفرین بودند تصریح کرد: بختیاری ها در طول 
تاریخ مش��روطیت و س��پس در زمان قیام امام راحل علیه شاه  و 
 مبارزه با بختیار و در ادامه با ش��کل گیری انقالب اسالمی در تمام

 صحنه های انقالب نقش آفرین و تاریخ ساز بودند.
س��لیمانی اعتراضات مردمی به س��اخت فیلم س��رزمین کهن را 
منطقی، عاقالنه و قانونی دانست و خاطرنش��ان کرد: این فیلم به 
شکل بسیار بد و ضعیف نقش بختیاری ها را به تصویر کشیده بود 
که این مساله موجب اعتراضات و نارضایتی قوم غیور بختیاری شد 
و سرانجام این اعتراضات منطقی به نتیجه مطلوب که متوقف شدن 

پخش سریال بود، رسید.
وی با بیان این که س��هل انگاری دس��ت اندرکاران به ویژه مشاور 
تاریخی این فیلم قابل چش��م پوش��ی نیس��ت، تصریح کرد: اگر 
سازندگان و مشاوران این فیلم به دنبال مطالعه و دریافت اطالعات 
دقیق از ق��وم بختیاری نب��وده و نرفته اند و غ��رض ورزی آنان در 

ساخت فیلم اثبات ش��ود به طور قطع باید با آنان برخورد جدی و 
حتی محاکمه شوند.

       عدم ثبت وقایع تاریخی قوم غی�ور بختیاری زمینه 
ساز تحریف ها شد

سلیمانی با اش��اره به وقایع نگاری ضعیف در استان تصریح کرد: 
 متاس��فانه عدم ثبت وقایع تاریخ��ی قوم غیور بختیاری توس��ط

 تاریخ نویسان این اس��تان موجب بروز این گونه سوء استفاده ها و 
تحریف ها توسط افراد نادان و ناآگاه شده است و این انتقاد و نقص 

نیز بر ما وارد است.
وی با بیان این که استان از نبود تاریخ نویس مجرب متعلق به قوم 
بختیاری رنج م��ی برد تصریح کرد: قوم بختی��اری در همه دوران 
ایثارگری، غیرتمندی، شهامت و والیت مداری خود را به همگان 
نشان داده و اثبات کرده است اما متاس��فانه تاریخ نگاری ضعیف 

ای��ن وقایع، ق��وم بختیاری را 
در مظلومیت قرار داده است.

س��لیمانی، چهارمح��ال و 
بختی��اری را خاس��تگاه و 
نقطه اتصال تم��ام بختیاری 
ها کش��ور به همدیگر دانست 
و تصری��ح ک��رد: م��ردم این 
اس��تان با برخ��ورد منطقی 
 و مدن��ی خود ب��ا ای��ن اقدام 
توهین آمیز نش��ان دادند که 
هیچ گاه ب��ه دنب��ال تفرقه و 
دودستگی نیستند اما از اصول 
و ارزش های خ��ود نیز کوتاه 
نخواهن��د آم��د.وی در ادامه 
محیط دانشگاه را محیطی با 
نشاط و تحول آفرین دانست 

و خاطرنشان کرد: دانشجویان به عنوان سربازان جنگ نرم باید با 
کسب علم و دانش به پیشرفت و تعالی بیش از پیش کشور کمک 
کنند. س��لیمانی با تاکید بر این که فضای دانش��گاه نباید فضای 
 امنیتی باشد، تصریح کرد: دانش��گاه یک فضای علمی، آموزشی،

  فرهنگ��ی و اجتماعی اس��ت که باید ب��ا رعایت حق��وق یکدیگر 
در راس��تای پیش��برد اهداف نظام حرکت و از برخوردهای سلبی 
پرهیز ش��ود. وی با بیان این که نماینده رهبر انقالب در دانشگاه، 
پدر معنوی همه شما دانشجویان محسوب می شود، تصریح کرد: 
همه ما فرزندان این انقالب هستیم و باید برای پیشرفت این نظام 

در پشت سر رهبری حرکت کنیم.
سلیمانی افراط و تفریط در دانشگاه را آفت و خطر جدی دانست و 
تصریح کرد: دانشجویان باید با تدبر، تعقل و روحیه اعتدال مطالبات 
و درخواس��ت های خود را پیگیری کنند چرا که افراط و تفریط نه 
تنها به پیکره دانش��گاه بلکه به حرکت و سیاست های کلی نظام 

ضربه خواهد زد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

قوم بختیاری در مظلومیت قرار گرفته است 

تمدید مهلت ارسال 
آثار به جشنواره شعر 

رشد 30 درصدی 
زایرپذیری بقاع 

مدیرکل حفظ آثار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: 1۷ اس��فند آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جش��نواره شعر دفاع 
مقدس استان است.عباس عباسی اظهارداشت: نظر به استقبال عالقه مندان 
به حوزه ش��عر دفاع مقدس فراخوان شش��مین جشنواره ش��عر دفاع مقدس 
 استان تا تاریخ هفدهم اس��فندماه تمدید شد.مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس 
چهارمحال و بختی��اری افزود: عالقه من��دان می توانند آثار خ��ود را به آدرس 
دبیرخانه واقع در ش��هرکرد، بلوار آیت اهلل طالقانی، خیابان سعادت،کوچه ۳، 
پالک 1 و یا آدرس اینترنتی sajed_chvba@yahoo.com  ارسال کنند.

عباسی با اشاره به محورهای این جشنواره، گفت: دفاع مقدس، بهره گیری شعر 
دفاع مقدس از مفاهیم و مضامین عاشورایی، شعر مقاومت ملل، شعر کودک و 

نوجوان دفاع مقدس از جمله این محورها است.

مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه چهارمح��ال و بختیاری از رش��د ۳۰ درصدی 
زایرپذیری بقاع متبرکه استان در سال جاری خبر داد .

حجت االسالم محسن غالمیان اظهار داش��ت: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
بیشتر بقاع متبرکه استان در مناطق سیاحتی، مسووالن می توانند با استفاده 
 از این ظرفیت عظیم با اجرای طرح های مناسب فرهنگی و تفریحی گامی مهم

 در راستای ارتقای فرهنگ جامعه بردارند.وی از رشد ۳۰ درصدی زایرپذیری 
 بقاع متبرکه استان در س��ال جاری خبر داد و گفت: در س��ال جاری افزون بر 
8۰ زایرس��را در امامزادگان اس��تان با تجهیز به امکانات اولیه آمادگی اسکان 

مسافران نوروزی در سال جاری را دارند.
غالمیان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت فرهنگ��ی این بخش می توان با انجام 

برنامه ریزی صحیح تعداد زایران بقاع استان را افزایش داد.

مس��ووالن چهارمحال و بختیاری امس��ال با برپایی بازارچه های 
نوروزی صنایع دس��تی این اس��تان را به مس��افران و گردشگران 
 نوروزی معرفی می کنند.صنایع دس��تی جزیی از فرهنگ اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری و یادگار صنعتگرانی اس��ت ک��ه در طول 
س��ال ها با ابزار کاری هر چند اندک، زیباترین نگاره های دستی را 

آفریده اند و با ساخت و نگهداری این هنر اصیل، فرهنگ هر منطقه 
 را در کاره��ای هنری خویش به جلوه نشس��ته اند.صنایع دس��تی 
چهارمحال وبختیاری با توج��ه به ویژگی ه��ای فرهنگی و قومی 
منطقه ای که دارد در اصل به دو قس��مت تقسیم می شود: صنایع 
دستی عش��ایری که بیش��تر در بخش کوهرنگ و  و فارسان به آن 

پرداخته می شود و صنایع دستی روس��تایی و شهری که تقریبا در 
تمام نقاط استان نمود دارد.

صنایع دستی عشایری بیشتر جنبه خود مصرفی دارد و البته به گفته 
مسووالن صنایع دستی استان برنامه ای پیش بینی شده تا این صنایع 

کاربردی تر شود و عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
اما در این میان با توجه به این که در آستانه ایام نوروز قرار گرفته ایم 
و مسافران و گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور به استان سفر 
می کنند تالش کردیم تا در گفت و گویی با معاون صنایع دس��تی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان به 

برنامه های نوروزی این معاونت بپردازیم.
مهرداد رئیسی اظهار داش��ت: با توجه به این که استان ما در حوزه 
صنایع دستی از استان های شاخص به شمار می رود سعی کردیم تا 
در ایام عید این صنایع را بیش از پیش به مسافران نوروزی معرفی 

کنیم.
وی افزود: در همین راستا پیش بینی شده تا در همه شهرستان ها 
استان بازارچه های صنایع دستی راه اندازی شود و در این بازارچه ها 

صنایع دستی استان را عرضه کنیم.
رئیسی از برپایی بازارچه صنایع دس��تی مرکز استان در پارک الله 
خبر داد و گفت: تالش می ش��ود تا در این بازارچ��ه عالوه بر عرضه 
صنایع دستی، کارگاه های هنری نیز برگزار شود تا با ایجاد جذابیت، 

شور و نشاط خاصی به مسافران ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این بازارچه   ها، موسیقی های محلی و 

پخت و پز غذاهای بومی نیز درنظر گرفته شده است.

رئیسی با اش��اره به برنامه های این معاونت در سایر شهرستان های 
استان، اظهارداشت: برپایی بازارچه دایمی در قلعه فرهنگی تاریخی 
چالشتر، راه اندازی بازارچه صنایع دستی در محل گرداب و نظیر این 
بازارچه ها در منطقه توریس��تی پل زمانخان سامان، قلعه تاریخی 
سرداراسعد بختیاری در جونقان و منطقه تاریخی تفریحی پیرغار 

شهرستان فارسان از دیگر برنامه  های این معاونت است.
وی افزود: سعی ش��ده تا این بازارچه ها در شهرستان کوهرنگ در 
قالب سیاه چادر باش��د چراکه نمادی از زندگی عشایری ما است و 
عالوه بر معرفی صنایع دستی عشایری، مسافران را با آداب و رسوم و 

شیوه زندگی مردم این منطقه بیش از پیش آشنا می کند.
معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان با اشاره به وسایل عرضه شده در این بازارچه ها، 
گفت: گلیم، منبت، معرق، ترمه دوزی، خاتم، مشبک، احجام فلزی 

و قفل سازی و سایر صنایع دیگر استان از جمله این وسایل است.
رئیسی با بیان این که استقبال مردم از بازارچه های صنایع دستی 
استان در سال گذشته مطلوب بوده اس��ت، تصریح کرد: استقبال 
گردشگران و مسافران در سال گذشته از این بازارچه ها خوب بوده 
و این استقبال از بازارچه شهرکرد چش��مگیرتر از سایر بازارچه ها 

بوده است.
وی از افزایش تعداد غرفه های بازارچه های صنایع دس��تی استان 
خبر داد و افزود: عالوه بر افزایش غرفه ها، اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری از جمله پخش موسیقی محلی و برگزاری مسابقه از دیگر 

تغییرات این بازارچه ها است.

چهار محال و بختیاری شاخص در هنر دست و دل
بازارچه های نوروزی، معرف صنایع دستی استان

 با توجه به این که
 استان ما در 

حوزه صنایع دستی از 
استان های شاخص

 به شمار می رود سعی کردیم 
تا در ایام عید این

 صنایع را بیش از پیش 
به مسافران نوروزی

 معرفی کنیم

دالورمردی ها و 
رشادت های

 قوم بختیاری در 
زمان طاغوت و

 بعد از آن با 
شکل گیری

 انقالب اسالمی 
بر کسی پوشیده 

نیست

شهر

شهردار شهرکرد گفت: میادین و خیابان های اصلی شهر با سفره های هفت سین نوروزی چیدمان می شود.
نوراهلل غالمیان اظهار داشت: فعالیت س��تاد استقبال از بهار با هدف آماده سازی و اس��تقبال از میهمانان نوروزی با 
شرکت همه سازمان های خدمات شهری آغاز شده است.وی افزود: شست وشوی معابر و میادین، رنگ آمیزی جداول، 
نظافت و ساماندهی سرویس های بهداشتی شهر، ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان ها، کاشت نهال و گل های فصلی 
در میادین و بوستان ها، ساماندهی فضاهای سبز شهری به ویژه ورودی و خروجی شهر و برگزاری جشنواره هفت 
سین و سبزه های نوروزی از برنامه های مهم ستاد استقبال از بهار در ش��هرکرد است.غالمیان تصریح کرد: ایجاد 
مکان های استراحت ویژه مسافران نوروزی، چیدمان سفره هفت سین در میادین و خیابان های اصلی، تهیه بروشور 
اماکن دیدنی، نصب بنر و تابلوهای راهنما و پیام های فرهنگی ویژه مسافران نوروزی ازدیگر فعالیت های این ستاد 
است.شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: این ستاد تا پانزدهم فروردین سال آینده فعال است و عالوه بر پاک سازی 
و نظافت، راهنمایی مسافران نوروزی را نیز عهده دار اس��ت.غالمیان از افزایش ساعات کاری مرکز معاینه فنی این 

شهرداری به مناسبت فرار رسیدن عید نوروز و افزایش رفاه حال شهروندان خبر داد.

چیدمان خیابان های اصلی شهرکرد با سفره هفت سین
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تیمی از طراحان صنعتی ایران موفق به کس��ب جایزه 
یکی از عالی ترین سطوح طراحی و عنوان برگزیده رویداد 
 A' Design Award and 2014-2013 بین المللی

Competition شدند.
 مصطف��ی آروند، کارش��ناس ارش��د طراح��ی صنعتی 
به عنوان طراح با همکاری سپیده گلگون به عنوان مشاور 
هنری، با طراح��ی چراغ رومی��زی بهره مند از صفحات 
نوری O-LED موفق به اخذ جایزه و همچنین عنوان 
طرح برگزیده از جش��نواره جایزه طراحی آ، بزرگ ترین 

جشنواره طراحی جهان گردیدند.
مصطفی آروند اظهار داش��ت: طرح مذکور در مسابقه و 
جایزه طراح��ی آ - بزرگ ترین مس��ابقه طراحی جهان 
که بر اس��اس بهترین طرح ها، مفاهیم طرح و تولیدات 
و خدمات در جهان می باش��د- موفق به کس��ب عنوان 
برگزیده شده است. در این دوره بیش از چهار هزار طرح 
از سوی طراحان، شرکت ها از سرتاسر جهان به مسابقه 
و جایزه طراحی آ ارایه شده بود که هیات داوران در یک 
 دوره زمانی خاص برندگان مس��ابقه امس��ال را انتخاب

 و به صورت رسمی اعالم کردند.
طراحی مینیمال ام��ا پیچیده و تکنی��کال درخصوص 
یکنواختی نور، عامل اصلی برت��ری محصول و افزایش 
 راندم��ان ن��وری و تعام��ل با محی��ط و واکن��ش های
  محیط��ی الم��ان صدراالش��اره از ن��کات قاب��ل توجه

 می باشد.
مساله دیگر طراحی محصولی کاربردی، زیبا و در عین 
حال ارزان با مصرف پایین نس��بت به سایر محصوالت 

موجود بوده است.
این فرآین��د باعث ایجاد ی��ک الیه منتش��رکننده با بار 
منفی و یک الیه هادی با بار مثبت می شود که همدیگر 
را جذب می کنند و حف��ره های الکترونی را به ش��کل 
الیه منتش��رکننده می س��ازند. با تکنولوژی قابل بحث 
می توان نوری بسیار ش��بیه نور خورشید تولید کرد که 
مصرف آن ها نیز کمتر است. مش��کل خنک سازی نیز 
در منبع O-LED برطرف شده )با اس��تفاده از وسیع 
ترکردن سطح( از ویژگی های بارز آن نیزدوام آن هاست 
این صفحه ها در مقابل ضربه، خراشیدگی، فرو رفتگی 
بسیار مقاوم هستند و امکان شکستگی در آن ها بسیار 

نا چیز است.
چالش اصلی طراح که همان گ��ردش دورانی منابع نور 
"O-LED یکنواخت در دو س��طح باال و پایین محصول

 به طور پیوسته بوده است که منجر به جلب توجه داوران 
و دانشمندان متخصص گردید.

در پایان مصطفی آروند در خصوص پیشنهادات مبنی بر 
ساخت و تولید انبوه محصول و ثبت قرارداد اولیه با یک 
شرکت داخلی به نام گروه دکوالیت خبرداد که قطعا در 

پایان سال جاری منعقد خواهد شد.

 طراحان ایرانی 
جهانی شدند

حکایت چهار کس که زبان هم را 
نمی فهمیدند

داستان های مثنوی موالنا
چهار تن با هم همراه بودند یکی ترک و یکی تازی، یک فارس و یکی 
رومی. به شهری  رسیدند. یکی از راه دلسوزی به آنان یک درهم پول 

داد که غریب بودند.
فارسی زبان: »با این پول انگور بخریم.«
تازی گوی )عرب زبان(: »عنب بخریم.«

ترک زبان: »اُُزم بخریم.«
رومی زبان: »استافیل باید بخریم.«

 ستیز و جنگ و نزاع در میانش��ان درگرفت تا جایی که به هم مشت 
می زدند. حکیمی آن جا رس��ید و به س��خنان آنان گوش داد. او که 
چهار زبان را می دانس��ت فهمید همه یک چیز م��ی خواهند ولی به 

زبان خود می گویند.
  پ��ول آن��ان را گرف��ت و رف��ت ب��رای آن��ان انگ��ور خری��د ه��ر 
چهار نفر مطلوب خود را دیدند و خوشحال شدند و دعوا پایان یافت. 

این است کار حکیمان الهی و اولیای خدا.
    مرغِ جان ها را درین آخر زمان

    نیستشان از همدگر یک دم امان
    هم سلیمان هست اندر دورِ ما

    کو دهد صلح و نماند جورِ ما
    مرغ جان ها را چنان یکدل کند

    کز صفاشان بی غش و بی ِغل کند

گنج پند 

وقتی فضانوردان آپولو-11 پرچم امریکا را بر س��طح ماه نصب 
کردند، شکل و شمایل آن شبیه به برافراشته شدن پرچم روی 

زمین بود، درحالی که روی ماه جوی وجود ندارد.
بخش اول: آیا انسان واقعا به ماه سفر کرد؟

بخ��ش دوم: دروغ 30,000,000,000 دالری س��فر به ماه از 
کجا شروع شد؟

کسانی که معتقدند س��فر به ماه دروغ بوده، دالیل مختلفی را 
مطرح می کنند. یکی از مواردی که بیشترین ارجاع به آن داده 
شده، این اس��ت که چرا پرچم امریکا در جایی که جو ندارد، در 
حالت اهتزاز قرار دارد. طرف��داران نظریه توطئه بیان می کنند 
که همین یک مورد کافی اس��ت تا قبول کنیم که جریان هوای 

دیگری وجود داشته است!
برای درک این مساله دو نکته را باید در نظر داشته باشید، یکی 
اینکه چرا اساسا پرچم به صورت کامل در ماه دیده می شود، مگر 
نباید در غیاب باد مثل پرچم هایی که روی زمین داریم در حالت 

افتاده قرار بگیرد؟

از طرفی در خأل باد وجود ن��دارد و فضانوردان با فاصله از پرچم 
 ایس��تاده اند اما پرچم به نظر در حال اهت��زاز و موج دار می آید. 
 هیچ کس��ی هم در کنار پرچم نیس��ت ک��ه آن را ت��کان دهد. 

در این باره چه می توان گفت؟
واقعیت این اس��ت که ای��ن حاصل نقص��ی بود ک��ه بعدها به 
رویه تبدیل ش��د. در جری��ان ماموریت آپول��و 11 فضانوردان 

 نتوانستند بخش فوقانی میله پرچم )میله افقی( را به طور کامل
 باز کنند. 

بنابراین ط��ول میله ای ک��ه در اختیار داش��تند از طول پرچم 
کوچک تر بود و پرچم به نوعی چین دار نصب شد. قرار نبود این 
اتفاق بیافتد و اگر میله باالیی کامل باز می شد، پرچم بدون ظاهر 
موج دار نصب می ش��د اما در ماموریت های بعدی فضانوردان با 
توجه به این که ظاهر پرچمی که به دلیل چین خوردگی کامل 
شبیه پرچم در حال اهتزاز است، سنت آپولو 11 را رعایت کردند 
چون این منظره به نظر آن ها جالب تر بود. پرچم به نظر در حال 
اهتزاز و مواج می آید چون فضانوردان می خواس��تند این گونه 

به نظر آید.
توجه: طبیعی است کسانی که از پیش تصمیم خود را گرفته اند 
و این سفر را دروغ می پندارند، با خواندن چنین مطالبی باز هم 
قانع نخواهند شد. مخاطب اصلی »شبهات آپولو« کسانی است 
که شایعات مختلف در این باره را ش��نیده و دنبال توضیحاتی 

درباره آن ها هستند.

ماجرای پرچمی که خودجوش روی ماه تکان خورد!

خودروی��ی با س��رعت 
باالی 434,30 کیلومتر 
مدع��ی  س��اعت  در 
باالترین رکورد سرعت 
شد. ش��رکت امریکایی 
»هنس��ی« ک��ه مدعی 
س��ریع ترین  دارن��ده 
خودرو بود ام��ا تاکنون 
نتوانسته بود از »ویرون 
بوگاتی« پیش��ی بگیرد.در یک آزمون »ونوم GT« توانست 
به سرعت 435,3 کیلومتر درس��اعت دست یابد یعنی کمی 
بیشتر از سرعت 434,2 کیلومتر بوگاتی در سال 2010 است.

ونوم GT دارای یک موتور هفت لیتری توربوش��ارژ دوقلوی 
هشت سیلندر است و 1244 اس��ب بخار نیرو تولید می کند 

و می تواند سرعت صفر تا 100 کیلومتر را در 2,7 ثانیه برود.

محققان انستیتو فناوری 
ماساچوست، ام.آی.تی 
خاصیتی را در س��اختار 
درخت کاج کشف کردند 
که ام��کان تصفیه آب را 

فراهم می کند.
ه��ای  آزمای��ش  در 
ک��ه توس��ط محقق��ان 
انجام ش��د، مش��خص 
ش��د غش��ای درونی کاج توانایی فیلتر ک��ردن 99 درصد از 
باکتری های موجود در آب را دارد.بنابر گزارش این محققان، 
فیلتری که با اس��تفاده از یک قطعه چوب زن��ده کاج به ابعاد 
 38 میلیمتر ساخته شده باش��د، روزانه توانایی فیلتر کردن

 4 لیت��ر آب را دارد.البته چ��وب کاج ، به دلیل اندازه بس��یار 
کوچک ویروس ها قادر به فیلتر کردن آن ها نیست.

ب��ا افزای��ش تجارت 
الکترونی��ک در هند 
روش پرداخت جدید 
بنام Ezetap توسعه 

می یابد.
کمپانی فلیپ کارت، 
دس��تگاه جدی��دی 
س��اخته تا مشتری با 
قرار دادن کنار گوشی 
هوشمند خود و با اتصال از طریق بلوتوث و یو اس بی، یا از 

طریق دستورات صوتی عمل پرداخت را انجام دهد.
این وسیله شامل کارت خوان و یک تراشه مخصوص بوده، 
که حدود 50 دالر قیمت داش��ته و قرار است تا 100 هزار 
دستگاه در مناطقی مانند آسیا-اقیانوس��یه، خاورمیانه و 

افریقا فروخته شود.

این خودرو، رکورد سرعت 
را شکست

 ساخت فیلتر آب 
از چوب درخت کاج

روش جدید پرداخت آنالین 
در هند 

دریچه
       کاریکاتور/ رضا صادقی!

رضا صادقی می گوید مدیران فرهنگی، هنرمندان و مخاطبان باید نگاه محترم تری به موسیقی شاد داشته باشند.

     کاریکاتور اوکراین مولوتوف!
حوادث اوکراین در آینده روابط این کشور با روس��یه چه تاثیری خواهد داشت و آیا آتش اعتراضات دامن روسیه 

را هم خواهد گرفت؟

     کاریکاتور/ صادق زیباکالم!
 اظهارات صریح زیباکالم همچنان حاشیه ساز و جنجالی است و به تازگی واکنش نمایندگان مجلس 

را هم به همراه داشت.

     کاریکاتور/ جایزه اسکار به خر اوباما!
 عملی نشدن طرح نوسازی سیستم بهداشت و درمان اوباما در آمریکا انتقادات بسیاری بدنبال داشته است

     کاریکاتور/ دق قجری!
 قمرالملوک اعتماد قاجار،نوه صد ساله امیرکبیر در سرای سالمندان کرج فوت کرد 

     کاریکاتور
پس انداز ایرانی!

 گزارش های رسمی 
دخ��ل و خرج نش��ان 
می دهد ش��هروندان 
همچن��ان  یران��ی  ا
درآمد م��ازادی برای 
 پ��س ان��داز ماهیانه 

ندارند. 
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