
صرفه جویی کنید  ،آب جیره بندی نمی شود 
سالروز شهادت
امام علی النقی 
علیه السالم  را به 
مسلمانان جهان 
تسلیت می گوییم

 ۲۵۰ میلیون متر مکعب  از آب زاینده رود سهم  اصفهان است
  اخشابی:آرزویم خواندن

5 در میدان نقش  جهان  بود
 شهرها ي برزیلی میزبان ایران

6 در جام جهانی 3
مهلت ثبت نام  بیمه سالمت 

همگانی تا آخر اردیبهشت ماه
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زایمان  طبیعی  رایگان
 از ۱۵ اردیبهشت

معاون وزیر بهداش��ت با اش��اره به انجام زایمان طبیعی 
رایگان از ۱۵ اردیبهش��ت، به وجود بیش از یک میلیون 
بیماری قلبی در ایران اشاره کرد و گفت: دو سوم قلب هایی 
که از بیماران مرگ مغزی به دس��ت می آید، برای پیوند 
استفاده نمی شود. محمد آقاجانی در حاشیه چهارمین 

کنگره نارسایی قلب..

 قلب مصنوعی به زودی 
وارد کشور می شود

یک میلیون زوج در انتظار 
دریافت وام ازدواج

دکتر بابک ش��ریف کاش��انی رییس بخش قلب و عروق 
بیمارس��تان مس��یح دانش��وری در حاش��یه برگ��زاری 
چهارمین کنگ��ره بین المللی نارس��ایی قل��ب ایران در 
جمع خبرنگاران با بی��ان این که پیوند قل��ب آخرین راه 
حل درمان بیم��اران قلبی و عروقی اس��ت، گفت: تعداد 
زی��ادی از بیماران قلبی و عروقی در لیس��ت انتظار عمل 
پیوند قلب در کش��ور قرار دارند و به همی��ن علت تعداد 
 مح��دودی قلب مصنوع��ی در ماه های آتی وارد کش��ور 

می شود. 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در ایالم گفت: بیش از یک میلیون و ۱00 هزار زوج که 
سال گذشته برای گرفتن وام ازدواج ثبت نام کرده اند، 
موفق به دریافت آن نش��ده اند.دکترمحمود گلزاری 
اظهارکرد: ضروی اس��ت که دیدگاه جوان محوری و 

جوان باوری و میدان دادن به جوانان...

3

3

 عالقه حیدرآباد، هند
 به سرمایه گذاری در ایران 

سرکنس��ول جمه��وری اس��المی ای��ران در حیدرآب��اد هن��د گف��ت: 
هی��ات تج��اری، اقتص��ادی ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع حیدرآب��اد 
هن��د، عالق��ه من��دی خ��ود را ب��ه س��رمایه گ��ذاری در ای��ران اع��الم 
 ک��رده اس��ت. حس��ن نوری��ان در ب��ادرود نطن��ز اف��زود: ای��ن هی��ات 

عالقه مندی خود را به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ...
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موزه دفاع مقدس
زودتر  راه اندازي شود

 دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل ق��وا در امور 
مربوط به نیروهای مسلح اظهارداشت: احداث موزه دفاع 
مقدس اصفهان کار بزرگي است، اما با توجه به تعداد قابل 
 توجه ش��هدا و ایثارگر در این کالن ش��هر، هنوز این موزه

 راه اندازي نشده است. س��ردار سرلشگر دکتر سید یحیی 
صفوی در برنامه زنده تلویزیونی»س��یمای شهر« با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: ایران به عنوان یک قبله گاه، الگو و 
مدلی است که همه ملت های اسالمی به ایران و به رهبری 
و حماس��ه های ایران از جمل��ه در دوران دفاع مقدس که 
مردم اصفهان قهرمانان بزرگ این حماسه تاریخی هستند، 
نگاه مي کنند. وی با اش��اره به این که اصفهان در ۵ دوره 
پایتخت ایران اسالمی بوده است تصریح کرد: اصفهان در 
دوره اشکانیان، ساسانیان، دیلمیان، سلجوقیان و صفویان 
پایتخت ایران بوده؛ زیرا دو مشخصه بسیار مهم موقعیت 
جغرافیایی و مکانی به دلیل قرارگی��ری در فالت مرکزی 
ایران و خصوصیات فرهنگی منحصر به فردی دارد. وی با 
بیان این که اهل تشیع و اهل تسنن در ۹0 درصد مسایل 
دینی اشتراک دارند، گفت: افتخار بزرگی است برای ملت 

ایران که مذهب تش��یع را انتخاب کردند. دستیار و مشاور 
 عالی فرمانده معظ��م کل قوا بیان داش��ت: مردم اصفهان

  ۲۳ ه��زار و ۵00 نفر ش��هید، ۴۱ هزار جانب��از و بیش از 
یک ه��زار و ۴۶0 نف��ر آزاده را تقدیم انق��الب کردند که 
 پیام آور ل��زوم  نهادینه ک��ردن فرهنگ دف��اع مقدس در

 دانشگاه ها، مدارس و کتاب ها است. اگر این مهم محقق 
ش��ود، تضمین کننده ۸0 س��ال امنیت ملت ایران است.

سردار سرلشگر صفوی با اشاره به تدوین تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس توسط سپاه پاسداران اصفهان عنوان کرد: دو سال 
است تمام فرماندهان لشگر امام حسین)ع(، لشگر نجف، 
توپخانه، یگان ها و... دور هم جمع ش��ده و در حال تدوین 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس اند و تا پایان سال چندین کتاب 
در مورد  دوران دفاع مقدس انتشار می یابد که امیدواریم 

تاریخ شفاهی دفاع مقدس هم تدوین شود.
 وي با تاکید بر این که  اح��داث موزه دفاع مقدس اصفهان  
کار بزرگی است و باید هرچه سریع تر راه اندازي شود، ادامه 
داد: در حال حاضر چنین موزه ای در تهران راه اندازی شده، 

ولی در اصفهان در این زمینه عقب هستیم .

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:در استان 

نسل جوان باید با فداکاری هاي دوران دفاع مقدس آشنا شود

3

1500 راننده در زندان ها به سر می برند
مدیرعامل ستاد دیه کش��ور گفت: در حال حاضرحدود 
۱۵00 نفر با متوسط سن زیر ۳۵ س��ال به دلیل تصادف 
رانندگ��ی در زن��دان های کش��ور به س��ر م��ی برند که 
از این تع��داد ۸۵0 نفرب��ا پرونده منجربه ج��رح و تعداد 

۶۵0 نفربه دلی��ل تصادفات فوت��ی در زندان هس��تند. 
 سیداس��داهلل جوالیی مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور در

 گفت و گویی به تشریح کامل ابهامات و اشکالت متعددی 
که ممکن اس��ت پیرام��ون پرونده افرادی که با داش��تن 

گواهینامه و همچنین بیمه نامه در اثر وقوع یک تصادف 
رانندگی روانه زندان ش��ده و مدت زیادی هم در آنجا به 
سر می برند، پرداخت . مشکل بزرگی که در حال حاضر در 

خصوص رانندگان دربند وجود دارد این است ...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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 
شود. با همه این

 برگزار می 
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

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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 
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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 
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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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آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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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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مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بر آورد )ريال ( تضمين )ريال( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

11/500/000227/127/696جاریاصالح و توسعه  شبكه آب لنجان 92-2-189

20/500/000409/871/412جاریاجرای خط انتقال آبرسانی به شهرک حمل و نقل زرين شهر  92-2-190

31/000/000609/417/245جاریاجرای شبكه فاضالب شهر فالورجان92-2-191

23/000/000442/351/790جاریاصالح و توسعه شبكه فاضالب منطقه 5 شهر اصفهان 92-2-192

25/000/000499/202/664جاریتوسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر اصفهان 92-2-193

14/000/0002/378/208/095عمرانلوله گذاری فاضالب شهر خوراسگان )قسمت دوم( 92-2-194

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/4/15 
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تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
6205196

چاپ   اول 

آگهی  مناقصه ) نوبت اول (   
 اداره كل تعاون ، كارو رفاه اجتماعی اس�تان اصفه�ان در نظر دارد
 پروژه های مش�روحه ذيل كه از محل اعتبارات عمرانی ملی س�ال 
1392 پيش بينی اعتبار گرديده را از طري�ق مناقصه به پيمانكاران 

واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز كاری پس از نوبت 
دوم جهت دريافت اس�ناد مناقصه به دفتر فنی اي�ن اداره كل واقع در 
بلوار آيينه خانه جنب بن بس�ت ماه مراجعه نم�وده و پس از تكميل به 
تحويل پيشنهاد ها اقدام نمايند. ضمنا شركت هايی می توانند نسبت 
به ارائه پيش�نهاد اقدام نمايند كه مدارک پرونده ارزيابی آنان تكميل 
 شده باشد . الزم به ذكر است هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه

 خواهد بود .
اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان 

م الف 2365

 مبلغ تضمين شركت برآورد اوليه به ريال رتبه و رشته مورد نيازنوع  قرار داد عنوان پروژه 
تاريخ بازگشائی تاريخ تحويل اسناددر مناقصه

پاكات

تکمیل زمین چمن و 
تاسیسات ورزشگاه 
کارگران گلپایگان

سرجمع
5 ابنیه و پیمانکار 

شخص حقیقی  یک 
ابنیه

975/000/00010/000/00093/2/3193/03/01

تکمیل تاسیسات سالن 
رزمی ورزشگاه کارگران 

بهارستان
سرجمع

5 تاسیسات و 
پیمانکارشخص 

حقیقی یک تاسیسات
1/196/000/00011/000/00093/2/3193/03/01
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اخبار کوتاهيادداشت

انديشه درست  اسالمی
 در کالم شهید مطهری

مس��ؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه 
کاشان گفت: تبیین صحیح اسالم راستین و اندیشه درست اسالمی 
 را باید در کالم اس��تاد ش��هید مرتضی مطهری جس��ت و جو کرد. 
حجت االس��الم والمس��لمین  احس��ان اهلل محمدی  اظهار داشت: 
اس��المی که ش��هید مطهری به جهان و به ویژه به جامعه اس��المی 
معرفی کرد، اس��الم ناب محمدی )ص( بود. وی افزود: اسالمی که 
عالمه شهید به عنوان اندیشه اس��المی معرفی کرد، بر پایه دو اصل  
قرآن کریم  و  امامت و والیت فقیه  استوار است. وی تاکید کرد: استاد 
 شهید مطهری با توانمندی خود این دو اصل اساسی را در حوزه ها، 
دانشگاه ها و حتی در سخنرانی ها برای مردم و به ویژه نسل جوان به 
خوبی تبیین کرد. محمدی با بیان این که کتاب های شهید مطهری 
برای نسل حاضر و آینده نیز بسیار مفید است، خاطرنشان کرد: توجه 
به مقتضات زمان در نگارش استاد ش��هید مطهری و پاسخگویی به 
س��واالت روز جامعه، از جمله ویژگی های بارز و برجسته آثار قلمی 
ش��هید مطهری اس��ت. به گفته وی جریان های سیاس��ی از جمله 
مارکسیس��م، ناسیونالیس��م و تحجرگرایی در مقابل تفکر و اندیشه 
 های ناب شهید مطهری تسلیم شدند. وی یادآور شد: چون دشمنان 
می خواستندمقابل اندیشه های فیلسوف شهید مطهری تاب بیاورند، 
به فکر ترور این شخصیت مجاهد افتادند و وی را به شهادت رساندند.

دوازدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه هفته بزرگداشت عقیدتی سیاسی 
در سپاه و بسیج نام گذاری شده است.

منظور از صدور انقالب تسخیر دل ها 
با معارف اسالم بود

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که منظور از صدور 
انقالب، تسخیر دل ها از راه معارف اسالم بود، گفت: منظور ما تسخیر 
کشورها و دخالت در امور داخلی دیگران نبود، بلکه می گفتیم افکار 
اس��المی را آن قدر تابناک می دانیم که با عملکرد درست، دل ها را 
تسخیر می کند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: هر وقت که نظام 
برای تقویت جایگاه خویش فراخوان می دهد، مردم با شوق و اشتیاق 
می آیند و دفاع از انقالب اس��المی را وظیفه خ��ود می دانند.رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تاکید بر اصالت تفکر اس��المی و 
مقبولیت آن ن��زد اکثریت جامع��ه، گفت: اقلیتی افراطی همیش��ه 
فرصت طلبی می کنند و می خواهند با سوءاستفاده از مفاهیم مقدس 
در جامعه، اهداف باندی را تامین کنند. وی با یادآوری تندروی هایی 
که از اوایل انقالب تاکنون انجام می شود، گفت: افراط و تفریط وجه 

مشترک افکار و رفتار آنهاست که در همه جناح ها وجود دارد.
هاشمی رفسنجانی، بحث صدور انقالب را مصداقی برای فهم نادرست 

افراطیون از شعارهای جامعه دانست.

عربستان  نگران  بهبود  روابط 
آمريکا و ايران است

اندیشکده آمریکایی با بررسی چالش های روابط ریاض و واشنگتن، 
ایران را یکی از مس��ایلی دانست که با وجود س��فر اوباما، هنوز رفع 
نشده اس��ت. اندیش��کده آمریکایی بروکینگز، با اش��اره به نوسانات 
شدید در روابط میان واش��نگتن و ریاض از آغاز تحوالت در منطقه 
در دسامبر 2010، یکی از اصلی ترین مسایل اختالف را مساله ایران 
می داند.گرگوری گاوس، اس��تاد علوم سیاسی دانش��گاه ورمونت و 
 کارشناس مرکز دوحه اندیشکده بروکینگز، در مقاله خود با یادآوری 
کش و قوس هایی که در روابط عربستان و آمریکا وجود داشته است، 
می نویسد: طرف عربستانی اعتقاد دارد که بحران هایی که در مراودات 
پیش می آید، اتفاقی نیست، بلکه ساختاری اند... این میراث ماهیت 
 نامتقارن روابط میان ی��ک قدرت قوی و یک قدرت ضعیف اس��ت.

گلِن اشنایدر، استاد دانشگاه یادآوری می کند که در گذشته نیز هر 
گاه بحث بین واشنگتن و تهران باال می گرفت، عربستان نگران می شد 
که در صورت حمله به ایران، عربستان مورد هدف قرار گیرد. اشنایدر 
می افزای��د: حال آمریکایی ها و ایرانیان بر س��ر می��ز مذاکرات با هم 
نشسته اند. نخبگان عربستان در هراس اند که اگر منافع آنها توسط 
متحدان آمریکایی کام��ال به یغما نرود، حداقل ب��ه خطر بیافتد. در 
اکتبر 2013، رییس کمیته امور خارجی شورای مشورتی عربستان، 
گفته بود: می ترسیم مساله ای مخفی وجود داشته باشد. اگر آمریکا 
و ایران به تفاهمی دست یابند، ممکن است جهان عرب، به خصوص 

عربستان، متضرر شوند.

برگزاری نمايشگاه  دستاوردهای 
صنعت هسته ای کشور در اردبیل

بیست و هشتمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای 
کشور از امروز 13 تا چهارشنبه 1۷ اردیبهشت  ماه در دانشگاه اردبیل 
برگزار می ش��ود. در این نمایشگاه بخش��ی از آخرین دستاوردهای 
صنعت هس��ته ای کش��ور در معرض دید اس��اتید، دانش��گاهیان و 
دانشجویان این دانشگاه قرار می گیرد و این قشر علمی با تالش های 
متخصصان و پژوهشگران س��ازمان انرژی اتمی ایران در حوزه های 
تخصصی صنعت هسته ای از جمله چرخه سوخت هسته ای از معدن 
تا نیروگاه، تجهیزات و قطعات مهندسی صنعت، نیروگاه های اتمی 
برق و تحقیقاتی، کاربردهای انرژی هسته ای در کشاورزی، صنعت و 
تولید رادیوداروها و دیگر بخش های شرکت کننده در نمایشگاه آشنا 
می شوند. در حاش��یه این نمایش��گاه کارگاه های علمی، آموزشی و 
نشست های علمی با حضور اساتید سازمان برگزار می شود. همچنین 
در پایان کارگاه ها، گواهی ش��رکت در دوره برای ش��رکت کنندگان 

صادر می شود.

صراط مستقیم سیاست، 
صراط واليت است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که مداحان باید 
در خط رهبری مداحی کنند، گفت: برای ما صراط مستقیم سیاست، 
صراط والیت اس��ت. آیت اهلل س��ید احم��د خاتم��ی در گردهمایی 
سرگروه های حلقه صالحین، مداحی که دل انسان ها را متوجه خوبان 
جهان هستی کند، مایه افتخار دانست و گفت: ذکر اهل بیت)ع( ذکر 
خداست، نه از این نظر که خدا هستند، بلکه آنها بندگان صالح خدا 
هستند و حتی بیان نام آنها عبادت اس��ت؛ همان طور که در روایات 
آمده است بردن نام علی)ع( عبادت است. وی گفت: دو دسته منبر و 
خطابه خوان داریم، دسته ای به این کار به عنوان شغل  و دسته ای به 

 عنوان ابزاری برای ابالغ پیام دین می دانند.
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خلیج فارس، مظهر خدمات متقابل بین اسالم و ایران

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: خلیج فارس می تواند مظهر خدمات متقابل بین اسالم و ایران 
باشد. علی الریجانی تصریح کرد: احساسات ناسیونالیستی نمی تواند جایگزین دین مردم شود و اگر کسی 

این طور فکر کند، خود را به نابینایی زده است
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نصب جديدترين 
شبیه ساز  نیروی سپاه 

  نقش بی بديل 
اصفهان در تاريخ 

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این که کشورهای منطقه خلیج فارس 
قادر به تامین امنیت این منطقه هس��تند، تاکید ک��رد: ما می توانیم این 
اطمینان را به همه مردم جهان بدهیم که امنیت این منطقه را می توانیم 
تامین کنیم. س��ردار دریادار علی فدوی در حاش��یه مراسم بزرگداشت 
هفته عقیدتی سیاسی سپاه، در جمع خبرنگاران با بیان این که آمریکا در 
هرجا که حضور یافته نتوانسته امنیت را تامین کند بلکه نا امنی را  نیزبه 
وجود آورده، اظهار کرد: حضور آنها در خلیج ف��ارس هم موجب نا امنی 
این منطقه شده است. وی در ادامه گفت: در واقع وجود مجموعه هایی که 
به دنبال منافع ظالمانه خود هستند، ناامنی را به وجود می آورد. زیرا در 
 این شرایط مردم منطقه مدنظر نیس��تند، بلکه اهداف خود این کشورها 

مهم است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: نقش بی بدیل اصفهان در 
تاریخ انقالب اسالمی انکارناپذیر است. سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی 
در حاشیه حضور در جلسه دفاع یک رساله دکتری در جمع اساتید دانشگاه 
و پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان با تبریک حلول ماه مبارک 
رجب و والدت های مبارک این ماه پربرکت، اظهار داش��ت: ایران پایتخت 
امیرالمومنین و قلب جهان اسالم و تشیع است و قلب اسالم ناب محمدی  
از ایران اسالمی می تپد. وی با تبریک روز معلم، امیرالمومنین را بزرگ ترین 
معلم جهان تشیع دانست و ادامه داد: هدف معلم تربیت انسان های متعالی 
بوده و انس��ان های متعال��ی و خردمند یک کش��ور را به آبادان��ی و آزادی 
می رسانند. اگر در زمان قاجار در ایران حاکمیت در دست افراد دیگری بود، 

توسعه کشور سمت و سوی دیگری یافته بود.

نماینده شهرستان گلپایگان در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اقتص��اد مقاومتي ب��ه عنوان یک مکت��ب، الگو و 
یک حرکت جدید در جمهوري اس��المي ایران باید در 
حدود 200 کشور دنیا مطرح شود. سید محمد حسین 
میرمحمدي در آییني که به مناس��بت روز جهاني کار و 
کارگر ظهر در تاالر اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گلپایگان برگزار شد، اظهار داش��ت: آن چیزي که بشر 
همیش��ه به دنبال آن براي یک زندگي و معیشت براي 
رفاه خود و هم نوعانش اس��ت، توجه ب��ه امنیت در بُعد 
غذا، بهداش��ت، آموزش و در حوزه هاي دفاع، سیاست و 
اقتصاد بوده است. وی تصریح کرد: یکي از خواسته هاي 
ملت ایران اسالمي به عنوان اهداف و آرمان هایشان که 
به دنبال آن بوده و هست، ایجاد امنیت در حوزه هاي فوق 
است و مس��ؤولین نظام هم بر  آن تاکید دارند و این امر 
میسر نمي شود مگر این که وظیفه خود را به نحو احسن 
انجام دهند. نماینده شهرس��تان گلپای��گان در مجلس 
شوراي اس��المي با بیان این که مردم میهن اسالمي 35 
سال در عرصه سیاسي حضور فعال داشته و دارند، افزود: 
این در حالي است که در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي 
که همه س��اله مورد تاکید مقام معظم رهبري است، به 

جایگاه واقعي خود نرسیده ایم.

رییس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نیروهای مس��لح 
با هشدار نس��بت به تصور معکوس درباره ضعف و قدرت 
خود و دشمن گفت: ضعف امروز دشمن، در از دست دادن 
قدرت پیش بینی است. لذا نباید برای آنها توانمندی های 
فوق العاده تصور کرد. س��ردار احمد وحیدی رییس مرکز 
تحقیقات راهب��ردی دفاعی نیروهای مس��لح با یادآوری 
تاکیدات مکرر قرآن کریم به جای��گاه علم، آموزش و قلم 
گفت: انسان با علم و علم آموزی ارزش یافت. ایمان و عمل 
صالح انس��ان را تا حدی باال می برند، اما از یک مرحله به 
بعد علم اس��ت که باعث ارتقای آدمی می شود و خداوند 
آن را مایه امتیاز انسان بر غیرانس��ان قرار داد. وی جایگاه 
معلم را از حیث تکریم، جانشینی در مقام پیامبران خواند 
و گفت: انبیا)ع( مامور شدند که پرده های جعل و نادانی را 
از جامعه بشری دور کنند و معلمان نیز همین راه را ادامه 
 می دهند که مق��ام معظم رهبری نیز بارها از آن س��خن

 گفته  اند.
 رییس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نیروهای مسلح 
گفت: برای آن که علم علیه انس��ان به کار گرفته نش��ود، 
باید در ظرف درس��ت خود پرورش یابد. م��ا خداوند را به 
»رب العالمین« می شناسیم. علوم پایه در وجود انسان هایی 

رشد می کند که تزکیه شده باشند. 

امام جمعه اصفه��ان دریافت نکردن مالیات در 5 س��ال 
نخست ش��روع به کار را از دیگر سیاس��ت های تشویقی 
پیشنهادی برای رونق اقتصاد ذکر کرد و گفت: زمانی که 
هزینه تولید در کشور باال باش��د، مردم سرمایه خود را به 
بانک ها سپرده و از سود آن استفاده می کنند.آیت اهلل سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار پرسنل و معاونان شرکت 
ش��هرک های صنعتی اصفهان به دلی��ل توجهات رهبر 
معظم انقالب بر امر اقتصاد، اظهار کرد: اگر کشوری از نظر 
اقتصادی تامین نباشد و به دیگران وابسته باشد، نمی تواند 
به استقالل سیاسی برسد. وی خاطرنشان کرد: اگر شخصی 
بخواهد زیر بار کسی نرود، نباید دستش را برای نیازهایش 
دراز کند. زیرا وقتی دستت پیش کسی دراز شد، باید سرت 
پایین بیاید و چون به آنها نیاز داری، دستوراتشان را اطاعت 
کنی. عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: استقالل کامل 
در برخی موارد بسیار سخت و دست نیافتنی بوده، اما باید 
سعی کنیم در مواردی که امنیت و عزت کشور زیر سوال 
می رود، به استقالل نسبی برس��یم و دست خود را جلوی 
دش��منان دراز نکنیم. وی تولید و هزینه کردن را 2 رکن 
اساسی اقتصاد دانس��ت و گفت: به نظر من درست خرج 
کردن به فکر و درایت بیشتری نیاز دارد، اما این که آن را 

چگونه خرج کنیم، بسیار اهمیت دارد.

 رییس قوه قضاییه بر حمایت هم زم��ان و دور از افراط و 
تفریط از کارگ��ران و کارآفرینان تاکید ک��رد و گفت: قوه 
قضاییه از سرمایه گذاری حقیقی که در چارچوب قوانین 
باشد، حمایت می کند. آیت اهلل صادق آملی الریجانی اظهار 
کرد: اقتصاد مقاومتی با واردات بی رویه و رها کردن تولید 
محقق نمی شود و کارگران، رکن رکین اقتصاد مقاومتی 
هستند. رییس دس��تگاه قضا از کارگران کشور به عنوان 
گروه عظیم زحمتکش��ان که بار تولید را ب��ر عهده دارند 
یاد کرد و افزود: امیدواریم دولت و بخش خصوصی برای 
اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دست به دست هم بدهند تا 
وضع تولید و اشتغال، بهتر و انتظارات مردم برآورده شود.

آملی الریجان��ی با تاکید بر اهمیت برنام��ه  ریزی و تالش 
دولت در تحق��ق اقتصاد مقاومتی، اظه��ار کرد: فراموش 
نکنیم که همه کارها را نباید به دولت س��پرد، بلکه بخش 
خصوصی نیز نقشی اساسی در اقتصاد مقاومتی دارد. زیرا 
تجربه نشان داده است که در امور اقتصادی، مدیریت بخش 
خصوصی معموال بهتر از مدیری��ت دولتی عمل می کند. 
نباید به گونه ای در حمایت از حقوق کارگران عمل شود که 
سرمایه گذار را از فعالیت اقتصادی منصرف کند و از سوی 
دیگر واسطه ها هم بدون آن که در فعالیت مولد اقتصادی 

شرکت کنند، از تولیدکنندگان بهره بیشتری ببرند.

دفاعی و امنیتی  نماینده والیت فقیه خانه ملت قوه قضاییه

اقتصاد  مقاومتي ايران در 
200 کشور مطرح شود

نبايد برای دشمن 
توانمندی تصور کرد

تدوين  سیاست  های 
تشويقی برای  اقتصاد

 حمايت قوه قضايیه  از 
سرمايه گذاری   قانونمند 
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رییس ستاد اقامه نماز کش��ور، قرآن را برطرف کننده نیازهای 
انسان عنوان کرد و گفت: حوزه علمیه باید به قرآن توجه کند.

حجت االسالم محسن قرائتی  در همایش گرامیداشت آیت اهلل 
سید عبدالحسین طیب که در مدرس��ه علمیه امام صادق)ع( 
اصفهان برگزار ش��د، به بیان نکاتی از شخصیت آیت اهلل طیب 
پرداخت و اظهار داش��ت: آیت اهلل طیب به تنهایی یک تفسیر با 
بیست و سه جلد نوش��تند و باید حداقل عده ای از طالب اقدام 
به نگارش یک تفس��یر کنند. وی آموزش های قرآنی را موجب 
افزایش سطح علمی کشور دانست و ادامه داد: متاسفانه طالب 
و دانش��جویان از قرآن تنها به عنوان منبع و مرجعی برای ارایه 
پایان نامه و اخذ مدرک استفاده می کنند و الزم است که اهمیت 
قرآن در مجامع علمی روش��ن ش��ود. رییس س��تاد اقامه نماز 
کش��ور ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی بلند مدت برای اجرای 
برنامه های قرآنی در ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: فیلمسازانی 
که قصد دارند برای تلویزیون برنامه سازی کنند، از چند ماه قبل 
برنامه های خ��ود را آماده می کنند، اما متاس��فانه اهالی جوامع 
قرآنی، برنامه ریزی های الزم را ب��رای ماه مبارک رمضان انجام 
نمی دهند. وی خاطرنشان کرد: پیامبر اسالم که رحمه للعالمین 
بودند از این که قرآن در بین مسلمانان محجور و مورد غفلت واقع 
شده بود، عصبانی می شدند و امروزه نیز این مساله در بین ما رواج 
دارد و تنها از قرآن به عنوان تشریفات استفاده می شود.قرائتی 

با اشاره به این که شب قدر برای برگزاری جلسات تفسیر قرآن 
فرصت بسیار مناسبی است، ابراز داشت: در حوزه علمیه هم از 
قرآن غفلت شده است و حتی شاهد هستیم که از قرآن به عنوان 
درس رتبه سومی و پس از فقه و اصول یاد می شود در حالی که 
منشا علوم، قرآن است. وی با اش��اره به این که الزم است در ماه 
مبارک رمضان مساجد اهتمام ویژه نسبت به برگزاری جلسات 
قرائت و تفسیر قرآن داشته باشند، گفت: اگر قرآن به طور صحیح 
و دقیق تفسیر شود، باعث می ش��ود نکات اخالقی و آموزه های 

فرهنگی و اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند. 
رییس ستاد اقامه نماز کشور، ریش��ه بسیاری از مباحث مطرح 
شده توسط دولت ها را قرآن کریم عنوان کرد و افزود: گفت  وگوی 
تمدن ها، عدالت اجتماعی و سبک زندگی، از مهم ترین مسایلی 

هستند که قرآن به آنها اشاره کرده است.
 وی ضم��ن ابراز خرس��ندی از تش��کیل س��تادهای تفس��یر 
قرآن، تصریح کرد: تش��کیل این ستادها بس��یار مطلوب است 
و نباید از اج��رای برنامه ه��ای آنها غفلت ک��رد؛ ضمن این که 
 در آموزش های قرآنی بای��د از مدرک گرایی به ش��دت پرهیز

 شود. 
اهتمام به الگوب�رداری از علمايی همچون آيت اهلل 

طیب در حوزه الزم است 
در همایش بزرگداش��ت مق��ام علمی و معنوی آیت اهلل س��ید 

عبدالحس��ین طیب، پیامی از س��وی آیت اهلل حسین مظاهری 
از مراجع عظام تقلید توس��ط حجت االسالم عبداالمیر خطاط، 
دبیر همایش قرائت شد که متن آن به شرح زیر است: برگزاری 
همایش تجلیل از مقام ش��امخ علمی و معنوی مفسر عالیقدر 
قرآن کریم و فقیه اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، استاد بزرگوار 
مرحوم مغفور حضرت آیت  اهلل آقای حاج سید عبدالحسین طیب 
»قدس سره الش��ریف«، اقدامی الزم و بایسته است که اینک به 
اهتمام حوزه علمیه اصفهان انجام ش��ده و امید اس��ت که مایه 

خشنودی روح تابناک آن عالم بزرگوار قرار گیرد.
در ادامه این پیام آمده اس��ت: ای��ن عالِم عامِل عظیم الش��ان، 

تربیت یافت��ۀ مکتب علمی و 
عملی اع��الم و اعاظم بزرگی 
در حوز ه های مقدس��ه علمیه 
اصفهان و قم و نجف اش��رف 
بو ده اند ک��ه هر ی��ک از آنان 
ش��خصیت های مثال زدنی و 
بی نظیر عالم تشیع در عهد و 
دوره خود به شمار می آمدند. 
تعلیم��ی و  درک محض��ر 
تربیتی بزرگان��ی در اصفهان 
همچون حضرات آیات عظام، 
س��ید محمدباقر درچه ای و 
 س��ید ابوالقاس��م دهکردی و

 آخوند گزی»قدس سّرهم«، 
موجب شکل گیری شخصیت 
 علم��ی و معن��وی مرح��وم

 آیت  اهلل طیب ش��د. در بخش دیگ��ری از پیام آمده اس��ت: با 
 هجرت ایش��ان به حوزه علمیه قم و ش��رکت در محضر درِس
 آیت  اهلل العظمی آقای حائری»قدس سّره« و پس از آن هجرت 
به حوزه علمیه نجف اشرف و استفاده از محضر اعالم عالیمقامی 
همچون حضرات آیات عظام، نائینی و ش��یخ محمدحس��ین 
اصفهانی و  سید ابوالحس��ن اصفهانی، و آقا ضیاءالدین عراقی و 
شیخ محمدجواد بالغی»قدس اهلل اسرارهم«، شخصیت آیت اهلل 
طیب، تعمیق و تحکیم هرچه بیشتر یافت و ایشان با سرمایه ای 
بزرگ و اندوخته ای ارزشمند به حوزه علمیه اصفهان بازگشتند و 
یُِّب یَْخُرُج  بیش از شصت سال به مصداق آیه مبارک »َو الَْبلَُد الطَّ
ِِّه«، این حوزه علمیه و نی��ز مردم با ایمان اصفهان  نَباتُُه بِإِْذِن َرب
را از اف��ادات و افاضات علمی و معنوی خود بهره مند س��اختند 
و ش��اگردان فراوانی را در حوزه علمیه و در میان س��ایر اقش��ار 
تحصیلکرده تربیت  کردند و کارنامه ای درخشان و سراسر افتخار 

را از خود به یادگار نهادند.
آنچه را که اینک ذکر آن را در این همایش گرامی و در تکریم از 
نام و یاد این عالم جلیل، الزم می شمارم، توجه و درس آموختن 

از ابعاد برجسته شخصیت و منش علمی و تربیتی ایشان است.

حجت  االسالم  قرائتی:

حوزه علمیه به قرآن توجه کند
ريیس جمهور در نشست معاونان 

پارلمانی:

مصلحت های  بلند مدت
 را فدا نمی کنیم

رییس جمهور با اش��اره به این که احترام مجلس، احترام 
دولت و احترام دولت نیز احترام مجلس است، تاکید کرد: 
همه ما اعضای خانواده جمهوری اسالمی هستیم و باید در 
جهت تقویت مبانی دینی و منافع مردم، با یکدلی تالش 
کنیم. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در نشست 
ش��ورای معاونان پارلمانی وزارت خانه ها و دس��تگاه های 
اجرایی، با تبریک حلول ماه رجب و مناسبت های خجسته 
این ماه، افزود:  مدیریت ارتباط و تعامل مجلس و دولت کار 
مهم و سنگینی است و بخشی از مشکالت موجود، ناشی 
از مشکالت ساختاری و البته گاهی تفسیرهای متفاوت از 
قانون اساسی اس��ت. وی ضمن تقدیر از مدیریت مدبرانه 
علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی، در مسیر 
تعامل قوای مجری��ه و مقننه افزود: نماین��دگان مردم با 
هر سلیقه ای، مورد احترام دولت هستند و اعضای دولت 
نیز به نمایندگی از اراده ملت خدمت به جامعه را بر عهده 
دارند. روحانی با تشریح اولویت های کشور، مبانی قانونی و 
نیز اشاره به سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی« ادامه داد: مجل��س و نمایندگان مردم به خوبی 
از محدودیت  منابع کش��ور آگاهن��د و می دانند که دولت 
به خاطر عهدی که به مردم س��پرده است، مصلحت های 
بلندمدت کشور را فدای مسایل کم اهمیت و کوتاه مدت 
نمی کند. رییس جمهور با تش��ریح س��اختار روابط قوا در 
نظام های ریاس��تی و پارلمانی، خاطرنش��ان کرد: قانون 
اساسی، معیار عملکرد قواست و نمایندگان محترم مجلس 
برای نظارت بر قوه مجریه وظای��ف و اختیاراتی دارند. از 
جمله این که می توانند درباره چگونگی انجام وظایفی که 
وزرا بر اساس قانون بر عهده دارند، طرح سوال کنند. وی با 
تاکید بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی 
با قوه مقننه، افزود: انجام وظایف دو قوه باید به گونه ای باشد 
که هم نمایندگان خواس��ته های مردم را پیگیری کنند و 
هم اعضای دولت از خدمت به مردم ب��از نمانند. روحانی 
همچنین اظهار کرد: از تقابل و کنار گذاشتن تعامل هیچ 
نفعی عاید نظام و مردم نمی شود. همه افتخار دولت یازدهم 
به این است که بتواند به مردم و به دین مبین، خدمتی ارایه 
کند و شرایط تامین بهتر زندگی را برای ملت فراهم سازد؛ 
آن هم مردمی که در طول سالیان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی سختی های فراوانی را تحمل و برای استقالل ایران 

عزیز ایستادگی کرده اند.

گفت وگوی تمدن ها، 
عدالت اجتماعی 
و سبک زندگی از 

مهم ترين مسايلی 
هستند که

 قرآن به آنها 
اشاره کرده است



یادداشت

رییس دانشگاه اصفهان: 

استادان برای معضل کنکور 
چاره اندیشی کنند

رییس دانش��گاه اصفهان گفت: ضروری اس��ت اساتید 
دانشگاه ها برای حل معضل کنکور که از پیش دبستانی 
 و دبس��تان ت��ا دکترا دام��ن گیر جامعه ش��ده اس��ت،

 چاره اندیشی کنند.
هوش��نگ طالبی، در آیین گرامیداش��ت مقام استاد در 
دانش��گاه اصفهان افزود: برگزاری کنکور به شکل فعلی 
باعث ش��ده که نیروهای خالق ما از مقطع دبس��تان تا 
دکترا، به جای تحریک قدرت ابتکار و خالقیت به تقویت 
حفظیات بپردازند. وی ب��ا بیان این که م��ا در پرورش 
نیروهای خالق خوب کار نکرده ای��م، اظهار کرد: امروز 
رقابت سنگین کنکور از مقطع کارشناسی به کارشناسی 
ارشد و دکترا کشیده ش��ده و بالی کنکور را به سر آنها 

نیز آورده است.
وی با اشاره به این که این قبیل تصمیم گیری ها چندان 
در اختیار استادان دانشگاه ها نیست، تاکید کرد: با این 
حال اس��تادان می توانند با چاره اندیشی و ارایه راهکار 
در این زمینه تاثیرگذار باشند. رییس دانشگاه اصفهان 
گفت: الزم است به اس��تادان دانشگاه اعتماد کرد تا آنها 
بتوانند دانش��جویان خالق را از طریق مصاحبه گزینش 
کنند. به گفته وی این کار به دانشجویانی که قصد ادامه 
 تحصیل در مقاط��ع تحصیالت تکمیل��ی دارند کمک

 می کند ک��ه به جای تس��ت زدن به فکر ی��اد گرفتن و 
خالقیت باش��ند. طالبی همچنین با اشاره به انتظاراتی 
که جامعه از دانشگاه در برقراری ارتباط با صنعت دارد، 
اظهار ک��رد: همه زیرس��اخت ه��ای الزم در این زمینه 
فراهم نیس��ت و بخش های صنعت، خدم��ات بازرگانی 
و کشاورزی ما چندان دس��ت نیاز به سمت دانشگاه ها 
دراز نکرده اند. وی با این طرح این سوال که تا کی بحث 
ارتباط دانشگاه با صنعت باید مطرح شود اما این دو باهم 
بیگانه باش��ند، تاکید کرد: هنوز صنعت کش��ورمان به 
دانشگاه احساس نیازی نمی کند. وی با بیان این که ما 
در تولید دانش و علم رتبه خوبی در سطح جهان داریم، 
افزود: این که چرا دانش ما به فناوری تبدیل نمی شود، 
به دلیل عدم فرهنگ سازی در این زمینه در بخش های 
مختلف از جمله صنعت اس��ت. رییس دانشگاه اصفهان 
همچنین با اشاره به مش��کالت مالی این دانشگاه بیان 
کرد: 80 درصد از بودجه دانش��گاه ب��ه پرداخت حقوق 
اس��اتید و کارمندان تعلق می گیرد و مابقی برای سایر 

امور مانند خرید کتاب و تجهیزات صرف می شود.
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۱۶ هزار کارگر در گلپایگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی
میثم س��لیمانی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان گف��ت: در حال حاضر حدود ۲ 
هزار کارگاه در شهرستان گلپایگان فعال هس��تند و ۱۶ هزار کارگر نیز تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی قرار دارند.

3

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در حال حاضرحدود ۱500 نفر با 
متوسط سن زیر 35 سال به دلیل تصادف رانندگی در زندان های 
کشور به سر می برند که از این تعداد از این تعداد 850 نفرپرونده 
منجربه جرح و تعداد ۶50 نفربه دلیل تصادف��ات فوتی در زندان 
 هس��تند. سیداس��داهلل جوالیی مدیرعامل س��تاد دیه کشور در

 گفت و گویی به تشریح کامل ابهامات و اشکالت متعددی که ممکن 
اس��ت پیرامون پرونده افرادی که با داشتن گواهینامه و همچنین 
بیمه نامه در اثر وقوع یک تصادف رانندگی روانه زندان شده و مدت 

زیادی هم در آنجا به سر می برند، پرداخت .
مش�کل بزرگی که در ح�ال حاضر در خص�وص رانندگان 
دربند وجود دارد این است که چرا برخی از زندانیان با وجود 
داشتن بیمه نامه و گواهینامه مدت ها است که در زندان به 

سر می برند؟
این مورد بس��تگی به عوامل متعدد دارد که علت عمده آن به عدم 
اجرای صحیح مقررات توسط بیمه گران مربوط می شود، اما ممکن 
است به دالیلی چون عدم پایان حبس اعطایی از سوی مقام محترم 
قضایی در رابطه با جنبه عمومی جرم یا ع��دم اجرای دقیق ماده 
۱۶ قانون اصالح بیمه اجباری سال 87 و قصور شرکت های بیمه 
در اجرای ماده ۲۱ فوق الذکر )ی��وم االداء بودن دیه( این آزادی به 
تاخیر بیافتد. البته با توجه ب��ه حکم صادره که به دلیل نزدیکی به 
 پایان سال یا موارد دیگر برای اجرا به سال بعد موکول می شود، در 

پاره ای مواقع باعث افزایش دیه که باالتر از س��قف تعهد دیه است 
شده و بیمه گذار شامل آن شده و با توجه به پرداخت تعهداز سوی 

بیمه فرد تا پرداخت ما به التفاوت در زندان باشد.
یعنی دلیل ابقای در حبس این رانندگان به همین مواردی که 

اشاره شد، خالصه می شود؟
نخیر! ممکن است عدم اطالع افراد از قوانین و اقداماتی که ستادهای 
دیه در کل کشور برای آزادی آنها انجام می دهند، دلیل دیگری برای 
این موضوع باشد. عدم مراجعه مددجو یا بیمه گذار به شرکت های 
بیمه جهت تشکیل پرونده احقاق حق در مهلت تعیین شده آنچه 
در ماده ۲۱ هیات وزیران مصوب 89/۱۲/۱8  به تصویب رسیده، از 
دیگر مواردی است که به دلیل آنها یک زندانی همچنان در حبس 

باقی بماند.
با این تفاسیر مشکلی در خصوص نص قانون وجود ندارد؟

با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بسیاری از مشکالت حل 
شد، اما با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که 
تعدادی از رانندگانی که بیمه نامه ناقص خریداری کرده یا برخی 
کارخانه ها که بیمه نامه های ناقص به دست راننده می دادند، نیز در 

این مورد نقش عمده داشته باشند.
 از سوی دیگر عده ای از رانندگان با این که بیمه نامه دارند، به دلیل 
این که صدور حکم قطعی تا مش��خص ش��دن دیه طول کشیده، 
با افزایش دیه مواجه می ش��وند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی و 

رسیدگی باعث شده است که نرخ دیه افزایش یافته و چون پرداخت بر 
اساس نرخ یوم االداء است، شرکت های بیمه به این امر توجهی نداشته  

و به نرخ سال تعهد بیمه گر پرداخت می کنند. 
حال این که مطابق م��اده ۱۶ قانون بیمه اجباری ش��خص ثالث، در 
مواردی ک��ه حاثه ای رخ ده��د و فرد در تصادف فوت کند، ش��رکت 
بیمه گر می تواند با توافق راننده ی��ک دیه به اولیای دم پرداخت کند 
و در خصوص مواردی که به صدمه منتج ش��ود تا 50 درصد دیه را به 
مصدوم پرداخت کند که عمال این اتفاق رخ نداده و اکنون نیز توسط 
همه ش��رکت های بیمه به درس��تی انجام نمی پذیرد. در هر صورت 

شرکت های بیمه گر باید بر اساس 
روز پرداخت )ی��وم االداء( دیه را 

بپردازند.
ستاد دیه چه اقداماتی را برای 
این قبی�ل از اف�راد زندانی و 
خانواده ه�ای قربانیان انجام 

داده است؟
این س��تاد ضمن اطالع رس��انی 
از طری��ق رس��انه ها و نی��ز تهیه 
و توزی��ع کتابچه های��ی در بین 
 اقش��ار مختلف م��ردم و ترغیب

 ش��رکت ه��ای بیم��ه در جهت 
پرداخ��ت صد در ص��دی حقوق 
زیاندی��د گان و همچنین تعامل 
و مراجعات مک��رر نمایندگانش 
به صندوق تامین خس��ارت های 
بدنی در جهت احقاق حقه حقوق 

مددجویان، از جمله کارهایی اس��ت که ما در کن��ار  حضور موثر در 
زندان ه��ا و تش��کیل پرونده به جه��ت احقاق حق��وق آنهایی که به 
 دلیل نداش��تن گواهینامه یا مابه التفاوت دیات در زندان ها به س��ر

 می برند در دستور کارهای خودمان داریم. البته همه این کارها جدای 
از وظیفه اصلی ستاد که همانا کمک در تامین بخشی از بدهی زندانیان 
جرایم غیرعمد با توجه به اعتبارات تخصیصی از س��وی دولت است ، 

انجام می پذیرد.
علل تاخیر در پرداخت دیه توس�ط شرکت های بیمه گر را در 

تصادفات رانندگی چه می دانید ؟
بیشتر عدم اطالع مردم از ماده ۲۱ مصوبه هیات وزیران ) 89/۱۲/۱8( 
در خصوص تکمیل پرونده ظ��رف ۱5 روز پس از صدور حکم قطعی، 
دلیل این تاخیرهای غیرموج��ه بوده و در مواقعی هم ممکن اس��ت 
مهلت ۲ ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکت های بیمه گر در 
پرداخت به موقع دیه )م��وارد ۱5، ۱۶ و ۱8 قانون( و ماده ۲0 مصوبه 
هیات وزیران و همچنین ع��دم مراجعه بیمه گذار به ش��رکت های 
 بیمه جهت تکمیل و تش��کیل پرونده دلیل عمده این کارش��کنی ها

 باشد.
درحال حاضر این ماده قانونی توس��ط اکثر ش��رکتهای بیمه گر اجرا 

نمی شود

مدیرعامل ستاد دیه کشور خبر داد

۱500 راننده در زندان ها  به سر می برند

 عده ای از رانندگان 
با این که بیمه نامه 
دارند، به دلیل این 

که صدور حکم 
قطعی تا مشخص 

شدن دیه طول 
کشیده، با افزایش 

دیه مواجه می شوند

یادداشت

مهلت ثبت نام  بیمه سالمت همگانی 
تا آخر اردیبهشت ماه

س��خنگوی س��تاد اجرایی بیمه س��المت همگانی ضمن اعالم این 
خبر که ش��مار افراد ثبت نام��ی در طرح بیمه س��المت همگانی از 
دو میلیون و 500 هزار نفر گذش��ت، گفت:  ثبت ن��ام در طرح بیمه 
س��المت همگانی تا آخر اردیبهش��ت ماه ادامه دارد. س��یدمهدی 
میرش��اه ولد افزود: ای��ن افراد در قال��ب بیش از ی��ک میلیون و ۶0 
هزار خانوار، در س��امانه بیمه س��المت همگانی ثبت ن��ام کرده اند. 
اختاللی در س��امانه وجود ندارد و روال ثبت نام از اف��راد فاقد بیمه، 
عادی اس��ت.به گفته وی، مهلت ثبت نام از افراد فاق��د بیمه تا آخر 
اردیبهش��ت ماه تعیین شده اس��ت. سخنگوی س��تاد اجرایی بیمه 
س��المت همگانی در پاس��خ به پرسش��ی پیرامون نحوه بیمه شدن 
افراد فاقد مدارک هویتی، افراد کارتن خواب، کودکان کار، فرزندان 
بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت اظهار کرد: در این خصوص سازمان 
بهزیستی کشور باید لیس��ت اس��امی این افراد را در اختیار ما قرار 
 بدهد.میرشاه ولد ادامه داد: تا کنون لیستی ازجانب بهزیستی برای
 ثبت نام در طرح بیمه سالمت همگانی در اختیار ما قرار نگرفته است.

 آزمون ورودی در مدارس 
غیرانتفاعی منع  قانونی ندارد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: گرفتن 
آزمون ورودی در مدارس غیرانتفاعی منع قانونی ندارد.

نجیمه باجالن در م��ورد این که آیا مجوزی ب��رای برخی از مدارس 
غیرانتفاعی که به بهانه آزمون ورودی هزینه از اولیای دانش آموزان 
دریافت می کنند، وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: هیچ اجباری برای 
گرفتن آزمون برای مدارس غیرانتفاعی و گرفتن هزینه وجود ندارد و 
این امر با توافق اولیای دانش آموزان و مدارس است. وی افزود: البته 
این امر سفارش آموزش و پرورش نیس��ت، اما منع قانونی هم برای 
گرفتن آزمون ورودی با هزینه وج��ود ندارد.معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: در صورتی که نسبت 
به صحت سنجش و شیوه جذب بهانه  غیر منطقی آورده شود، قابل 

پیگیری است و برخوردهایی هم تا کنون صورت گرفته است.

یک میلیون زوج در انتظار دریافت 
وام ازدواج

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ایالم گفت: 
بیش از یک میلیون و ۱00 هزار زوج که سال گذشته برای گرفتن وام 

ازدواج ثبت نام کرده اند، موفق به دریافت آن نشده اند.
دکترمحمود گل��زاری اظهارکرد: ضروی اس��ت که دی��دگاه جوان 
محوری و جوان باوری و میدان دادن به جوانان در عرصه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در بین مسؤوالن نهادینه شود. 
زیرا نگاه امنیتی و جوان هراسی، این قشر عظیم جامعه را آسیب پذیر 
می کند. وی با بیان این که نیرو های محرک و مدیران آینده کش��ور 
همین جوانان امروز هس��تند، گفت: ضروری اس��ت ک��ه امور آنان 

ساماندهی شود و دغدغه های آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

اخبار کوتاه
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معاون وزیر بهداشت خبر داد

زایمان  طبیعی  رایگان از ۱۵ اردیبهشت

معاون وزیر بهداشت با اشاره به انجام زایمان طبیعی رایگان از ۱5 اردیبهشت، به وجود بیش 
از یک میلیون بیماری قلبی در ایران اشاره کرد و گفت: دو سوم قلب هایی که از بیماران 
مرگ مغزی به دست می آید، برای پیوند استفاده نمی ش��ود. محمد آقاجانی در حاشیه 
چهارمین کنگره نارسایی قلب با اشاره به سیاست های دولت برای تحول در حوزه درمان 
اظهار داشت: دولت در راستای اجرای برنامه های حمایتی سالمت پس از اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها، هفت برنامه اصلی را برای تحول در حوزه درمان طراحی کرد که در 

حال اجراست و امیدواریم از ۱5 اردیبهشت ماه، نخستین مرحله آن در بیمارستان های 
تحت پوشش وزارت بهداشت )بیمارستان های دانشگاهی( انجام شود. وی با اشاره به این 
که برای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲0 هزار نفر، دولت 95 درصد هزینه ها 
 را پرداخت می کند،  گفت: بیم��اران این بخش ها فقط پنج درص��د هزینه ها را پرداخت

 خواهند کرد. 
همچنین، امیدواریم در ماه های آینده بیماران ب��رای دریافت خدمات و لوازم و داروها به 

خارج از بیمارستان ها هدایت نشوند. 
معاون درمان وزیر بهداش��ت، ارتقای کیفیت خدمات بیمارس��تان ها مانند هتلینگ و 
سرویس های تغذیه، پرستاری و غیره را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده اعالم کرد و 
گفت: امیدواریم در سال 93 بتوانیم بر کیفیت بهداشتی خدمات و ارتقای کیفیت خدمات 

بیمارستان ها عمل کنیم.
 آقاجانی درباره برنامه های در نظر گرفته ش��ده برای رایگان کردن زایمان طبیعی گفت: 
از ۱5 اردیبهش��ت ماه، زایمان طبیعی در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت 

رایگان خواهد شد. 
این اقدام برای تش��ویق م��ادران به زایم��ان طبیعی ص��ورت می گیرد و مش��وق های 
دیگری را هم برای ماماها و پزش��کان در نظر گرفته ایم. وی افزود: در کنار رایگان شدن 
زایمان طبیعی، بازسازی زایش��گاه ها و اس��تفاده از زایمان بی درد از دیگر برنامه ها برای 
 تشویق به زایمان طبیعی اس��ت تا بتوانیم آمار 54 درصدی س��زارین در کشور را پایین

 بیاوریم.

مدیر کل اسبق محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: 
تنها درخواس��تی که از مدیر کل محیط زیست کشور 
داریم، اجرایی کردن قانون گارد پس از 30 تا 40 سال 
خاک خوردن است. مهدی کهنمویی در مراسم تودیع 
و معارفه مدیر کل محیط زیست استان اصفهان اظهار 
داشت: هم اکنون یک نیرو به عنوان گارد محیط زیست 
مش��غول به فعالیت است که الزم اس��ت فکری برای 

محیط بانان و محیط زیست شود.
وی با بی��ان این ک��ه محیط زیس��ت در گذش��ته در 
حاشیه قرار داش��ت، بیان کرد: امروزه محیط زیست 
توانس��ته در متن مباح��ث و موضوعات ق��رار گیرد. 
مدیر کل اسبق محیط زیست اس��تان اصفهان اضافه 
 کرد: امروز محیط زیس��ت و رس��یدگی به مشکالت

 زیس��ت محیط��ی در س��رلوحه فعالیت ه��ای نظام 
خود نمای��ی می کن��د. وی ادامه داد: در ح��ال حاضر 
ش��رایط محیط زیس��ت در ابعاد مختلف نس��بت به 
سال های گذشته متفاوت شده است. کهنمویی یکی 
از اولویت های دول��ت و رییس جمه��ور را اختصاص 
بخش��ی از درآمد حاص��ل از هدفمندی یاران��ه ها به 
رفع مش��کالت زیس��ت محیطی عنوان ک��رد و بیان 
داش��ت: امروز شرایط محیط زیس��ت در کشور بسیار 
خاص ب��وده و نظام جمهوری اس��المی ای��ران به این 

نقطه رسیده اس��ت که باید به صورت ویژه به محیط 
زیس��ت توجه کند. وی با اش��اره ب��ه این ک��ه امروز 
مس��ؤولیت ها و وظایف در حوزه حفاظ��ت از محیط 
زیست افزایش یافته است، تاکید کرد: امکانات سازمان 
 حفاظت محیط زیست برای فعالیت در حوزه مباحث

 زیس��ت محیطی باید افزای��ش یابد.کهنمویی گفت: 
قوانی��ن کار باید در حوزه محیط زیس��ت اجرا ش��ود 
که در این عرصه الزم اس��ت از توان بخش خصوصی 
استفاده شود.راهکارهای مدیر کل جدید محیط زیست 
برای رفع مش��کالت موجودمدیرکل جدید حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
راهکار هایی را برای رفع چالش ها و معضالت زیس��ت 
محیطی اصفهان دارم و پیگیری های الزم را در راستای 
کنترل، کاهش و رف��ع این چالش ه��ا و معضالت در 

استان انجام خواهم داد.
حمید ظهرابی با اشاره به اهمیت ارتقای شاخصه های 
زیس��ت محیطی در س��طح جامع��ه اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاض��ر چالش ه��ا و مش��کالت بس��یاری 
 در ح��وزه محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان وجود 
دارد.وی با تاکید بر این که اصفهان ۲50 روز از س��ال 
را نمی تواند خوب نفس بکشد، ادامه داد: اصفهان هر 
ساله با آغاز فصل سرما با پدیده اینورژن و وارونگی دما 
مواجه می شود و بیشترین بار رس��یدگی به وضعیت 
محیط زیست و مشکالت زیس��ت محیطی استان، به 
دوش محیط زیس��ت اس��ت. ظهرابی با بیان این که 
رسیدگی به وضعیت محیط زیست و کاهش چالش ها 
و معضالت زیست محیطی در استان یک عزم جدی و 
همگانی نیاز دارد، تاکید کرد: در حال حاضر رسیدگی 
به مشکالت زیست محیطی به عنوان نخستین اولویت 

مسؤوالن استان تلقی می شود.
وی  افزود: امیدواریم که هر چه سریع تر شاهد بهبود 

وضعیت زیست محیطی استان باشیم.

مدیر کل اسبق محیط زیست استان 

قانون گارد پس از 40 سال خاک خوردن اجرایی شود
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
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

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

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 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 
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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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پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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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

نوبت دوم

ود[
ه ر
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س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های
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6265583

مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بر آورد )ريال ( تضمين )ريال( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

11/500/000227/127/696جاریاصالح و توسعه  شبكه آب لنجان 92-2-189

20/500/000409/871/412جاریاجرای خط انتقال آبرسانی به شهرک حمل و نقل زرين شهر  92-2-190

31/000/000609/417/245جاریاجرای شبكه فاضالب شهر فالورجان92-2-191

23/000/000442/351/790جاریاصالح و توسعه شبكه فاضالب منطقه 5 شهر اصفهان 92-2-192

25/000/000499/202/664جاریتوسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر اصفهان 92-2-193

14/000/0002/378/208/095عمرانلوله گذاری فاضالب شهر خوراسگان )قسمت دوم( 92-2-194

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/4/15 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 07:30 صبح روز يكشنبه 92/4/16 

دریافت اسناد : سايت اينترنتی 
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلن : 0311-6680030

نوبت دوم

www.abfaesfahan.ir
www.iets.mporg.ir
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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چاپ   اول 

آگهی  مناقصه ) نوبت اول (   
 اداره كل تعاون ، كارو رفاه اجتماعی اس�تان اصفه�ان در نظر دارد
 پروژه های مش�روحه ذيل كه از محل اعتبارات عمرانی ملی س�ال 
1392 پيش بينی اعتبار گرديده را از طري�ق مناقصه به پيمانكاران 

واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز كاری پس از نوبت 
دوم جهت دريافت اس�ناد مناقصه به دفتر فنی اي�ن اداره كل واقع در 
بلوار آيينه خانه جنب بن بس�ت ماه مراجعه نم�وده و پس از تكميل به 
تحويل پيشنهاد ها اقدام نمايند. ضمنا شركت هايی می توانند نسبت 
به ارائه پيش�نهاد اقدام نمايند كه مدارک پرونده ارزيابی آنان تكميل 
 شده باشد . الزم به ذكر است هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه

 خواهد بود .
اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان 

م الف 2365

 مبلغ تضمين شركت برآورد اوليه به ريال رتبه و رشته مورد نيازنوع  قرار داد عنوان پروژه 
تاريخ بازگشائی تاريخ تحويل اسناددر مناقصه
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اخبار کوتاهيادداشت

 گران ترين کشورهای جهان 
کدامند؟

بر اساس آخرین رتبه بندی بانک جهانی، کشورهای سوییس و نروژ 
گران ترین کشورهای دنیا به حساب می آیند.

 بر اساس این رتبه بندی پس از سوییس و نروژ، کشورهای استرالیا 
و دانمارک نیز در ردیف گران ترین کشورهای دنیا به شمار می آیند. 
براس��اس مطالعاتی که بر پایه تفاوت های نرخ براب��ری ارز و قدرت 
خرید در کش��ورهای مختلف انجام گرفته اس��ت، کشورهای مصر، 
پاکستان، اتیوپی، میانمار و الئوس پایین ترین ارزش پولی  را دارند.

تولید ناخالص ملی هشت کشور از جمله ماالوی، موزامبیک، و لیبریا، 
سالیانه کمتر از ۱۰۰۰ دالر ارزیابی شده است.

براساس مطالعات مشابهی که در سال ۲۰۰۵ میالدی صورت گرفت، 
کشورهایی که سطح در آمد متوسطی داشته اند، سهم مهم تری را در 
اقتصاد جهانی داشته اند که این اتفاق، در واقع به زیان ثروتمندترین 
و فقیرترین کشورهای دنیا بوده است. به گفته بانک جهانی در سال 
۲۰۱۱ میالدی، کش��ورهای کم درآمد و متوسط جهان، در بیش از 

نیمی از فعالیت های اقتصادی جهان، نقش کلیدی داشته اند.

 نصب نخستین انشعاب فاضالب
 در نجف آباد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در اردیبهشت 
ماه سال جاری نخستین انشعاب فاضالب شهر نجف آباد نصب شد.

هاشم امینی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ کیلومتر از شبکه فاضالب 
ش��هر نجف آباد اجرا ش��ده که به دنبال آن حدود 9۱۰ واحد تحت 

پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می  گیرند.
وی با بیان این که اجرای 6۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب در نجف آباد 
در دس��تور کار قرار گرفت، عنوان کرد: مقرر شد با مشارکت بخش 
خصوصی و فاینان��س داخلی اجرای پ��روژه 6۰۰ کیلومتر ش��بکه 
فاضالب شهر نجف آباد در آینده ای نزدیک آغاز شود که این عملیات 

هزینه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال در بر دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: 
برآورد ش��ده با تامین اعتبارات الزم، اجرای این پروژه حدود ۵ سال 
به طول خواهد انجامید و پس از اجرا، حق واگذاری و نصب انشعاب 
فاضالب مختص سرمایه گذار خواهد بود. وی اضافه کرد: مدول اول 
تصفیه خانه فاضالب ش��هر نجف آباد با ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار نفر 

پس از ۱3 سال در مدار بهره برداری قرار گرفت.

 لوازم خانگی 2تا 12 درصد
 افزايش يافت 

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی از افزایش 
۲ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازارهای این استان خبر داد.
  اکبر زادمهر ب��ا انتقاد از ب��ی ثبات قیم��ت ها گف��ت: وارد کننده،

تولید کننده و فروش��نده، هر روز با یک قیمت جدید کاالهای خود 
را عرضه می کنن��د. وی اضافه کرد: در حال حاض��ر نمایندگی های 
برندهای معتب��ر، تمایلی به توزیع محصوالت خود در فروش��گاه ها 

ندارند و بیشتر به صورت مستقیم کاالها را به فروش می رسانند.
زادمهر روند کنونی ب��ازار را برخالف توقع م��ردم و توزیع کنندگان 
دانست و گفت: مدت هاست بازار به امید کاهش قیمت ها در حالت 

رکود به سر می برد.
وی یکی از دالیل افزای��ش قیمت ها رابی ثبات قیم��ت ارز عنوان و 
اضافه کرد: در صورت توافق نهایی ایران با ۱+۵ و بهبود روابط ایران 
با سایر کش��ورها، می توان به کاهش قیمت ها در بازار لوازم خانگی 

امید داشت.

اتمام کشت جديد چغندر قند بدون 
استفاده از گلدان کاغذی 

رییس بخش تحقیق��ات اصالح ب��ذر چغندرقند مرک��ز تحقیقات 
کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: برای نخس��تین بار کشت نشایی 
چغندر قند بدون استفاده ازگلدان کاغذی در زمین های شور استان 

اصفهان پایان یافت.
جهاداکبر با اشاره به این که پیش از این برای تولید چغندر از روش 
گلدان کاغذی اس��تفاده می شد، اظهار داش��ت: این شیوه عالوه بر 

پرهزینه بودن، روش پیچیده ای است. 
وی افزود: در این روش نشاء چغندر که دوره رشد آن کوتاه است در 
زمین کاشته می شود و وقتی ریش��ه آن هویجی شکل شد از زمین 
خارج و به زمین اصلی شور ایستگاه تحقیقاتی رودشت منتقل شد. 

رییس بخش تحقیق��ات اصالح ب��ذر چغندرقند مرک��ز تحقیقات 
کشاورزی استان اصفهان بیان داش��ت: این روش نه تنها کم هزینه 

بوده بلکه شیوه آن ساده است. 
وی افزود: کاهش 3۰ درصدی مصرف آب و کنترل علف های هرز از 

مهم ترین مزایای اجرای این طرح است. 
جهاداکبر یادآور شد: چغندرقند کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی 

خرداد امسال برداشت می شود.

قطعی بودن اجرای هم کدسازی 
تلفن ثابت در اصفهان

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: به طور 
حتم یکسان س��ازی کدهای تلفن های ثابت در استان اصفهان طی 
روزهای آینده اجرایی می ش��ود، اما هنوز اطالع دقیقی از زمان آن 
 نداریم. چند روز گذش��ته کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات،

 مصوب��ه ای مبن��ی بر ح��ذف پالس مح��وری از تعرفه ه��ای تلفن 
 ثابت، محاس��به کارکرد مش��ترکان بر مبنای دقیق��ه، اجرای طرح 
یکس��ان س��ازی کدهای مخابراتی در سطح اس��تان ها و یکنواخت 
س��ازی تعرفه های تلفن هم��راه به ش��رکت مخابرات ای��ران ابالغ 
کردکه در آن مبلغ آبونمان ماهیانه خط��وط تلفن ثابت را بر مبنای 
 منطقه و ش��هر مش��ترکان و نیز میزان کارکرد ماهیانه آنها تعیین

 کرده است. 
براساس این مصوبه ش��رکت مخابرات ایران موظف است حداکثر تا 
پایان شهریور ماه سال جاری، طرح یکسان سازی کد در سطح کشور 

را در تمام استان های باقی مانده اجرا کند. 
در این خصوص مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان  
گفت: ما تمام تجهیزات الزم برای یکسان سازی کدهای تلفن ثابت 
در استان اصفهان را آماده کردیم، اما هنوز ابالغیه ای از زمان اجرای 
آن برای هم کدس��ازی تلفن به ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 

نرسیده است. 

 پايان ماه يارانه  
واريز می شود 

ط�الی جهان�ی ب�ا روند 
کاهشی،12۸۷ دالر شد

  هر اونس طال در ب��ازار جهانی پس از تصمیم ف��درال رزرو آمریکا مبنی بر 
کاهش ۱۰ میلیارد دالر محرک پولی به تصویب رسید.

طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی کیتکو، هر اونس طال به ۱۲87 
دالر و ۵۰ سنت رسید.

همچنین می��زان ذخایر طالی صن��دوق اس پی دی آر نیز روز گذش��ته با 
 کاهش 4/۱9 تنی روبرو ش��د و ذخایر کل این صندوق به کمتر از 87۰ تن 

رسید.
همچنین کاهش ذخایر طالی صندوق های بزرگ س��رمایه گذاری نیز تاثیر 

زیادی برعهده قیمت جهانی طال داشته است.
به ای��ن ترتیب ه��ر اون��س طال نس��بت به ی��ک ماه گذش��ته ب��ا افزایش 
 9 دالری و نس��بت به یک س��ال گذش��ته کاه��ش ۱69 دالری را نش��ان

 می دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ب��ا بیان این که اواخر 
اردیبهش��ت ماه یارانه افرادی که در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ثبت نام 
کرده اند، به حساب هایشان واریز می شود، گفت: امسال نیز سبد کاال در بین 

واجدان شرایط توزیع می شود.
محمد باقر نوبخت با اش��اره به فراهم بودن زمینه ثبت ن��ام برای متقاضیان 
دریافت یارانه حتی در روستاهای کش��ور، اظهار کرد: این که گفته می شود 
عده ای نتوانستند برای دریافت یارانه ها ثبت نام کنند، صحت ندارد زیرا در 
روستاها به غیر از مراکز پیشخوان دولت، اطالعات برخی افراد به شکل دستی 
دریافت و وارد سایت ش��د. وی با بیان این که در زمان ثبت نام از متقاضیان 
دریافت یاران��ه همه مردم امکان ثبت نام داش��تند، گفت: گزارش��ی از عدم 
موفقیت مردم برای ثبت نام دریافت نشده و حتی به مدت دو روز نیز فرآیند 

ثبت نام برای افراد جامانده تمدید شد.

4
96 درصد مردم استان برای دریافت یارانه ثبت نام کردند

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان از ثبت نام 96 درصد مردم این خطه برای دریافت یارانه نقدی در 
مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها خبر داد. علیرضا همدانیان افزود: در حال حاضر سایت www.refahi.ir برای 

انصراف شهروندان اصفهانی برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها باز است.
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مس��ؤوالن وزارت نیرو به مردم هش��دار دادند: بخش عمده ای از 
دالیل افزایش بار مالی قبوض برق، مص��ارف پنهان این انرژی در 
منازل اس��ت؛ به طوری که مشترکان بدون اس��تفاده از برق باید 
هزینه های مصرف آن را بپردازند. برای تابستان امسال پیش بینی 
می ش��ود پیک مصرف برق ایران به ۵۰ هزار مگاوات افزایش یابد 
و در صورت بهره ب��رداری از ۱۰ واحد جدید نیروگاهی با ظرفیت 
۱3۰۰ مگاوات، برای روزهای گرم تابستان، کشور با کسری ۲۰۰۰ 

مگاواتی روبه رو می شود.

بر این اس��اس پس از تصویب و اب��الغ تعرفه های جدی��د برق و 
افزای��ش ۲4 درصدی قیمت این ان��رژی پاک با اج��رای فاز دوم 
قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت برای کاهش مصرف برق در 
 دوران پیک تابستانی، ساز و کارهای تشویق و جریمه مشترکان 

کم مصرف و پر مصرف برق را در دستور کار قرار داده است.
مطابق با تعرفه های تشویقی آن دسته از مشترکانی که در ساعات 
پیک مصرف )س��اعت ۱۱ صبح ت��ا ۱4 بعدازظه��ر و ۱9 عصر تا 
۲3 ش��ب( با خاموش کردن لوازم اضافی برقی همچون ماش��ین 
لباسشویي، ظرفشویي، اتو، پلوپز و المپ هاي غیرضروری مصرف 
برق خود را کاهش دهند، تعرفه محاس��به برق آنها به صورت کم 

باری و به نصف کاهش می یابد. 
محمدجواد شریفي معاون هماهنگي و نظارت بر خدمات مشترکان 
توانیر با یاد آوري این که هزینه هر کیلووات س��اعت برق مصرف 
خانگي در ساعات کم باري به میزان۱8/6 تومان مشمول تخفیف 
نسبت به ساعات میان باري خواهد ش��د، گفت: با مصرف برق در 
ساعات پیک به میزان 37/۲ تومان به ازای هر کیلووات بر ساعت، بر 
مصرف ساعات پیک افزوده خواهد شد که در صورت کاهش مصرف 

در ساعات پیک این هزینه را نخواهند پرداخت. 

 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اجرای آزادسازی 
نرخ بلیت هواپیما تا دو ماه آینده گفت: پاسخ های مثبتی برای 
ورود هواپیما صورت گرفته است و در هفته های آینده این قطعات 

وارد کشور می شود.
 علیرض��ا جهانگیری��ان در جم��ع خبرن��گاران در خص��وص

  آزاد س��ازی نرخ بلیت هواپیم��ا در فاز دوم اج��رای هدفمندی 
یارانه ها اظهارداشت: آزادس��ازی نرخ بلیت بر اساس ماده ۱6۱ 
قانون برنامه پنجم توسعه باید اجرایی شود و معموال آزادسازی 

به رقابت بیش��تر و رقابت به کاهش قیمت و افزایش تسهیالت و 
رفاه مسافرین منجر می شود.

وی افزود: در کشورهای دیگر دنیا با این هدف آزادسازی شکل 
گرفته و ه��دف مهم از اجرای این قانون این اس��ت ک��ه به رفاه 

مسافرین برسیم.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اش��اره به این که افزایش 
قیم��ت در جامعه ما، به بلی��ت  هواپیما منحصر نیس��ت، اظهار 
داشت: در زمینه کاالها و خدمات، متناسب با نرخ تورم و افزایش 

عوامل هزینه ای، افزایش قیمت اتفاق می  افتد.
جهانگیریان با اشاره به این که آزادس��ازی نرخ بلیت به کنترل 
قیمت کمک می کند، بیان کرد: در گذشته هر ساله یا هر دو سال 
یک بار، افزایش قیمتی در نرخ بلیت هواپیما داشتیم، اما با اجرای 
آزادسازی و ایجاد رقابت در صورت افزایش قیمت بلیت بازهم در 

زمان های مشخص، کاهش قیمت را خواهیم داشت.
معاون رییس راه و شهرس��ازی با بیان این که طبق آمار از آبان 
سال 9۱ تا کنون افزایش قیمتی نداشتیم، گفت: در جریان اجرای 
آزادسازی نرخ بلیت حتی اگر قیمت ها از نرخ کنونی هم باال برود 

بازهم با قیمت کمتری از تورم طبیعی به فروش می رسد.

آزادسازی نرخ بلیت تا دوماه آينده

قطعات هواپیما به زودی وارد کشور می شود
هزينه های پنهان قبوض نجومی برق 

راه های ساده برای کاهش چشمگیر پول برق منازل

نرخ دالر در بازار ارز در حالی با کمی افزایش به 33۰۰ تومان رسید 
که پیش از این دولت از ورود تقاضای ارز صنایع به مرکز مبادالت و 
تزریق ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی به بازار خبر داده 

و اعالم کرده بود نرخ ارز کاهش می یابد.
 به گزارش فارس، در روزهای پایانی س��ال گذش��ته ن��رخ دالر از 
محدوده ۲9۰۰ تومان به بیش از 3۰۰۰ تومان رسید که سفته بازای 
و دالالن این افزایش قیمت را ناشی از ورود تقاضای ارز مسافری به 
بازار عنوان  کردند.این استدالل که تقاضای ارز به واسطه سفرهای 
خارجی افزایش یافته اس��ت مطرح ش��د که به نظر می رسد حجم 
سفرهای خارجی سال گذش��ته با توجه به افزایش نرخ ها به میزان 
قابل توجهی کاهش یافت و این اخبار چیزی جز بر هم زدن بازار و 

سودجویی دالالن و سفته بازارن نبود.

بر اس��اس این گزارش، سال 9۲ با نوس��انات پرحجم نرخ ارز پایان 
یافت و سال جدید نیز با عدم تحقق وعده های دولت مبنی بر کوتاه 
مدت بودن نوس��انات قیمت دالر آغاز شد به طوری که قیمت دالر 
تا محدوده 33۰۰ و حت��ی 34۰۰ تومان نیز رس��ید.اما اینکه چرا 
سفته بازان همچنان در برابر کاهش نرخ ارز مقاومت می کنند جای 

سوال دارد که آیا آنها نیز به وعده های دولت بی اعتماد هستند؟
بر همین اس��اس، مهدوی دبیر انجمن کارفرمایان پتروش��یمی از 
عرضه ۵۰ درصدی ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروش��یمی 
در صرافی های مجاز بانک مرکزی خبر داد و گفت: در سال جدید 
ماهانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر ارز ب��ه بازار تزریق می کنیم. 

این خبر از س��وی این مسئول توس��ط مقامات دولتی مورد تأیید 
قرار گرفت.در حالی نرخ ارز طی روزهای گذش��ته روند افزایش��ی 
برخالف سیاست های دولت و باب میل سفته بازان در پیش گرفته 
که هیچ گونه موضع گیری در خصوص این میزان افزایش نرخ گرفته 
نمی شود و سفته بازان همچنان در برابر کاهش قیمت دالر و سکه 
مقاومت می کنند.به گزارش فارس، در بازار امروز نرخ دالر به 33۰۰ 
تومان رسید و هر قطعه س��که امامی نیز به یک میلیون و ۱۵ هزار 
تومان افزایش یافت، این افزایش نرخ با وجود افت پیاپی هر اونس 

طال در بازارهای جهانی رخ می دهد.
طبق آخرین آمار منتشر شده در س��ایت رسمی کیتکو، هر اونس 

طال با 8 دالر کاهش به ۱۲87 دالر و ۵۰ سنت رسید.بر اساس این 
گزارش، در پایان نشس��ت دو روزه فدرال رزرو آمریکا، کاهش ۱۰ 
میلیارد دالری محرک پولی به تصویب رسید.همچنین میزان ذخایر 
طالی صندوق اس پی دی آر نیز روز گذش��ته با کاهش 4.۱9 تنی 
روبرو شد و ذخایر کل این صندوق به کمتر از 87۰ تن رسید.کاهش 
ذخایر طالی صندوق های بزرگ س��رمایه گذاری نیز تاثیر زیادی 
برعهده قیمت جهانی طال داشته است.در این باره، کارشناسان بازار 
معتقدند دالالن و سفته بازان پس از افزایش قیمت ها، ارز و سکه را به 
مردم عادی می فروشند و در آینده از بی اطالعی برخی مردم مجددا 
سوء استفاده خواهند کرد؛ بنابراین این کارشناسان توصیه می کنند 
بازار ارز و سکه یکی از بازارهای پرریسک و خطرناکی است که سفته 

بازان تنها بر اساس شایعات نوسان گیری می کنند.

مقاومت بازار در برابر کاهش نرخ دالر و سکه

اس��تاندار اصفه��ان با بی��ان این ک��ه در اجرای س��ریع طرح 
بهش��ت آباد ۵8۰ میلیون متر مکعب آب سهم اصفهان، یزد و 
کرمان شده، گفت: در طرح شورای عالی آب ۲۵۰ میلیون متر 
مکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون متر مکعب سهم یزد و ۱8۰ 

میلیون متر مکعب سهم کرمان است.
 رس��ول زرگرپور در نشس��ت خبری با خبرنگاران با اشاره به 
آخرین تصمیمات درباره زاینده رود اظهار کرد: در این ارتباط 
۲ نظریه را می توانم مطرح کنم، نخست از منظر یک کارشناس 
آب و دوم از جایگاه استاندار اصفهان. اگر به لحاظ فنی به دنبال 
بررسی این موضوع و اعالم یک نظر باش��یم، باید بگویم طرح 
بهشت آباد شامل سد و تونل است که سابقه ای ۱۲ ساله دارد 
و در زمان حضور بنده در وزارت نیرو به عنوان یک طرح کامال 
قانونی و مهندس��ی ش��ده تصویب و اعتباری در ردیف بودجه 

کشور برای آن منظور شد.
وی افزود: این طرح تامین آب ش��رب اس��تان اصفه��ان را به 
تنهایی ش��امل نمی ش��ود و طرح فالت مرکزی ایران بوده که 
اس��تان های یزد و کرمان را نیز در بر می گی��رد. پس برای به 
نتیجه رسیدن آن مسؤوالن هر 3 اس��تان باید دست به دست 

هم بدهند و به نقطه نظری مشترک برسند.
زرگرپور با اشاره به مطرح شدن طرح جدید درباره انتقال آب به 
فالت مرکزی ایران خاطرنشان کرد: طرح اولیه که شامل انتقال 

آب از طریق س��د و تونل و طرحی مصوب و مهندس��ی شده، 
همچنان به قوت خود باقی است، اما باید دید نظریه جدید که 
شامل انتقال آب از طریق سد، تونل و لوله است، دارای اولویت 

خواهد بود یا طرح در حال انجام است.
ح�ل مش�کل آب زاين�ده رود نیازمن�د نظ�رات 

کارشناسان است نه تجمعات خیابانی
وی با تاکید ب��ر این که حل مش��کل آب زاین��ده رود نیازمند 
نظرات کارشناسان است نه تجمعات خیابانی، گفت: نظر من 
به عنوان کارشناس آب، اجرای طرح اول است. چرا که بر اساس 
کارشناسی های انجام شده، قیمت تمام شده اجرای طرح دوم 
که شامل سد، تونل و لوله اس��ت ۲ یا 3 برابر بیشتر بوده و این 

مساله به صرفه نیست.
استاندار اصفهان با بیان این که میزان سرمایه گذاری در طرح 
اول و دوم یکسان است، تصریح کرد: در بهره برداری، طرح تونل 
هزینه ای ندارد. طرح لوله نیازمند هزینه ای قابل توجه و مدت 
زمان استفاده از طرح تونل تا ۱۰۰ سال هم پیش بینی شده؛ در 

حالی که این مدت برای طرح لوله، فقط 3۰ سال است.
وی با تاکید بر این که بنده در جایگاه اس��تاندار اصفهان باید 
مدافع برنامه های قانونی باشم، بیان کرد: مدیریت استان شامل 
اس��تاندار و نمایندگان، در این زمینه هماهنگی کامل دارند و 
همچنان پیگیر هس��تیم تا وزارت نیرو به عنوان مرجع قانونی 

این نظریه جدید را رد یا تایید کند.
در صورت صرفه جويی25 درصدی در مصرف آب 

تابستان جیره بندی نداريم
اس��تاندار اصفهان درباره وضعیت آب ذخیره ش��ده در س��د 

زاینده رود گف��ت: پیش از این 
۱۰ متر مکع��ب آب از طریق 
تون��ل به تصفیه خان��ه منتقل 
و حدود 3/۵ مت��ر مکعب آب 
از چاه ه��ا تامین می ش��د که 
مجموع۱3/۵ متر مکعب نیاز 
آب شرب اصفهان و شهرهای 

تابعه را تامین می کرد.
وی افزود: مش��کلی که وجود 
دارد ای��ن اس��ت ک��ه وارد 
 هفتمین س��ال خشکس��الی

 شده ایم. برای رفع این معضل 
از 7 ماه پیش به حفر 7۰ چاه 
جدی��د اقدام کرده ای��م، اما بر 
اس��اس اعالم ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان اگر 
شهروندان در تابستان اصفهان 

۲۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند تابس��تان را بدون 
قطعی آب و یا جیره بندی پشت سر می گذاریم.

اس��تاندار اصفهان در بخش دیگ��ری در صحبت های خود به 
س��فر مدیرکل یونس��کو به اصفهان اش��اره کرد و در ارتباط 
 با اخت��الف نظری ک��ه میان مس��ؤوالن در خص��وص برپایی

 ویژه برنامه های هفته نکوداش��ت اصفهان در میدان تاریخی 
امام)ره( ایجاد شد،  اظهار کرد: اختالف حقوقی و یا عملکردی 
میان دستگاه های مختلف استان همواره وجود دارد، اما روال 
بر این است که دستگاه ها به جای ارجاع این اختالفات به قوه 
قضاییه، اس��تانداری را به عنوان مرجع اصل��ی تصمیم گیری 
 در جری��ان بگذارن��د. زیرا نظ��ر اس��تانداری، فصل الخطاب و

 الزم االجراست. وی تصریح کرد: یک روز پیش از سفر دبیرکل 
یونسکو به اصفهان به بنده اطالع دادند که اختالف نظری میان 
مسؤوالن ش��هرداری اصفهان و میراث فرهنگی ایجاد شده  و 
بر خالف برخی اخبار منتشر ش��ده در رسانه ها، این را نیز باید 
بگوییم که س��فر مادام بوک��ووا به اصفهان به مناس��بت هفته 

نکوداشت نبود و پیش از آن پیش بینی شده بود.

 استاندار : 25۰ میلیون متر مکعب  از آب زاينده رود سهم  اصفهان است

صرفه جویی کنید ، آب جیره بندی نمی شود
عالقه حیدرآباد هند به 
سرمايه گذاری در ايران 

سرکنسول جمهوری اس��المی ایران در حیدرآباد هند 
گفت: هیات تجاری، اقتصادی ات��اق بازرگانی و صنایع 
حیدرآباد هند، عالقه مندی خود را به سرمایه گذاری در 

ایران اعالم کرده است.
 حس��ن نوری��ان در ب��ادرود نطن��ز اف��زود: ای��ن هیات 
 عالق��ه من��دی خ��ود را ب��ه س��رمایه گ��ذاری در

 حوزه های مختلف کشاورزی، احداث کارخانه کنسانتره 
 می��وه و گردش��گری مذهب��ی در ای��ران اع��الم کرده 

است.
وی گف��ت: با توج��ه ب��ه ظرفیت ه��ای بالق��وه بخش 
ب��ادرود در ارتب��اط با مس��ایل کش��اورزی، محصوالت 
 غذای��ی، گردش��گری مذهب��ی و صنعت ف��رش بافی، 
سرمایه گذاری از س��وی این هیات تجاری و اقتصادی با 
 ایجاد بازارهای جدید در ایران، م��ورد هدف قرار گرفته

 است.
سیداحمد افخم رضا رییس اتاق بازرگانی شهر حیدرآباد 
هندوس��تان نیز در حاش��یه دیدار از ش��هر بادرود نطنز 
 با بی��ان این که از س��ال های گذش��ته به دنب��ال ایجاد

 راه های ارتباطی در زمینه مس��ایل تجاری و اقتصادی 
با ایران بوده ایم، گفت: ش��باهت های فرهنگی و نژادی 
ایران و هند، در گس��ترش ای��ن ارتباطات بس��یار موثر 
 است و از آن باید برای توس��عه روابط اقتصادی استفاده 

کنیم.
وی گفت: امیدواریم با حمایت و کمک مسؤوالن دولتی 
و بخش خصوصی بتوان اقدامات مثبت��ی در این زمینه 

انجام داد.
هیات ۲۲ نفره تجاری، اقتص��ادی و بازرگانی حیدرآباد  
هند برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی به ایران 

و از جمله بخش بادرود نطنز سفر کرده است. 
ش��هر بادرود ب��ه مرکزی��ت بخ��ش امام��زاده آقاعلی 
عب��اس)ع( از تواب��ع شهرس��تان نطن��ز، ح��دود ۲۰ 
 ه��زار نف��ر جمعی��ت و در ش��مال اس��تان اصفه��ان

 قرار دارد.

طرح لوله نیازمند 
هزينه ای قابل توجه 

و مدت زمان استفاده 
از طرح تونل تا 1۰۰ 
سال هم پیش بینی 

شده؛ در حالی که 
اين مدت برای طرح 

لوله، فقط 3۰ سال 
است



یادداشت

شبکه نس��یم که این روزها تیزرهای »خندوانه« رامبد جوان را روی آنتن می برد، قرار است پخش این 
برنامه را هم زمان با افتتاح رسمی این شبکه آغاز کند. در این تیزر رامبد جوان از ببینده می خواهد تا او را 

در ساخت این برنامه  طنز کمک کرده و از خنده های جالب خود و اطرافیانشان فیلم بگیرد و ارسال کند.
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پخش برنامه  جدید رامبد جوان هم زمان با افتتاح شبکه نسیم
جشنواره یادداشت

هفت

»فرایبورگ سالم« به نقش خانه 
می آید

نمایش��گاهی از عکس ه��ای مجید حجت��ی با عن��وان »فرایبورگ 
س��ام« از یازدهم اردیبهش��ت ماه در گالری نقش خانه اصفهان به 
نمایش در آمده اس��ت. در این نمایش��گاه ۴۰ قطعه عکس در ابعاد 
۷۰×۵۰ س��انتیمتر و ۶۰ قطعه عک��س در ابع��اد ۲۱×۱۵ با موضوع 
جاذبه های گردش��گری و فضای ش��هر فرایبورگ آلمان ارایه کرده 
 که به معرفی این ش��هر به عنوان یکی از خواهر خوانده های اصفهان 
پرداخته اس��ت. گفتنی است خرداد ماه س��ال ۱۳۹۲ مجید حجتی 
نمایشگاه عکسی از جاذبه های گردش��گری اصفهان را در هفتمین 
نشست بین المللی خواهر خوانده های فرایبورگ در این شهر برگزار 
کرده بود. این نمایش��گاه با حمایت ش��هرداری اصفهان برگزار شده 
 است و تا ۲۲ اردیبهشت ماه هر روز از س��اعت ۹الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ 

جهت بازدید عاقه مندان، دایر خواهد بود.

درخواست بوکووا: ایران نماینده 
یونسکو در منطقه شود

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: با درخواست ایرینا 
بوکووا، ایران نماینده  یونس��کو برای ایفای نقش منطقه ای در حوزه  
کشورهای اطراف خود می شود. مس��عود سلطانی فر، رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری  افزود: به اعتقاد دبیر 
کل یونسکو، توان و بضاعت علمی کارشناس��ی ایران، بسیار فراتر از 
محدوده  کشور اس��ت و می تواند یک کاربرد منطقه ای داشته باشد. 
بنابراین از ایران خواست تا در احیا، حفظ و حراست از میراث فرهنگی 
در کشورهای منطقه با یونسکو همکاری داشته باشد و ایران نماینده  
منطقه ای یونس��کو در منطقه ش��ود. معاون رییس جمه��ور با ابراز 
امیدواری از داشتن همکاری های بیش��تر از سوی ایران با یونسکو به 
دنبال حضور نماینده  جدید ایران در یونسکو تاکید کرد: هیچ یک از 
کشورهای منطقه کارشناس متخصص به اندازه  یک اداره کل میراث 

فرهنگی ما در استان ها ندارند.

بررسی اصالت تابلوی منتسب
 به پیکاسو 

مدیر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد از اعزام هیاتی از کارشناسان 
زبده برای تعیین اصالت تابلوی منتسب به پیکاسو که در اردبیل کشف 
شده است، خبر داد. مجید مانوروزی، مدیر امور هنرهای تجسمی 
وزارت ارشاد و سرپرست موزه هنرهای معاصر در مورد اصالت تابلوی 
یاد ش��ده گفت: پیش تر از این هم چنین واقعه هایی رخ داده بود و ما 
نمونه های دیگری از این موارد را دیده بودیم. وی افزود: خاطرم هست 
که چند سال پیش نیز خبری از پیدا شدن دو اثر از ونگوگ به گوش 

رسید که بعد از بررسی های زیاد مشخص شد تابلوها اصالت ندارند.
مدیر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد نظر خود را درباره تابلو پیدا 
ش��ده در اردبیل که برخی آن را اثری از پیکاسو می دانند، بیان کرد: 
من بعید می دانم تابلوی پیدا ش��ده در اردبیل که منتسب به پیکاسو 
است، اصالت داشته باش��د، ولی به هر حال وظیفه ماست که از چند 
و چون جریان باخبر شویم و به همین خاطر قصد داریم کارشناسان 
خود را برای بررس��ی این تابلو به اردبیل بفرستیم. وی با رد تماس از 
س��وی میراث فرهنگی اس��تان اردبیل با آنها بیان کرد: تاکنون هیچ 
تماسی با ما که مرجع رسیدگی به این امور هستیم گرفته نشده است.

مانوروزی در پایان س��خنانش گفت: به هرحال تنها مکان و ارگانی 
که می تواند اصالت این تابلو را تایید یا رد کند، وزارت ارش��اد است. 
به همین دلیل باید کارشناس��ان ما این اثر را ببینند. مدیران میراث 
فرهنگی این استان درصدد این هستند که با کمک کارشناسان این 
حوزه اصالت این تابلو را تایید کنند. دیگر رسانه های داخلی و خارجی 
نیز پیگیری هایی را درباره صحت و س��قم این مس��اله داشتند و یک 

روزنامه رسمی کشور از داشتن مهر موزه عراق بر این تابلو خبر داد.

دهمین دبیر جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان کیست؟

 در فاصله کمتر از ۵ م��اه مانده به 
برپایی بیست و هشتمین جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان هنوز 
دبیر این رویداد سینمایی مشخص 
نشده است. در واقع دهمین نفری 
که ای��ن مس��ؤولیت را عه��ده دار 
خواهد ش��د،معرفی نش��ده است.

جشنواره که تا پنج دوره اولش در 
دل جش��نواره فیلم فج��ر برگزار 
می شد، از دوره ۶ در سال ۱۳۶۹ با دبیری علیرضا شجاع نوری مستقل 
شد و به اصفهان رفت.دوره  ده و یازده جشنواره فیلم کودک به دبیری 
حسین پاکدل در اصفهان برگزار شد تا این که سال ۷۵ جشنواره به 
کرمان رفت و علی اصغر غامرضایی این مس��ؤولیت را در دوره ۱۲ 
عهده دار شد. حسین پاکدل در دوره چهارده و پانزده نیز بار دیگر دبیر 
جشنواره کودک را عهده دار بود. مرتضی کاظمی در دوره ۱۷ و محمد 
مهدی عسگرپور به عنوان مدیرعامل فارابی در دوره ۱8، دیگر دبیران 
جشنواره فیلم کودک بوده اند. علیرضا رضاداد از دوره ۱۹ تا ۲۱ این 
مسؤولیت را عهده دارد بود و مجید شاه حسینی در دوره ۲۲ جشنواره 

را برپا کرد.

جشنواره  موسیقی  
غیر رقابتی  اصفهان

مرمت
پل بابا محمود

 جشنواره موسیقی غیر رقابتی اصفهان به همت هنرسرای خورشید وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
برگزار می شود. مدیر هنرسرای خورشید با اعام این خبر گفت: دومین دوره 
جشنواره موس��یقی غیر رقابتی اصفهان به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
از فردا  تا ۲۳ اردیبهش��ت و در سانس های س��اعت ۱8 و ۲۰:۳۰ در هنرسرای 
خورشید برگزار می شود. محمد ایزدخواستی ادامه داد: گروه های مهرآهنگ، 
وابات، اتانین، ناسوت، رامشگران، خزان، ارکستر مجلسی خورشید، پارسه، نغمه، 
پالماس، هنگام، دل افروز و ارکس��تر مضرابی اصفهان در این جشنواره حضور 
دارند. وی در رابطه با غیر رقابتی بودن این جشنواره افزود: جشنواره موسیقی 
اصفهان یک جشنواره نو ظهور است و امسال دومین سال برگزاری آن است و به 

نظرم هنوز زمان برگزاری رقابتی آن فرا نرسیده است.

مرمت اضطراری پل بابا محمود در شهرستان فاورجان استان اصفهان که در 
بارندگی های ماه گذشته یکی از دهانه های آن آسیب دید، اواخر اردیبهشت 
آغاز می ش��ود. رییس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
فاورجان گفت: در حال حاضر به علت فصل بارندگ��ی و وزش باد، امکان برپا 
کردن کارگاه مرمت وجود ن��دارد. حافظ کریمیانی افزود: پایان اردیبهش��ت 
اقدامات حفاظت اضطراری پل شروع می ش��ود تا از این وضع نجات یابد. وی 
با اشاره به این که خسارت وارد شده در ظاهر کم است، تاکید کرد: این آسیب 
جدی است و امکان ریزش یکی از دهانه ها به طور کامل وجود دارد. وی با بیان 
این که کار مطالعه و مرمت کامل این پل از سال 8۹ آغاز شد، گفت: سه فاز برای 
مرمت کامل پل تعریف شده است که در مرحله اول پانصد میلیون ریال برای 

آن هزینه شد.

میراث  معماری

اس��تاندار اصفهان از تدوین آیین نامه چگونگی اس��تفاده از آثار و بناهای تاریخی این استان برای 
دستگاه های مختلف خبر داد. رس��ول زرگرپور گفت: هدف از تدوین و اجرای این آیین نامه، حفظ 
 آثار و بناه��ای تاریخی اصفهان و نح��وه اجرای برنامه ه��ای مختلف فرهنگ��ی و اجتماعی در این

 مکان هاست. وی با اشاره به این که بی توجهی دستگاه ها و نهادها نس��بت به چگونگی استفاده از این بناها به 
آثارتاریخی ضربه می زند، تصریح کرد: این آیین نامه که با همکاری کارشناس��ان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان و مسؤوالن استانداری اصفهان تدوین می ش��ود، از آسیب رسیدن به این بناها 
جلوگیری و موجب هماهنگی بین دستگاه ها برای اس��تفاده از این بناها می شود. استاندار اصفهان تاکید کرد: 
اس��تفاده از آثار تاریخی و بناهای فرهنگی اصفهان باید به گونه ای باش��د که به این آثار ارزش��مند آسیب وارد 
نشود زیرا این آثار و بناها متعلق به همه مردم جهان است. وی با اش��اره به اختاف نظر به وجود آمده بین اداره 
کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی اصفهان با شهرداری این ش��هر در برخی موارد، تاکید کرد: 
براساس قانون چنانچه اختافی بین دستگاه ها به وجود آید، دستگاه ها موظفند اختاف خود را به استانداری 
منتقل کنند تا استاندار نس��بت به حل اختاف تصمیم گیری کند. اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: استاندار به 

موج��ود بی��ن دس��تگاه  ها را عنوان نماینده عالی دولت باید اختاف 
موظفند نظرات اس��تانداری را برطرف و در این خصوص دستگاه ها نیز 

با اشاره به این که برگزاری در برنامه های خود اعمال کنند. وی 
در میدان های تاریخی در جشن ها و مراس��م های فرهنگی 
 گف��ت: داربس��ت ه��ا وهمه نقاط جهان معمول اس��ت، 

 دس��تگاه ه��ای صوتی 
بزرگ که برای برگزاری 
هفته نکوداشت اصفهان 
در مقابل مسجد امام و 
کاخ عالی قاپو توس��ط 

شهرداری اصفهان نصب شده بود، نگران کننده بود. زرگر پور درعین حال اظهار کرد: اما برگزاری 
نمایشگاه فرهنگی در وسط این میدان، تاثیر منفی بر منظره میدان امام نداشت. زرگرپور توضیح 
داد: به شهرداری اصفهان ۱۲ س��اعت فرصت داده ش��د تا داربس��ت ها و تجهیزات صوتی نصب 
شده مقابل مسجد امام و کاخ عالی قاپو را بردارد. وی بااش��اره به این که برای برپایی این نمایشگاه هزینه های 
زیادی انجام شده بود، گفت: عادالنه نبود، این نمایشگاه موقت که مورد اس��تقبال زیاد مردم قرار گرفته بود را 
برچینیم. اس��تاندار اصفهان با اشاره به این که برخی رسانه ها این تصمیم را نش��انه حمایت استاندار از شهردار 
عنوان کردند، گفت: به عنوان استاندار اصفهان موظف هستم از همه مدیران حمایت کنم. لذا حمایت من برای 
استمرار برپایی نمایش��گاه فرهنگی در وس��ط میدان امام ) ره ( ، حمایت از مردم بود. وی گفت: در آینده برای 
برگزاری این نوع نمایش��گاه ها باید به گونه ای عمل کنیم که مش��کات به وجود نیاید. برگزاری این نمایشگاه 
اعتراض میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان را در پی داش��ت. مدیر کل یونس��کو 
 نیز به اصفهان س��فر  و از میدان تاریخی امام به عنوان یکی از آثار ثبت ش��ده در فهرس��ت می��راث جهانی نیز

 دیدن کرد. 

 تدوین آیین نامه چگونگی استفاده از بناهای تاریخی اصفهان 
استاندار اصفهان خبر داد 

 نایب ریی��س اتحادی��ه هتل��داران اس��تان اصفهان از پر ش��دن
 ۱۰۰ درصدی هتل های سه، چهار و پنج ستاره این استان، به دنبال 

افزایش شمار گردشگران خارجی خبر داد.
 مهدی نریمانی  اظهار ک��رد: مجموعه های اقامتی دیگر اس��تان 
اصفهان نی��ز از حضور گردش��گران داخلی و خارج��ی بی نصیب 

نمانده اند.
وی با بیان این که این وضع بش��ارت دهنده روزه��ای خوب برای 
صنعت گردشگری ایران است، افزود: شمار گردشگران خارجی در 
این فصل نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی این تغییرات محسوس در افزایش گردشگران خارجی ورودی 
به ایران و اصفهان را ناشی از سیاس��ت های وزارت امور خارجه در 

عرصه بین الملل بیان کرد.
قابل ذکر اس��ت که در اس��تان اصفهان 8۵ هتل با حدود ۱۲ هزار 

تخت وجود دارد.
نایب رییس اتحادیه هتلداران اس��تان اصفهان فرا رس��یدن فصل 
گابگیری کاشان و هفته فرهنگی اصفهان را از دیگر عوامل موثر در 

افزایش گردشگران خارجی عنوان کرد.
در پی بهب��ود روابط ایران با کش��ورهای مختلف و س��ازمان های 
بین المللی در ماه های اخیر، مدیر کل س��ازمان علمی، آموزشی و 
فرهنگی ملل متحد)یونسکو( پس از ۱۰ سال با دعوت وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری اطاعات، به ایران سفر کرد.
خان��م  ایرینا جئورجی��وا بوکووا  ب��ه اصفهان س��فر و از کاخ عالی 

قاپو، مسجد امام)ره(، مس��جد ش��یخ لطف اهلل، بازار قیصریه، باغ 
موزه چهلس��تون، پل های تاریخی اصفهان، مس��جد جامع عتیق 
و ش��هرک علمی تحقیقاتی این ش��هر بازدید کرد. وی ضمن ابراز 

شگفتی از معماری مس��جد جامع عباسی) امام( در اصفهان گفت: 
 مردم ای��ران باید به خاطر داش��تن میراث فرهنگ��ی غنی به خود

 ببالند.

مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری نیز پیش از این از رشد 
۱۵۰ درصدی شمار گردشگران خارجی به ویژه اروپاییان در نیمه 
دوم فروردین سال جاری در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 

خبر داده بود.
اس��تان اصفهان به واسطه داشتن س��ه بنای تاریخی ثبت شده در 
فهرس��ت آثار یونس��کو ش��امل مجموعه میدان امام)ره(، باغ فین 
کاشان و مسجد جامع عتیق و همچنین ثبت آیین سنتی و مذهبی 
قالیشویان مشهد اردهال و روش های سنتی قالی بافی کاشان در 
فهرس��ت میراث معنوی یونسکو، در جذب گردش��گران خارجی 

جایگاهی ویژه دارد.
در کنار جاذبه های تاریخی، استان اصفهان غنی از میراث معنوی 

است.

مه�ارت س�نتی گالبگیری کاش�ان  در س�ال 88 در   
فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید

ش��هرهای ب��رزک، قمص��ر و نیاس��ر و روس��تاهای تابع��ه، ب��ه 
دلیل گلزاره��ای گل محم��دی، کارگاه های گابگیری س��نتی 
 و صنعت��ی، ه��ر س��ال میزب��ان گردش��گران داخل��ی و خارجی

 است.
موسم گل چینی و گابگیری هر سال از اواسط اردیبهشت تا آخر 
خرداد ادامه دارد و بسیاری از گردش��گران را از سراسر دنیا به خود 

جذب می کند.

هتل های سه، چهار و پنج ستاره اصفهان پر شد
افزایش گردشگران خارجی در استان

هنرمند پیشکسوت  اصفهان:

نصف جهان تمام جهان است 

بازیگ��ر و هنرمن��د پیشکس��وت اصفهان گف��ت: تمام 
هنرمن��دان، وام دار هنر اصفهان هس��تند. زی��را آن قدر 
روح لطی��ف هنر اصفهان سرش��ار از عش��ق اس��ت که 
ه��ر هنرمن��دی در ه��ر اث��ری که خل��ق می کن��د، در 
 گوش��ه ای از ذوق و هن��ر خ��ود، اصفهان را ب��ه نمایش 

می گذارد.
 هوشنگ حریرچیان اظهار کرد: اصفهان پایتخت هنر و 
تمدن ایران است و این شهر همه چیزهایی که یک شهر 
باید داشته باشد را در خود دارد.پاریس، برج ایفل را دارد، 
اما نمی شود آن را تکان داد، اما اصفهان منارجنبان دارد 
 که به شکل مهندسی پیش��رفته ای طراحی شده و تکان

 می خورد.
 اصفه��ان آث��ار تاریخ��ی بس��یار ارزش��مندی را 
 دارد ک��ه هی��چ ج��ای دنی��ا نظی��ر آن ه��ا یاف��ت

 نمی شود.
 وی ب��ا بی��ان این ک��ه اصفه��ان یک ش��هر م��وزه زنده
  است، افزود: مسجد ش��یخ لطف اهلل، میدان نقش جهان،

 عالی قاپو، م��وزه بزرگ حمام علی قلی آق��ا، آثارتاریخی 
اس��ت و اصفهان را گفتند نص��ف جهان، اما ب��ه عقیده 
م��ن اصفهان تم��ام جهان اس��ت و کلکس��یونی از تمام 
زیبایی ها و هنرها است. در مس��جد امام اصفهان از انواع 
 هنرها اس��تفاده ش��ده و زیباترین کلکس��یون هنرهای

 جهان است. 
بازیگر و هنرمند پیشکسوت اصفهان با بیان این که شاید 
برخ��ی بگویند که م��ن در وصف اصفه��ان بزرگ نمایی 
می کنم، اما باید آم��د و در متن اصفه��ان زندگی کرد تا 
به صحبت های من مه��ر صحت بگذارند، افزود: کش��ور 
مصر رود نیل را دارد و اصفهان زنده رود را که متاس��فانه 
در ح��ال حاضر زنده نیس��ت. زنده رود ش��اهرگ حیاتی 
 اصفهان است، نه برای مردم جهان، بلکه برای خود مردم

 اصفهان.
 من به س��هم خودم امی��دوارم و آرزو می کنم یک روزی 

زنده رود اصفهان جاری و ساری شود.

 هیجان اج��رای زنده در میدان نقش جهان در چش��م هایش 
موج می زند؛ اجرایی که ب��ه قول خودش س��ال ها آزویش را 
داشته و مثل بسیاری از هنرمندان دیگر برایش لحظه شماری 
کرده است .خبرنگار ایس��نا با وی گفت و گویی کرده است که 

می خوانید
ش�ما به بهانه های مختلف در برنامه های متفاوت 
اصفهان همکاری م�ی کنید.چه چیز بیش از همه باعث 

سفرهای متعدد به اصفهان و این همکاری می شود؟ 
من اصفهان را خیلی دوس��ت دارم هم به خاطر زیبایی هایش 
هم جنبه تاریخی بودنش و هم مردم بسیار دوست داشتنی و 
مهمان نوازش که البته فکر می کنم این مثل قدیمی ها بسیار 
صدق می کند که دل به دل راه دارد. چون انرژی و محبتی که 
من از مردم اصفهان می گیرم، بس��یار شیرین  است و آنها هم 
همیشه بسیار به من لطف داشته اند. همچنین اصفهان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسامی است و هنرمندان سراسر جهان 
باید به همین بهانه توجه و تردد زیادی به این ش��هر داش��ته 
باشند که البته تا آن جا که من خبر دارم، همین طور هم هست. 
دالیلی بهتر از این دیگر فکر نمی کنم برای آمدن به این شهر 

پیدا شود. 
با توجه به این عالقه مندی ش�ما ب�ه اصفهان و با 
توجه به توانمندی های آن، آیا تا به حال شده خواسته 

باشید با هنرمندان و جوانان مستعد این شهر همکاری 
کنید؟ 

این مساله به طور مستقیم پیش نیامده است؛ دلیلش هم این 
نیس��ت که من نخواس��تم یا نخواهم این قضیه انجام شود، اما 
متاسفانه شاید به دلیل دور بودن مسافت و نداشتن ارتباطات 
خاص تا به حال این مساله پیش نیامده است. من حس می کنم 
این شهر خاستگاه هنر است، ولی متاسفانه امکانات زیادی برای 
پرورش هنرمندان در عرصه موسیقی و یا حتی نمایش و سینما 
ندارد. امیدوارم دوستان هنرمندم در پایتخت توجه بیشتری 
نشان دهند و از این ش��هر نیز پایگاهی برای ظهور هنرمندان 
آینده بس��ازند و همه امکاناتشان را صرف تهران نکنند. چنین 
چیزی حق اصفهان اس��ت و البته به نوعی پرداخت زکات علم 

نیز محسوب می شود. 
شما خودتان بیشتر اهل شنیدن چه نوع موسیقی 
هستید و به زبان عامیانه تر با کدام نوع موسیقی حالتان 

بهتر می شود؟ 
به طور کلی من موسیقی های ملودی محور را دوست دارم؛ االن 
متاسفانه ملودی در آهنگ ها کمتر یافت می شود و فقط همه 
رنگ و بوی ریتم به خود گرفته است که من با آن ها نمی توانم 
ارتباط برقرار کنم. به نظر من ملودی در آهنگ باید مشخص، 
بدیع و قابل فهم باش��د که البته در وهله اول شعری که بتواند 

با محتوای ارزش��مندش ملودی گوش نواز را القا کند، خیلی 
مهم است. 

با توجه به صحبت شما چه اتفاق تازه ای باید بیفتد 
تا جوانان که این روزها بیشتر سمت موسیقی های پاپ 
و یا حتی نواهای س�نگین جاز و غیره می روند به گوش 

دادن موسیقی های سنتی نیز روی بیاورند؟ 
 من فکر می کن��م همانط��ور که ما بای��د به حفظ س��نت ها

 پ��ای بن��د باش��یم و برای 
بق��ای آن ت��اش کنیم، به 
این نکته هم واقف باش��یم 
که دنیا در ح��ال جلو رفتن 
است و امکانات و تجهیزات 
روزب��ه روز بیش��تر، بهتر و 
قابل دس��ترس تر می شود؛ 
پ��س نمی توانیم ی��ک جا 
بمانیم و به یک ش��یوه کار 
را پی��ش ببری��م. مث��ا در 
طب س��نتی دم نوش هایی 
 هس��ت که برای بسیاری از

 بیماری ه��ا مفید اس��ت، 
اما جوانان این روزها ش��اید 
زیاد راغب به مصرف آن ها 

نباش��ند، ولی اگر همین داروها در بس��ته بندی های خاص و 
چشم نواز در غالب دم نوش های بهداشتی با بسته بندی های 
شکیل در اختیارشان باشد، حتما استفاده خواهند کرد و چه 
بسا به همدیگر توصیه نیز بکنند. حاال در زمینه موسیقی هم 
همین طور می تواند باشد و اگر ما بدون این که قالب های کلی را 
تغییر بدهیم، الیه های بیرونی موسیقی سنتی را به روز کنیم 
و طوری با ملودی و ترانه در آمیزیم ک��ه گوش نوازتر و گیراتر 
باشد، آن وقت من مطمئنم که ش��نونده ها و مخاطبین جوان 

بیشتری خواهد داشت. 
با توجه به هفته نکوداش�ت اصفه�ان و برگزاری   
جش�ن های ش�بانه با حضور ش�ما، از تجربه ای که این 
ش�ب ها در اج�را روی صحن�ه در میدان نق�ش جهان 

داشتید بگویید؟ 
باید بگویم من تجربه اجراهای باالی ده هزار نفر را داش��ته ام 
همچنین هفته ای نیست که من برای اجرای برنامه به یکی از 
شهرهای ایران سفر نکنم، اما این ش��ب ها و این تجربه بسیار 
برایم شیرین و به یادماندنی اس��ت. جالب است بدانید دو سه 
س��ال پیش برای ضبط کلیپ تیتراژ برنامه هش��ت بهشت به 
ابتکار شهرام ابراهیمی و آقای طالقانی،کارگردان و تهیه کننده 
این برنامه به میدان نقش آمدم و یک شب تا به صبح را در این 
میدان زیبا و با شکوه گذراندم. همانجا آرزو کردم روزی بشود 

که در اینجا برنامه اجرا کنم و روی صحنه بروم. 

باید به  اصفهانی ها  تبریک گفت

 آرزویم  خواندن  در میدان  نقش  جهان  بود

انرژی و محبتی که 
من از مردم اصفهان 

می گیرم، بسیار 
شیرین  است و 

آنها هم همیشه 
بسیار به من لطف 

داشته اند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سومی  پاروزنان  اصفهانی
 در مسابقات بین المللی فرانسه  

این مسابقات که با شرکت 30 تیم 
در دو رده مختل��ف از کش��ورهای 
مختلف جهان در سنت اومر واقع در 
شمال فرانس��ه برگزار شد، با کسب 
مقام سوم اصفهان در کاناپولو همراه 
ک��ه اصفه��ان  تی��م   ب��ود. 

در رده بزرگساالن درجه A در این  
ک��رد،  ش��رکت   مس��ابقات 
موفق ش��د پس از دو تیم از کش��ور 
میزبان، در جایگاه سوم این رقابت ها قرار گیرد. اعضای تیم قایقرانی 
اصفهان را نیما حجتی، ابوذر قاضی عسگر، محمدرضا کاظمی، امین 
کاظم��ی، محمدرضا جمش��یدیان، مه��رگان خیراللهی،ش��ایگان 
خیراللهی و سید حسین موسوی تشکیل می دادند که با سرپرستی 
اع��زام مس��ابقات  ای��ن  ب��ه  عس��گر  قاض��ی   س��لمان 

 شده بودند. در این رقابت ها تیم هایی از کشورهای مختلف جهان از 
جمل��ه روس��یه، نیوزلند،انگلستان،هلند،ایران،فرانس��ه و ... حضور 
داشتند. گفتني اس��ت تیم اصفهان از س��وی هیات قایقرانی استان 
اصفهان در هفته بزرگداشت اصفهان به این رقابت ها اعزام شده بود.

 خوشحالم ذوب آهن 
درگیر بازی پلی آف نیست

عباس سیمکانی گفت: دو سال است 
که ذوب آهن درگیر پلی آف اس��ت، 
ام��ا امس��ال  ب��ا آرامش بیش��تری 
می تواند برای فصل بعد آماده شود. 
پیشکسوت فوتبال ذوب آهن با بیان 
این که فیروز کریمی برای ذوب آهن 
زحمت کش��ید و این تیم را در لیگ 
برتر نگه داش��ت، اظهارک��رد: برای 
مربی گ��ری ذوب آه��ن چندگزینه 
شانس برابری دارند و هم ابراهیم زاده و هم فیروز کریمی به ذوب آهن 
کمک کرده اند. وی با بیان این ک��ه آذری عنوان کرده گزینه اول ما 
کریمی اس��ت، ادامه داد: ابراهیم  زاده نیز در ذوب آهن جواب داده و 
نتیجه هم گرفته است. به هرحال امیدوارم هر مربی که می تواند به 
ذوب آهن کمک بیشتری کند، جذب این تیم شود .سیمکانی با بیان 
این که خوشحالم که دیگر ذوب آهن درگیر پلی آف نیست، افزود: دو 
س��ال اس��ت که ذوب آهن درگیر پلی آف است، اما امس��ال دیگر با 
آرامش بیش��تری می تواند برای فص��ل بعد آماده ش��ود.  امیدوارم 

بازیکنان خوبی را به خدمت بگیرند.

هرکس بگوید پیشنهاد جدی دارم 
بازارگرمی کرده است

مه��دی کریمیان گف��ت: مطمئن 
باش��ید هرکس که در ای��ن مقطع 
بگوی��د پیش��نهاد ج��دی دارم 
می خواه��د بازارگرمی  کند. وی در 
م��ورد پیش��نهاداتش ای��ن گون��ه 
صحبت می کند: فعال که باشگاه ها 
وضعیت مشخصی ندارند و برخی از 
آنه��ا هن��وز مدی��ران عام��ل ی��ا 
سرمربی شان مشخص نشده است. 
مطمئن باشید هرکس که در این مقطع بگوید پیشنهاد جدی دارم 

می خواهد بازار گرمی کند.
هافبک سابق سپاهان در مورد عالقه کرانچار به بازی او می گوید: ما 
در س��پاهان با یکدیگر کار کردیم و قهرمان هم شدیم. ایشان مربی 

بزرگی هستند که به هر حال به من لطف دارند.
 انشاهلل هرچه خیر است پیش آید. سعی می کنم تمام جوانب کار را 

در نظر بگیرم تا بهترین تصمیم را بگیرم.

گردشگري ورزشي ایده برتر
 در ایران است 

 احمدعل��ي فروغ��ي اب��ري رییس 
دانش��گاه آزاد اس��المي واح��د 
خوراس��گان گفت: امروزه دو پدیده 
ورزش و گردش��گري به عنوان یک 
 پدی��ده جدی��د ب��ا ه��م تلفی��ق

شده اند.گردشگري ورزشي یکي از  
ایده هاي برتر در کش��ور ماس��ت و 
مس��ؤوالن ای��ن ح��وزه بای��د ب��ا 
حمایت هاي خود آن را در کل کشور 

اشاعه بدهند. 

شرکت آل اشپورت: اظهارات کی روش 
غیرقابل تحمل است

امکان فسخ قرارداد با 
فدراسیون ایران وجود دارد

مس��ؤوالن ش��رکت آل اش��پورت آلمان در نام��ه ای به 
فدراس��یون فوتبال ایران اظهارات کی روش را غیرقابل 
تحمل خوان��ده و عواقب این انتقادات را متذکر ش��دند.

پس از ای��ن که کارل��وس کی روش، س��رمربی تیم ملی 
فوتبال ای��ران در جدیدترین انتقادات خود از اسپانس��ر 
لباس تیم ملی، آنها را مقصر مشکالت پیش آمده در مورد 
تامین لباس این تیم در اردوی آفریقای جنوبی دانست، 
شرکت آلمانی در نامه ای به فدراسیون فوتبال اظهارات 
کی روش را غیرقابل تحمل خوانده و عواقب این انتقادات 
 را متذکر ش��دند. وحید جعفری، مدیر بخش خاورمیانه 
آل اش��پورت در ای��ن م��ورد گف��ت: پ��س از ای��ن که 
صحبت های کی روش مخابره شد، مسؤوالن این شرکت 
در نامه ای به آقای کفاش��یان اعالم کردند صحبت های 
کی روش غیرقابل تحمل است. با این حال ما شرایط تیم 
ملی و فدراسیون فوتبال ایران را درک می کنیم. بنابراین 
امیدوارم مجبور نشویم در این برهه حساس اقدامی انجام 
دهیم که س��بب به هم ریختن آرام��ش و نظم تیم ملی 
فوتبال ایران شود. جعفری گفت: من یک ایرانی هستم 
و به خاطر منافع ملی ش��اید بتوانم یکس��ری اقدامات را 
نادیده بگیرم، اما آلمانی ها تا چه اندازه می توانند تحمل 
داش��ته باش��ند. در هر حال در آس��تانه جام جهانی اگر 
این حرف ها ادامه داشته باش��د، وقوع هر اتفاقی ممکن 
خواهد بود. وی یادآور شد: برای سفر به آفریقای جنوبی 
ما 800 کیلو جنس به تیم ملی دادیم؛ تعداد گرمکن ها 
را هم خود فدراس��یون مش��خص کرده بود؛ ضمن این 
که برای ی��ک اردو نیز همی��ن مقدار مورد نیاز اس��ت و 
قرار نیس��ت تیم ملی با 8 دس��ت گرمکن به یک اردوی 
20 روزه ب��رود. البته کی روش به خاط��ر خصومت های 
ش��خصی و به دلیل این که به خواسته های شخصی اش 
نرسیده، مسایل و مشکالت را این چنین مطرح می کند.

مدیر بخش خاورمیانه آل اشپورت در پایان از آماده بودن 
لباس های تیم ملی با طرح یوزپلنگ خبر داد و افزود: این 
لباس ها آماده است و قرار است از اردوی اتریش در اختیار 
ملی پوشان قرار بگیرد. در هر حال امیدوارم مشکالت به 
زودی حل ش��ود تا بتوانیم همچنان با فدراسیون و تیم 

ملی ایران، همکاری کنیم. 

زاویه

6
ابراهيمزاده:باذوبآهنمذاكرهميكنم

منصور ابراهیم زاده ، اظهارکرد: باشگاه ذوب آهن صحبت هاي مقدماتي با من انجام داده است و مذاکرات 
نهایي زماني صورت مي گیرد که من از س��فر بازگردم. تعجب مي کنم که برخي ه��ا اعالم کرده اند که 

ابراهیم زاده سرمربي ذوب آهن شده است، هنوز هیچ چیزي روشن نیست.

دیدار تیم ملي فوتبال ایران و آرژانتین در جام جهاني 20۱۴ 
برزیل در ش��هر »بلوهوریزنته« مرکز ایال��ت میناس گرایس 
برزیل برگزار مي ش��ود که درمنطقه جنوب شرقی این کشور 
قرار دارد. از قرن ۱8، ایال��ت میناس گرایس با ایده جایگزینی 
مرکز جدید به ج��ای اورئو پرتو مواجه ش��د. زمانی که برزیل 
در س��ال ۱822 اعالم اس��تقالل کرد و نهایتا در سال ۱88۹ 
به جمهوری تبدیل ش��د، ش��رایط برای انتخاب مرکز جدید 
آماده بود. در میان چند گزینه، ک��ورال ِدل ِری برای این مهم 
انتخاب شد که در ابتدا مانند یک روستا بود و سرانجام در سال 
۱۹0۶ نامش به بلوهوریزنته تغییر یاف��ت که به زبان پرتغالی 
یعنی افق زیبا. این شهر از آن زمان توس��عه صنعتی را تجربه 
کرد که بخش ه��ای خدماتی و بازرگانی را افزایش داد. ش��هر 
بلوهوریزونته را در زبان عوام »بئاگا« می نامن" که نام پرتغالی 
حروف ابتدایی نام این شهر یعنی BH است. این شهر ششمین 
ش��هر پر جمعیت برزیل با حدود2/۴ میلیون نفر سکنه است؛ 
درحالی که جمعیت کالن ش��هر بلوهوریزنته با 5/۱5 میلیون 
نفر، بعد از س��ائوپائولو و ریودوژانیرو در جایگاه سوم قرار دارد. 
معماری شهر، ترکیبی از س��اختمان های کالسیک و معاصر 
را داراس��ت و از معماران ممتاز بهره گرفته اس��ت. در ساخت 
 شهر از واشنگتن دی س��ی الهام گرفته شده است. این شهر از

 برنامه های قابل توجهی در تجدید حیات شهری و مصونیت 

غذایی که برای آن جوایز بین المللی را دریافت کرده اس��ت، 
بهره مند بود. بلوهوریزونته روی چند تپه که با کوهس��تان ها 
احاطه شده، ساخته شده است. چندین پارک بزرگ در اطراف 
شهر وجود دارد. پارک »منجِبیراس« در ۶ کیلومتری از مرکز 
ش��هر، دارای یک منظره زیبا اس��ت و جن��گل »جامِبیرو« با 
پوش��ش گیاهی متنوع، منزلگاه بیش از صدگونه از پرندگان 
و بی��ش از ده گون��ه از پس��تانداران اس��ت. بلوهوریزونته در 
ارتفاع حدود 300 کیلومتري ازدریا واقع شده است. متوسط 
درجه حرارت س��االنه بین ۹ و 35 درجه س��انتیگراد و دارای 
آب و هوای گرمس��یری است با تابس��تان های گرم و مرطوب 
و زمس��تان های معتدل. میانگین درجه حرارت در ماه ژوئن 
که بازی ای��ران و آرژانتین در ای��ن ماه و در این ش��هر برگزار 
می ش��ود، بین ۱3/۴ تا 25 درجه س��انتیگراد متغیر اس��ت. 
از زیبایی مناطق س��بز ت��ا برنامه ریزی ش��هری ب��ا دقت، از 
فعالیت ه��ای فرهنگی وس��یع تا طبیع��ت منحصر ب��ه فرد، 
بلوهوریزونته دالیل مختلفی دارد تا به ط��ور مداوم به عنوان 
یکی از فراهم کنندگان کیفیت باالی زندگی کالن ش��هرهای 
آمریکای التین معرفی شود. تعداد زیادی بازدید کننده از این 
ش��هر دیدن می کنند که جز محورهای اصل��ی اقتصاد برزیل 
است. ش��رکت های چند ملیتی و برزیلی مثل گوگل و Oi در 
ش��هر دفاتری دارند. بخش خدمات، نقش مهم��ی در اقتصاد 

بلوهوریزونته ایفا می کند. ایالت میناس از لحاظ معدن وسنگ 
آهن بسیار غنی است. این شهر به دلیل ذخایرعظیم طال جزو 
ثروتمندترین شهرهای برزیل محسوب مي شود. این شهر در 
بخش کش��اورزی، فوالد، خودرو و نیز منسوجات بسیار فعال 
اس��ت. از جاذبه های دیدنی بلوهوریزونته می توان به موزه ها 
و سالن های تئاتر اش��اره کرد که نشان دهنده عالقه مردم این 
شهر به این نوع از جاذبه ها است. از جاذبه های دیگر می توان 
به باغ های گیاه شناسی اشاره کرد. بلوهوریزونته میزبان جام 
جهانی 20۱۴ اس��ت. به ع��الوه در س��ال 20۱3 میزبان جام 
کنفدراس��یون ها و در س��ال ۱۹50 میزبان جام جهانی بوده 
است. این استادیوم، دومین استادیوم بزرگ برزیل است که در 
سال ۱۹۶5 و زمانی که احساس می شد، برای پیشرفت فوتبال 
در این ش��هر به ورزش��گاه بزرگ تری نیاز اس��ت، افتتاح شد. 
 ساخت این ورزشگاه تقریبا 5 سال به طول انجامید و در طول

 دهه ها دستخوش تغییرات شدو تا سال ۱۹۹0 هنوز ظرفیت 
اصلی اش را داش��ت. زمانی ک��ه برزیل به عن��وان میزبان جام 
جهانی انتخاب ش��د، واضح بود که مینیرآئو نیاز دارد که مورد 
بازس��ازی و توس��عه مجدد قرار گیرد. این پروژه شامل پایین 
آوردن سطح زمین، بازسازی ردیف های پایین، ترمیم سقف، 
و بهبود قابلیت دسترسی به ورزشگاه و امکانات بیشتر برای به 
دست آوردن استانداردهای فیفا بود. از ویژگی های دیگر این 
ورزشگاه می توان به جمع آوری و ذخیره بیش از ۶2۷0000 
 لیتر آب باران در زمان بارندگی اشاره کرد که می توان از این آب 
استفاده های دیگر انجام داد. تمامی این بازسازی در حدود 3 
سال انجام و در دسامبر 20۱2 کامل ش��د. طبق برنامه ریزی 
انجام شده، ورزشگاه مینیه رآئو میزبان ۶ بازی در جام جهانی 
و ش��امل یک بازی از مرحله یک ش��انزدهم و یک بازی نیمه 

نهایی خواهد بود. 
برنامه این بازي ها به شرح زیر است: 

 C کلمبیا - یونان از گروه
 H بلژیک - الجزایر از گروه
 F آرژانتین - ایران از گروه

 D کاستاریکا - انگلستان از گروه
بازی تاریخ��ی آرژانتین و ای��ران در روز ش��نبه 3۱ خرداد و 

درساعت 20:30 به وقت تهران برگزار می شود. 

بلوهوریزنته؛ دیدار ایران و آرژانتین در شهري که عاشق فوتبال است
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 اتلتیکومادرید و
 غلبه بر چلسی 

منتظر بودم بیرونم 
کنند، اما نتوانستند 

با پیروزی اتلتیکو مادرید برابر چلسی و صعود این تیم به بازی فینال، مهم ترین 
تورنمنت باشگاهی جهان، به ایستگاه پایانی خود رسید.

در دومین بازی از دور برگش��ت مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا،تیم فوتبال اتلتیکومادرید اسپانیا موفق ش��د دست به کار بزرگی بزند و 
چلسی انگلیس را در ورزشگاه استمفوردبریج ش��هر لندن، با نتیجه 3 بر یک 
شکس��ت دهد و در مجموع دو بازی رفت و برگش��ت با همی��ن نتیجه صعود 
 کند تا  حریف رئال مادری��د در فینال مهم ترین تورنمنت باش��گاهی جهان 

شود.
به این ترتیب اتلتیکومادرید که در بازی رفت در مادرید به تس��اوی بدون گل 
رضایت داده بود، راهی بازی پایانی ش��د تا فینال لیگ قهرمانان امسال تمام 

اسپانیایی شود.
بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا ش��نبه، 3 خرداد در ورزش��گاه دالوژ لیسبون 

پرتغال برگزار می شود.

مربی اصفهانی تیم ملی کش��تی فرنگی گف��ت: از اردوی تیم ملی رفتم 
چون جایی که بنا نباش��د، من هم نیستم. رس��ول جزینی با تاأیید خبر 
ترک اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: آقایان فکر نکنند که به 
خاطر نامه آنها از اردو رفتم. من جایی که بنا نباش��د، نیستم و نمی توانم 

حضور داشته باشم. 
وی افزود: من از صبح منتظر ماندم تا مرا بیرون کنند، اما کسی نتوانست 

این کار را انجام دهد و در آخر خودم اردو را ترک کردم. 
مربی تیم ملی کشتی فرنگی کش��ورمان خاطرنشان کرد: بازگشت بنا به 
خود او  و ش��رایطتش بس��تگی دارد و من نمی دانم قرار است چه اتفاقی 
 رخ دهد؟ من نیز در جلس��ه ای که ای��ن افراد بگذارند، ش��رکت نخواهم 

کرد.
 ظاهرا این افراد خیال باطل دارند و خیلی به آنها برخورده که من حقیقت 

را می گویم. 

شانس قهرمانی  در جام جهانی برای برزیل هشدار سازمان لیگ نتیجه بازی های تدارکاتی مهم نیست
خبرگزاری رویترز گ��زارش داد که برزی��ل، آرژانتین وآلم��ان به ترتیب 
بیش��ترین ش��انس قهرمان��ی را در جام جهان��ی 20۱۴ دارند و ش��انس 
اس��پانیامدافع عنوان قهرمانی جام جهانی 20۱0، از برزی��ل، آرژانتین و 
آلمان کمتر است. لیونل مسی، نیمار و کریستیانو رونالدو به ترتیب به عنوان 

برترین گلزنان احتمالی این تورنمنت مطرح هستند.

به تازگی شرکتی به نام» پیام آور علم مسیر« با پخش آگهی در 
شبکه های فارسی زبان ماهواره ای مبنی بر ثبت نام برای حضور 
در آکادمی فوتبال منچستر اقدام کرده است. این شرکت هیچ 
مجوز رس��می از فدراس��یون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و 

باشگاه منچستر یونایتد ندارد و فعالیت آن غیرقانونی است.

 اوسیانو ، مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: اردوی آفریقای 
جنوبی نخستین مرحله از آمادگی بازیکنان است و به هیچ 
عنوان نتیجه بازی ها برای ما اهمیت ندارد . ماباید ش��رایط 
فیزیکی و سطح آمادگی بدنی بازیکنان را افزایش دهیم و آن 

ها را به حالت ایده آل مسابقات جام جهانی نزدیک کنیم. 

چهره آفتاب سوخته کی روش و شمشیرهای آخته منتقدان
 این روزه��ا چه��ره کارلوس ک��ی روش درهم و گرفته ش��ده؛

چهره ای که  آفتاب س��وخته، خس��ته و بیش��تر از همه این ها 
درمانده اس��ت. س��رانجام برنامه ریزی های یک س��اله او برای 
آماده س��ازی تیم ملی،  به  اردوی  نصفه، نیمه تبدیل ش��ده بود 
که تا همین چند روز پیش نی��ز بازیکنان قطره ای به آن اضافه 
می شدند. او همچنان با امید از سخت کوشی خود و بازیکنانش 

برای  موفقیت در برزیل سخن  گفت:
چهره من چهره فردی اس��ت که  برای منافع فوتبال ایران کار 
می کند. من برای تعطیالت نیام��ده ام اینجا. اگر ما این فرصت 
را داش��ته باش��یم که در س��طح حرفه ای و رقابت��ی بازیکنان 
را آماده کنی��م، بازیکنان ای��ن توانایی را خواهند داش��ت که 
به آن س��طح برسند.   سه س��ال اس��ت من را می شناسید. من 
 نیامده ام که وعده بده��م. تنها قولی که داده ام، این اس��ت که

 سخت کار کنم.
 ما خواهیم دید چه اتفاقی خواه��د افتاد. دلیل اصلی این اردو، 
این بود که به بازیکنان فرصت بدهیم تا ب��ا بازیکنان افریقایی 

آشنا بشوند.
با اس��تناد به همین س��خنان می ت��وان واکنش ه��ای پس از 
جام جهانی را در فضای رسانه ای ایران پیش بینی کرد. اگر تیم 
ملی نتیجه نگیرد،  بس��یار روشن اس��ت که شمشیرهای آخته 
خیلی ها، کی روش و تصمیماتش را نشانه می رود. هم اکنون نیز 
مسؤوالن باشگاه سپاهان در واکنش به سخنان کی روش، او را 
به توجیه شکست احتمالی خود در جام جهانی متهم کرده اند.

بی گمان حرف ها و اتهام��ات خیلی بد تر از این ه��م در انتظار 

مردی است که در یک س��ال اخیر برای تیم ملی ما از خودمان 
بیشتر رگ گردنی ش��ده است. ش��اید همین حرف های او که 
از بار مس��ؤولیت هفتاد میلیون ایرانی روی دوش��ش س��خن 
می گوی��د و این که نمی خواهد س��ه میلی��ارد نف��ر در دنیا به 
اش��تباهات تیم ملی ایران بخندند،  منبع اس��تداالل خیلی ها 
ش��ود که دیدید ش��ارالتان پرتغالی خوب ما را ش��ناخته بود 
که با این حرف ها حس��ابی با احساس��ات ما بازی می کرد، اما 
 دیدید ک��ه کاری نکرد و فقط حق��وق دالری خ��ود را گرفت 

و رفت.
مروری کوت��اه در حافظ��ه تاریخی م��ان، نش��ان می دهد که 
واکنش هایی از این دس��ت را کم در ورزشمان ندیده ایم.  نحوه 
آماده س��ازی و حریفان قدر تیم ملی در برزیل ه��م این گروه 
را به  رس��یدن به چنین نتیجه ای امیدوار کرده و اگر تا همین 
اکنون نی��ز جلو  خودش��ان را گرفته اند تا چی��زی نگویند تنها 
برای این بوده  که ب��ه تضعیف روحیه تیم ملی متهم نش��وند، 
وگرنه در خفا خودش��ان به اردوی تدارکاتی رفته اند که پس از 
سومین بازی ایران در جام جهانی، حسابی از خجالت کارلوس 

کی روش درآیند.
بن��ا بر ای��ن گزارش، بس��یار روش��ن اس��ت ک��ه اگ��ر نتیجه 
بر خالف تص��ور این گروه و عام��ه مردم ایران باش��د و همین 
تی��م دس��ت و پ��ا شکس��ته بتوان��د نتای��ج خوبی به دس��ت 
آورد، همی��ن س��خنان کارلوس ک��ی روش، تبدیل می ش��ود 
 ب��ه خوراک��ی ب��رای تبدی��ل او به ی��ک اس��طوره ب��زرگ و 

بی بدیل.

 این که نتیجه چ��ه خواهد بود و واکنش ها چگونه، مس��أله ای 
است که کمتر از شصت روز دیگر مشخص خواهد شد. 

اما شرایط در ایران به  گونه ای است که حتی زبان اسپانسری که 
نتوانسته تدارکات مناسب را برای تیم ملی 

تهیه کند، هم به نقد ایشان باز 
 شده و کسی  نیست پاسخ

 درخوری بدهد.
و  وزارت  نماین��ده 

فدراسیون هر دو از مبالغی 
ک��ه ب��رای اردو ص��رف 

 ، ن��د ه ا د کر

س��خن 
یند،  می گو

کس��ی  ام��ا 
نیس��ت  بگوی��د 

را  مل��ی  تی��م   چ��را 
راه��ی  ب��دون سرپرس��ت 

کرده ای��د  جنوب��ی  آفریق��ای 
و  م��دام در ای��ران از ص��رف مبال��غ 

میلی��اردی ب��رای ای��ن اردو  می گویند. 

 گیری��م 2 5 میلی��ارد ه��م ب��رای ای��ن اردو هزین��ه ک��رده
 باشید. 

کی روش می گوید:من همیشه نگاهم مثبت است و کامال ایمان 
دارم که بهترین تالش و کارآیی خود را در جام جهانی خواهیم 
داشت؛ همین عبارت کوتاه را اگر به چهره آفتاب سوخته 
و خس��ته کی روش ضمیمه کنیم، می فهمیم 
که او قصدی برای فرار به 
جلو و انداختن مشکل 
ب��ه گ��ردن دیگران 
نداش��ته و ندارد. او 
یک مربی حرفه ای 
است که موفقیت 
خ��ود  و تیم��ش 
در جام جهان��ی 
از هم��ه چیز 
مهم ت��ر 

است.

نبود رحمتی در جام جهانی 
فرقی به حال ایران ندارد

حسین چرخابي/ کارشناس فوتبال:

اگر بخواهم به طور کلی صحبت کنم، وضعیت دروازه بانی در ایران اوضاع 
بدی دارد و امروز در عصر دروازه بانان متوسط هستیم.

وضعیت تی��م داوري در آلمان خوب نیس��ت و اگر بخواهی��م در آلمان 
وضعیت این بازیکن را بس��نجیم، به نس��بت بقی��ه دروازه بان��ان آلمان 
در س��طح پایینی ق��رار دارد، اما اگر 
بخواهیم این دروازه ب��ان را با دروازه 
بانان ایرانی مقایس��ه کنی��م، داوری 
بهترین دروازه بان در حال حاضر برای 

تیم ملي خواهد بود.
بودن یا نبودن رحمتی فرقی به حال 
ایران در جام جهانی نخواهد کرد و ما 
در حال حاضر دروازه بان شش دانگی 

در ایران نداریم.
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کتابخانه های شهرکرد به امکانات 

نرم افزاری مجهز شود
فرماندار ش��هرکرد گف��ت: کتابخانه های شهرس��تان ش��هرکرد به 
امکانات نرم افزاری مجهز شود.حمید ملک پور در نشست کتابخانه 
های عمومی شهرستان با اشاره به این که کتابخانه های شهرستان 
شهرکرد به امکانات نرم افزاری مجهز شوند، اذعان داشت: با توسعه 
زیر ساخت ها باید س��رانه مطالعه در این شهرس��تان افزایش یابد.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرستان ش��هرکرد دارای کتابخانه های 
عمومی اس��تاندار و با کیفیت اس��ت، اما باید فضاهای کتابخانه ای 
توسعه بیشتری داش��ته باشد. فرماندار ش��هرکرد با اشاره به این که 
 س��رانه مطالعه در شهرس��تان باید افزایش پیدا کن��د، عنوان کرد: 
فرهنگ س��ازی و برگزاری برنامه های مختلف در راس��تای افزایش 
فرهنگ مطالعه در شهرس��تان، ضرورت دارد. وی در ادامه با اشاره 
 به ای��ن که بای��د از ظرفیت خی��ران در راس��تای احداث و توس��عه

  کتابخان��ه ه��ای عمومی به��ره گرفت، اذعان داش��ت: خی��ران در 
مدرسه سازی، فضاهای درمانی و.. فعالیت می کنند که باید از آنها در 

راستای توسعه کتابخانه های عمومی بهره بیشتری گرفت.

 بهره برداری ازکارخانه نخ پلی استر
 چهارمحال  و بختیاری 

رییس سازمان صنعت، معدن  و  تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
کارخانه نخ پلی استر در نیمه نخس��ت سال جاری در سفیددشت به 
بهره برداری می رسد. نعیم امامی با اعالم این خبر اظهار کرد: کارخانه 
تولید نخ پلی استر از سال 87 کلنگ زنی شده است. وی تصریح کرد: 
 این کارخان��ه در زمینی به مس��احت  50 هزار متر مرب��ع با زیر بنای

20 هزار متر مربع در ش��هرک صنعتی سفید دش��ت واقع است. وی 
افزود: با بهره برداری از این کارخانه زمینه اشتغال 250 نفر به صورت 
مستقیم در این استان فراهم می شود. رییس سازمان صنعت، معدن  و 
 تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تاکنون برای ساخت کارخانه 
تولید نخ پلی اس��تر 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. این 
مسؤول خاطرنشان کرد: کارخانه ذوب ریسی با ظرفیت 20 هزار تن 
نخ پلی استر در نیمه اول س��ال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
 امامی گفت: تولیدات این کارخانه عالوه  بر تامین نیاز اس��تان های

 هم جوار، به خارج از کشور نیز صادر می شود.

افزایش ۱۵ درصدی تولید با کشت 
بهاره سیب زمینی در استان

مع��اون فرهنگ��ی و هن��ری اداره کل فرهن��گ وارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختی��اری گفت: اتاق فکر و تدبی��ر در حوزه فرهنگ و 
 هنر در چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود. حسین اکبریان در

 اظهار داش��ت: اتاق فکر و تدبیر ب��ا حضور مدیران و کارشناس��ان 
فرهنگی و شورای فرهنگی عمومی کشور در 16 اردیبهشت در این 
استان تشکیل و برگزار خواهد ش��د. وی هدف از برگزاری اتاق فکر 
را گرد هم آوردن اصحاب فرهنگ و هنر دانس��ت و تصریح کرد: در 
این اتاق فکر تمامی اصحاب فرهنگ و هنر گردهم جمع خواهند شد 
و راهکارهایی را ارایه خواهند داد. اکبریان ادام��ه داد: در اتاق های 
 فکر و تدبیر تبادل اندیشه و افکار صورت خواهد گرفت و با برگزاری 
میز گ��رد، هنرمندان و اصح��اب فرهنگ می توانن��د نظرهای خود 
 را در همین راس��تا بدهند و در صورتی که قابل اجرا باش��د، بر روی

 آنها تصمیماتی گرفته ش��ود. مع��اون فرهنگی و هن��ری اداره کل 
فرهنگ وارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به این 
که حضور اصحاب رس��انه می تواند در این نشس��ت ه��ا موثر واقع 
 ش��ود، بیان داش��ت: تمامی اصحاب رس��انه و مطبوعات، مسؤولین

 انجمن های وابسته به ارشاد، موسسات قرآنی و ... در اتاق فکر و تدبیر 
حضور خواهند داشت.

 آبرسانی به بزرگ ترین
 مجتمع مسکن مهر در استان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری گفت : ۳00 
خانوار ساکن بزرگ ترین مجتمع مسکن مهر در شهرکرد، از نعمت 
آب آشامیدنی بهره مند شدند. قدرت اله بیگلری اظهار کرد: آبرسانی 
به این خانواره��ا از طریق 4 حلق��ه چاه و چش��مه کوهرنگ با خط 
انتقالی به طول 500 متر تامین شد. وی افزود: برای اجرای این طرح 
 2 میلیارد ریال از منابع ملی و اس��تانی هزینه ومخزنی به گنجایش

 4 هزار متر مکعب س��اخته شده اس��ت. مدیر عامل ش��رکت آب و 
 فاضالب چهارمح��ال و بختیاری تصری��ح کرد : تاکن��ون افزون بر

 6 هزار خانوار این مجموعه از نعمت آب آش��امیدنی بهره مند شدند 
 و با توس��عه ش��بکه آب ش��هری، این تعداد به 9 هزار نف��ر افزایش 

یافت.

اخبار کوتاه 

فرماندار اردل گفت: مجتمع پرورش ماهی قزل آالی رفن در شهرستان اردل 90 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. محمد نوذری در بازدید از پروژه های کش��اورزی شهرستان اردل اظهار داشت: این 

مجتمع پرورش ماهی ساالنه بیش از هزار تن ماهی قزل آال تولید می کند.
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حجت االسالم نکونام:

تالش جوانان و نوجوانان برای 
بهره گیری از معارف اسالمی 

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد گفت: جوانان و نوجوانان برای بهره گیری 
 از مع��ارف اس��المی ت��الش کنند.حج��ت االس��الم

 محمد عل��ی نکون��ام در دیدار ب��ا جوان��ان و نوجوانان 
 ش��هرکردی با اش��اره به این که جوانان و نوجوانان برای

 بهره گیری از معارف اسالمی تالش کنند، اظهار داشت: 
جوانان و نوجوانان آینده س��ازان کشور هستند و باید در 
سایه معارف اس��المی برای موفقیت و سربلندی کشور و 
نظام ت��الش کنن��د.وی اذعان داش��ت: راه س��عادت و 
خوشبختی انس��ان در گرو ایمان قوی محقق می شود و 
باید تعالیم قرآنی را نقشه راه خود در زندگی قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد با اشاره به فرا رس��یدن ماه رجب، تاکید 
کرد: باید از ماه رجب بهره کافی را گرفت و این ماه یکی از 
بهترین ماه های سال اس��ت.حجت االسالم محمد علی 
نکونام در ادامه با اش��اره به این که هم اکن��ون ماه های 
رجب، شعبان و رمضان را در پیش رو داریم؛ ادامه داد: این 
ماه ها، ماه های پر برکت و پر خیر هس��تند که همه باید 
تالش کنیم از این ماه ها بیش��ترین به��ره را بگیریم.وی 
تاکید کرد: ت��الش برای فراگیری معارف اس��المی، باید 
هدف هر نوجوانی مسلمان باش��د تا در این دنیا و دنیای 

آخرت سعادتمند شود
.وی در ادامه اذعان داش��ت: در زندگی باید همیشه خدا 
را یاد کنیم و سپاس��گزار نعمت ها و برکت های او باشیم 
پیامبر اعظم صل��ی اهلل علیه و آله نی��ز در بیان عظمت و 
اهمیت ماه رجب می فرمایند: خداوند متعال در آس��مان 
هفتم فرش��ته ای به نام داعی قرار داده اس��ت هرگاه ماه 
رجب فرا رسد آن فرشته دعوت کننده هر شب تا به صبح 
گوید: خوش��ا به حال کس��انی که به ذکر الهی مشغولند 
خوشا به حال کسانی که با میل و رغبت تمام رو به سوی 

درگاه خدا آرند.

راه ارتباطی دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ که درپی بارش 
 قابل توجه برف زمستانه بس��ته ش��ده بود، بعد از25 روز فعالیت 
ش��بانه روزی نیروهای راهداری باز ش��د و هم اکن��ون این جاده 
ارتباطی، به یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری برفی در فصل 

بهار تبدیل شده است.
دهس��تان موگویی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در 
ش��مال غرب اس��تان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز این 

استان، با استان لرستان قرار دارد.
 دهس��تان موگویی، ش��امل 15 روس��تا ب��ا جمعیت��ی در حدود 
چهار هزار و500 نفراست. این دهستان دارای 750 خانوار است و 

مرکز آن روستای خویه است.
این دهستان در شهرس��تان کوهرنگ در ارتفاعات ودر منطقه ای 
که بیشترین بارش اس��تان چهارمحال و بختیاری اتفاق می افتد 

قرار دارد.
روس��تاهای این دهس��تان از محروم ترین روس��تاهای اس��تان 
چهارمحال و بختیاری و کشور محسوب می ش��وند و با کمترین 

امکانات و بیشترین مشکالت در حال زندگی هستند.
بارش شدید برف در زمستان سال گذشته استان در چهارمحال و 
بختیاری راه دسترسی دهستان موگویی را به شهرستان کوهرنگ و 
شهرهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری را در فصل زمستان 

مسدود کرد و ارتفاع برف اجازه بازگشایی را به هیچ وجه نداد.

از روز 15 فروردی��ن ب��ا مناس��ب ش��دن آب و ه��وا در ای��ن 
منطقه فعالی��ت بازگش��ایی ج��اده ارتباط��ی این روس��تاهای 
دهس��تان موگوی��ی در کوهرن��گ آغ��از ش��د و هم اکن��ون بعد 
 از 25 روز فعالی��ت ش��بانه روزی نیروه��ای راهداری، ج��اده باز

 شد.
بازگشایی جاده موجب ش��ده ارتباط مردم این دهس��تان بعد از 
زمانی در حدود ش��ش ماه باز ش��ود و مردم دوباره می توانند وارد 
مرکز شهرستان شوند و همچنین برای انجام امور مربوطه خود به 

شهرکرد، مرکز استان، سفر کنند.
نکته قابل توجه در بازگشایی جاده ارتباطی این دهستان این است 
که هم اکنون جاده ارتباطی این روستا، به یک جاذبه گردشگری 

خارق العاده تبدیل شده است.
هنگامی که وارد این جاده می ش��ویم به مسیری می رسیم که دو 
طرف آن دیوارهای برفی با ارتفاع هشت متر است و این منظره در 

کمتر جای کشور دیده می شود.
 زمان مش��اهده این جاذبه گردش��گری فقط طی روز های آینده
 امکان پذیر است. زیرا برف ها به سرعت در حال آب شدن هستند.

بازگشایی جاده ارتباطی دهس�تان موگویی بعد از 2۵ روز 
فعالیت شبانه روزی

مدیر راه��داری اداره کل راه وشهرس��ازی اس��تان چهارمحال و 

بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بازگشایی جاده 
ارتباطی دهستان موگویی، اظهار داش��ت: سه دستگاه بولدوزر به 
همراه لودر و یک دستگاه سوخت رسان به مدت 25 روز بازگشایی 

جاده ارتباطی دهستان موگویی را برعهده داشتند.
شهرام ندیمی ادامه داد: نیروهای راهداری از15 فروردین فعالیت 
خود را در جاده ارتباطی این دهس��تان با مرکز شهرس��تان برای 

بازگشایی آغاز کرده بودند.
  دیواره��ای برفی ه��م اکن��ون ارتفاع��ی در حدود هش��ت متر

 دارند.
وی بیان کرد: هم اکنون جاده بازگش��ایی شده است و تردد در آن 

امکان پذیر است.
مدیر راه��داری اداره کل راه وشهرس��ازی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با بیان این که طی روز گذشته بازدید از جاده داشته ایم، 
بیان کرد: جاده کامال باز شده است و هم اکنون جاده ارتباطی در 

دو طرف دارای برف است.
وی اذعان داشت: جاده در یک طرف دارای برف و یک طرف دیگر 

جاده نیز دره است که منظره بسیار زیبایی را پدید آورده است.
ش��هرام ندیمی با بیان این که ارتفاع دردیوارهای برفی کنار جاده 
بسیار باال است، اذعان داشت: امس��ال بازگشایی جاده ارتباطی با 
سرعت بیشتری انجام شده و مشکلی خاصی در مسیر بازگشایی 

نداشتیم.

در پی باز شدن راه دهستان موگویی؛

لذت رانندگی در بین دیوارهای برفی با ارتفاع هشت متر
ایجاد جاذبه خارق العاده گردشگری در کوهرنگ

     پیشرفت فیزیکی مجتمع پرورش ماهی قزل آالی »رفن«

سرپرست معاونت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت: صنایع دس��تی نم��ادی از فرهنگ، هن��ر و تمدن این 
س��رزمین و حف��ظ ای��ن هن��ر و صنع��ت دس��تی اصیل و 
بوم��ی وظیفه همگان��ی اس��ت.مهرداد رییس��ی در دیدار با 
بخش��دار بازفت اظهار کرد: در بخ��ش بازف��ت، توانایی ها و 
قابلیت های خوبی در زمینه صنایع دس��تی وج��ود دارد که 

باید ب��ا برنامه ریزی درس��ت از ای��ن پتانس��یل ها بهتر بهره  
 جس��ت.وی هدف از برگزاری ای��ن نشس��ت را برنامه ریزی 
در جهت حفظ، احیای آموزش و توسعه و ترویج صنایع دستی 
عشایری بیان کرد و افزود: پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه 
صنایع دس��تی در این منطقه وجود دارد که می تواند یکی از 
قطب های بسیار خوب تولیدات عشایری از جمله چوغا، گلیم، 

سیاه چادر)بهون(، نوار وریس، نمکدان و خورجین باشد.
رییسی گفت: صنایع دس��تی نمادی از فرهنگ، هنر و تمدن 
این س��رزمین اس��ت و حفظ این هنر و صنعت دستی اصیل 
و بومی در گام نخس��ت به عهده مردم منطق��ه و بعد وظیفه 
همگانی اس��ت.وی مهم تری��ن اولویت ها و برنامه های س��ال 
جاری اداره کل را پیگیری در زمینه ایجاد خانه صنایع دستی 
 عشایر، توسعه آموزش و افزایش تولید و بازاریابی مناسب برای 
تولیدات عش��ایری دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: برنامه های 
حمایتی صنایع دس��تی ش��امل بیم��ه هنرمن��دان صنایع 
دس��تی، پرداخ��ت تس��هیالت کم به��ره، مش��ارکت در 
نمایش��گاه ها و حمای��ت از تش��کیل تعاونی ه��ای صنای��ع 
 دس��تی، از اولویت ه��ای ای��ن اداره کل در س��ال ج��اری

 است

مراس��م تجلی��ل از 1۳ فراین��د آموزش��ی برت��ر دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد هم زمان ب��ا هفتمین جش��نواره 
 ش��هید مطه��ری در چهارمح��ال و بختی��اری برگ��زار

 می شود.
 مجید ش��یرانی با بیان این ک��ه در این جش��نواره 1۳ طرح 
 به عنوان فرایند آموزش��ی منتخب دانش��گاه  علوم پزش��کی

می��ان  ای��ن  از  ک��رد:  اظه��ار  می ش��ود،   تقدی��ر 

تع��داد 8 ط��رح ب��ه عن��وان فرآین��د برت��ر دانش��گاهی به  
 وزارت بهداش��ت، درمان و آم��وزش پزش��کی معرف��ی

 می شود.
 وی با بیان ای��ن که تعداد اس��اتید و دانش��یاران عضو هیات 
علمی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد، 2۳ نفراست،افزود: 
تعداد 104 استادیار و 49 مربی به عنوان اعضای هیات علمی 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول به تدریس هستند.

شیرانی خاطرنش��ان کرد: تعداد 4 نفر از اعضای هیات علمی 
این دانش��گاه، از رتبه اس��تادیاری به رتبه دانشیاری در سال 

1۳92 ارتقا پیدا کرده اند.
 مع��اون دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد گف��ت: 
 ه��م اکن��ون تع��داد 2ه��زار و 188 دانش��جو در مقاط��ع 
 مختل��ف تحصیل��ی در 5 دانش��کده دانش��گاه عل��وم 
پزش��کی ش��هرکرد مش��غول به تحصیل هس��تند.هفتمین 
 جشنواره شهید مطهری با عنوان »توس��عه کیفی آموزشی، 
 کلید عدال��ت آموزش��ی اس��ت«،  هفدهم اردیبهش��ت ماه

س��اعت 10 صبح با حضور مس��ؤولین دانش��گاه، اس��اتید و 
دانشجویان در محل سالن همایش های ابن سینای مجتمع 

رحمتیه برگزار می شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی  استان:  

صنایع دستی نماد فرهنگ، هنر و تمدن ایران اسالمی
معاون دانشکده پزشکی شهرکرد:

مراسم تجلیل از ۱۳ فرآیند آموزشی در شهرکرد 
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تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پالک شماره 441 / 21  واقع 
آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  دررشكنه 
عبدالعلي عمرانپورشهرضا فرزند رضا درجريان ثبت است به علت عدم 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اينك بنابه دستورقسمت اخیرازماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 5 
/ 3 / 1393 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب 
درروزوساعت  كه  گردد  اخطارمی  ومجاورين  مالكین  بكلیه  آگهی  اين 
مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته 
پرونده های  تكلیف  تعیین  قانون  خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
تسلیم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  بايست  می  ثبت،معترض  معترضی 
اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح 
روزتحديدمواجه  نمايدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  اين  اخذوبه  قضايی 
انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی 

خواهدشد0 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدودششدانگ يكباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
17ثبت  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   999
اصفهان كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمود عابدينی اكار زواره فرزند 
نوبت  از  قبال  آن  تحديد عمومی  اينكه  بعلت  است  ثبت  در جريان  حسن 
خارج شده  اينك بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت وبر 

طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روزدوشنبه مورخه   
خواهدآمد.و  بعمل  و  محل شروع  در  از ساعت 9صبح   1393/  03/  19
درروز  حدود  تحديد  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در 

بعدازايام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب اين آگهی به كلیه مالكین و 
مجاورين اخطارمی گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل 
حضوريابند.اعتراضات مالكین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از تاريخ 
به  خواهدشد.اعتراض  پذيرفته  تا30روز  تحديدی  صورتمجلس  تنظیم 
تقاضای تحديد حدودبايستی توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ 
ذيصالح  مرجع  به  دادخواست  تقديم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم 

قضائی صورت پذيرد      
ذبیح اله فدائیرئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

 اخطار اجرایی

 93/12/20 تاريخ   6283 رأی شماره  موجب  به   1044/92 2367 كالسه 
شعبه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است 
المكان محكوم  اقامت: مجهول  محكوم علیه قاسم فخفوری نشانی محل 
است به: پرداخت پرداخت ده میلیون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و 
ده هزار ريال بابت هزينه داوری و هزينه نشر آگهی محاسبه به عهده 

اجرای احكام می باشد و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سر رسید چك 
موصوف 91/8/25 تا تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له صادر گرديد.  
مقابل   – كمال  خ  اصفهان   : نشانی  ملكیان  له مصطفی  در حق محكوم 
احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  البرز.  بیمه  دفتر  گلها  پاساژ  فضای سبز 
همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف 
ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و 
 اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. شورای حل اختالف شعبه 18 حقوقی

اصفهان 

آگهی مزایده 
دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احكام  اجرای   2368
های  پرونده   : نمايد  می  برگزار  زير  مشخصات  با  ای  مزايده 
920598،920599،920603،920602 ج ح 5 له فرهادی ايزدی ، مصطفی 
كارفرما شركت  علیه  قاسمی  اهلل  دهقانی و حشمت  اله  كرامت   ، قاسمی 
آباد  محمود  ، شهرک صنعتی  دانشگاه  فلكه   ، اصفهان  بنشانی  سپافیل 
اطاق  ديزل  بنز  بوس  مینی  مزايده  مورد    سپافیل  شركت   ، ششم  خ   ،
بلند 21 نفره مدل 1379 بشماره انتظامی 395ق 76- ايران 23 ، شماره 
مورد  ارزش   370130259001791 شاسی   ،  349110139925 موتور 
مزايده : 220000000 ريال  محل خودرو : بلوار امام خمینی ، پاركینگ 
نیروی انتظامی زمان 93/3/27 ساعت 10 صبح سه شنبه مكان مزايده : 
اصفهان خ نیكبخت دادگستری كل اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 103 اجرای 
روز   5 توانند  می  خريد  طالبین  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه   احكام 
ياد  نشانی  به  خودرو  از  اجرا  بااين  هماهنگی  ضمن  مزايده  از  قبل 
شماره حساب  به  آن  ارزش  درصد   10 سپردن  با  و  كرده  ديدن  شده 
به  فیش  ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانك   2171290210008
شروع  پايه  قیمت  از  مزايده  كنند  شركت  مزايده  جلسه  در  اجرا   اين 
خواهد مزايده  برنده  قیمت  باالترين  دهنده  پیشنهاد   . شود   می 

 بود . 
م الف 2438 مدير اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان  

مفاد آرانوبت دوم 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  مفادآراء  2272آگهی 
ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

اسناد و امالک اردستان 
 كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هیات حل اختالف مستقر 
اجرای  در  و  گرديده  صادر  اردستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 

از طريق روزنامه  فاصله 15 روز  به  نوبت  قانون مذكور در 2   3 ماده 
به  كه  اشخاصی  يا  تا شخص  میشود  آگهی  محلی  االنتشار  كثیر  های 
ماه   2 مدت  ظرف  آگهی  اولین  تاريخ  از  دارند  اعتراض  مذكور  آرای 
و  تسلیم  اردستان  امالک  و  اسناد  و  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض 
مدت  ظرف  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاريخ  از  و  نمايند  اخذ  رسید 
نموده  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  ماه  يك 
نمايند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقديم  گواهی  و 
دادگاه قطعی  حكم  ارائه  به  موكول  ثبت  اقدامات  صورت  اين   .در 

 است . 
در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و يا معترض گواهی 
ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور  تقديم دادخواست به دادگاه 
 سند مالكیت مینمايد  ضمنا صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متزرر به

 دادگاه نیست . 
علی  آقای   1392/12/17 مورخه   139260302032000461 شماره  رای 
احداثی  يكبابخانه  ششدانگ  حسین  فرزند  مثقالی  كچو  رحمتیان  اصغر 
بر روی قسمتی از پالک  217 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش 
حسین  از  انتقالی  مربع  متر   160/89 مساحت  به  اصفهان  ثبت   هفده 

رحمتیان 
رای شماره 139260302032000244 مورخه 1392/08/25 خانم منور 
خانم عسكری اردستانی  فرزند محمد ششدانگ يكباب ساختمان بر روی 
قسمتی از پالک  1327 فرعی از يك اصلی اردستان  واقع در بخش هفده 
 ثبت اصفهان به مساحت 180/38 متر مربع انتقالی رسمی از طرف حسن 

عسگری 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/1/30 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/2/13 

م الف 19خیر اله عصاری ريیس اداره ثبت واسناد و امالک اردستان
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همسایه فضول
زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند. روز بعد هنگام 
صرف صبحانه زن متوجه شد که همسایه اش در حال آویزان کردن 
رخت های شسته است.رو به همسرش کرد و گفت: لباس ها را چندان 
تمیز نشسته است. احتماال بلد نیست لباس بش��وید. شاید هم باید 

پودرش را عوض کند.
مرد هیچ نگفت. مدتی به همین منوال گذشت و هر بار که زن همسایه 
لباس های شس��ته را آویزان می کرد، او همان حرف ها را تکرار می 
کرد.یک روز با تعجب متوجه شد همس��ایه لباس های تمیز را روی 
طناب پهن کرده است. به همسرش گفت: یاد گرفته چه طور لباس 
بشوید.مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره هایمان 

را تمیز کردم!

خيال خام
شخصی در حال تنگدستی و بی پولی به زن خود گفت: اگر بخواهیم 
فردا شب پلو بخوریم و فردا بروم یک من برنج بگیرم، چه قدر روغن 

برای آن الزم است؟
زن جواب داد: دو من روغن الزم دارد.

مرد با تعجب گفت: چه طور یک من برنج، دو من روغن می خواهد؟
زن گفت: حاال ک��ه ما با خیال پلو م��ی پزیم، الاقل بگ��ذار چرب تر 

بخوریم.

    فراست قاضی
 دو نفر دعوی خود را به محکمه قاضی نظ��ام الدین بردند. هر یک از

با  آنه��ا مدع��ی ب��ود ک��ه دس��تار از آن اوس��ت.قاضی 
فراستی که داشت بر یک نفر بدگمان شد و او را 

گفت: برخیز و دستار را ببند چنان که عادت 
توست.آن مرد ببست و چیزی زیاده آمد. 
دیگری را بفرمود تا ببس��ت و راست آمد، 

حکم کرد که دستار از این مرد 
است که راست بست.

بعد از تحقیق بلیغ و تهدید 
کاذب، اقرار کرد به 
کذب خود و قاضی 

 او را از ک��ذب توب��ه
 داد.

شهر حکایت

برطرف ک��ردن علت اصلی گوژپش��تی و دق��ت در وضعیت 
نشستن و اصالح آن، نحوه ایس��تادن و حمل بار، به خصوص 
کوله پشتی ضروری است. البته در بیش��تر موارد، مهم ترین 
عام��ل موثر در ب��روز گوژپش��تی، وضعیت نامناس��ب بدن، 
به خصوص بد نشستن است و در مواردی که علت گوژپشتی 
چنین موردی باش��د، انجام چند تمرین ساده بسیار مفید و 

کمک کننده خواهد بود.
۱- در حالت سجده قرار بگیرید و دست ها را پشت سر بگذارید 
و سپس گردن و تنه را تا حدی باال بیاورید که با لگن در یک 
سطح قرار بگیرند. این ورزش ممکن است برای افراد بزرگسال 
و با وزن زیاد دش��وار باش��د. دقت کنید هنگام تمرین، هیچ 

دردی نباید وجود داشته باشد.
۲- چانه را به سمت عقب ببرید و ۱۰ ثانیه نگه دارید.

۳- گوشه اتاق بایستید و دس��ت ها را به دیوارها تکیه دهید. 
س��پس س��عی کنید تنه خود را به س��مت جلو ببرید و این 

وضعیت را چند ثانیه حفظ کنید.

۴- روی تشک سفتی بنشینید و ۲ زیردستی در طرفین خود 
قرار دهید. سپس دست ها را روی آنها بگذارید و سعی کنید 
تنه را به سمت باال بکش��ید به طوری که باسن از زمین جدا 

شود. این حالت را به مدت ۸ ثانیه حفظ کنید.
۵- روی زمین دراز بکشید یا ایستاده به دیوار تکیه دهید. یک 
حوله رول شده در محلی که بیشترین قوس احساس می شود، 

قرار دهید. سپس باالتنه را روی این رول به عقب ببرید.
۶-  دست ها را در امتداد شانه قرار و با استفاده از طناب های 
الس��تیکی، دس��ت ها را به عقب حرک��ت دهید.این ورزش 

به صورت نشسته روی صندلی یا ایستاده قابل انجام است.
۷- دو وزنه در دو دس��ت خود بگیرید )این وزنه می تواند دو 
بطری هم وزن باش��د.( پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. 
دست ها آویزان در کنار بدن قرار بگیرد. شانه ها را به سمت باال 

بکشید و چند ثانیه نگه دارید.
۸- روی ش��کم بخوابید و  درحالی که دست ها کنار بدن قرار 
دارد، هر دو کتف را به هم نزدیک کنید و چند ثانیه نگه دارید. 
این ورزش را در حالت نشس��ته هم می توانی��د انجام دهید.

توجه داشته باش��یم که دقت در انحراف ستون فقرات بسیار 
ضروری است. زیرا درمان در مراحل اولیه راحت تر و معموال 
انحراف قابل برگشت است. با مزمن ش��دن و ایجاد عوارضی 
مثل بیرون زدگی دیس��ک،  درمان بس��یار مشکل تر و گاهی 

غیرممکن می شود.               

برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در هنگام تهیه 
غذا به جای نمک از سبزیجات معطر و تازه، سیر، لیموترش، 

آب نارنج، آویشن استفاده کنید.
مریم اشرفی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی مرکز سالمت 
شهید رضاییان، با اش��اره به این که نمک از مواد مورد نیاز 
بدن در سالمت استخوان، تنظیم خواب، جذب مواد مغذی، 
کمک به عملکرد صحیح س��لول های عصب��ی و عضالت، 
تنظیم فشارخون و اس��یدیته بدن و ... است، مصرف آن را 
به مقدار متعادل برای بدن ضروری عنوان کرد و افزود: اما 
مصرف زیاد نمک باعث بروز بیماری ها و مشکالت بسیاری 
مثل فشارخون و بیماری های قلبی عروقی، پوکی استخوان، 

سرطان معده، آسم و ... می شود.
وی ارتباط بین مصرف زیاد نمک و افزایش فش��ارخون به 
ویژه در افرادی که س��ابقه خانوادگی فشارخون باال دارند، 
را ثابت شده دانست و اظهار داش��ت: طبق توصیه سازمان 
بهداشت جهانی حداکثر میزان مصرف روزانه نمک پنج گرم 
است که در کش��ور ما میزان مصرف ۲ تا ۳ برابر این مقدار 

تخمین زده شده است.
اشرفی بیان داش��ت: از نمک ید دار تصفیه ش��ده به دلیل 
حذف ناخالصی ها که ی��د را بهتر و به مدت بیش��تر حفظ 
می کنند، استفاده کنید و آن را در ظرف در بسته و به دور از 
نور و حرارت نگهداری کنید و بهتر است جنس ظرف شفاف 
نباشد. همچنین نمک را در انتهای پخت به غذا اضافه کنید 
تا ید آن کمتر در اثر حرارت از بین ب��رود. وی ادامه داد: به 
تاریخ مصرف و پروانه س��اخت روی بسته بندی نمک توجه 
کنید و نمک دریا را به خاطر این که دارای انواع ناخالصی ها 
از جمله فلزات س��نگین است و خطر س��رطانزایی آنها به 
اثبات رسیده و میزان ید آنها نیز کم بوده و نیاز بدن را تامین 
نمی کند، مصرف نکنید و ب��رای اجتناب از مصرف بی رویه 

نمک، بر سر سفره از نمکدان استفاده نکنید. 
وی برای بهبود طعم غذا و کاه��ش مصرف نمک در هنگام 
تهیه غذا به جای نمک اس��تفاده از سبزیجات معطر و تازه، 
س��یر، لیموترش، آب نارنج، آویشن و ... را مناسب ذکر کرد 
و افزود: مصرف غذاهای شور، کنسروها، شورها مثل خیار 
ش��ور، تنقالتی مثل چیپس، پفک، آجیل ه��ا و تخمه های 
 بو داده نمک��ی و نان های حاوی جوش ش��یرین را کاهش

 دهید.

به راحتی قوز پشتتان را برطرف کنيد

ازوظای��ف    یک��ی 
کارشناس��ان منطق��ه  
ه  ظت  ش��د حفا
حیات وحش در وانگژو 
چین، مسواک زدن ۴۰ 
دندان اس��ب های آبی 
اس��ت. طول بلندترین 
دن��دان این پس��تاندار 
آبزی به ۵۰ سانتی متر 
هم می  رسد. اسب آبی، پستانداری آبزی است که برخالف 
گیاهخوار بودن، یک��ی از خطرناک ترین موجودات حیات 

وحش به شمار می رود. 
تاکنون تنها یک بار قدرت گاز گرفتن آرواره های این حیوان 
اندازه  گیری شده که ۸۱۰۰ نیوتن معادل وزن جسمی به 

جرم ۸۱۰ کیلوگرم بوده است.

ن��ه  یا ا ر » پی نا نا با «
 ی��ک گیگاهرت��زی دو

 هسته ای است که در 
ابع��اد کارت اعتب��اری 
ساخته شده و کارهای 
یک پی س��ی معمولی 
را انج��ام م��ی ده��د. 
دس��تگاه  پردازن��ده 
س��رعتی مع��ادل یک 
گیگاهرت��ز را جواب می ده��د .این رایان��ه دارای گرافیک 
موس��وم به ARM Mali۴۰۰MP۲ اس��ت و اتصاالت 
ش��بکه اینترنت داش��ته و یک گیگ رم همراه با اتصاالت 
ه��ارد SATA  را در خ��ود دارد. انواع سیس��تم عامل ها 
 مانن��د XMBC ،Android۴ ، Sunxi Debian۲ و 

Firfox OS روی این رایانه کوچک نصب می شود

چریت��ی پی��رس، ۳۸ 
س��اله تصمی��م دارد 
قبل از برگزاری مراسم 
ازدواج��ش بی��ش از 
 ۱۲۰ کیلوگ��رم وزن 

کم کند. 
نام��زد ۲۲ س��اله  این 
زن مش��وق اوس��ت 
ت��ا ب��ا ک��م ک��ردن 
ب��ای  عم��ل  تح��ت  ن��د  بتوا صدکیل��و  ح��دود 
ق��رار گی��رد و زندگ��ی خ��وب و س��المی   پ��اس 

در پیش گیرد.
 این زن در گفت و گ��و به خبرنگارن گفت که الغر ش��دن 
 آرزوی اوس��ت و دوس��ت دارد ب��ه وزن ۸۴ کیلوگ��رم

برسد و بتواند با نامزدش ازدواج کند. 

دندان  های اسب آبی چطور 
مسواک زده می شود؟

رایانه ای به اندازه سایز 
کارت اعتباری

 زن ۳۴۶ کيلویی
 در تالش برای کاهش وزن
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آگهی  مناقصه  

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد جابجائی مسافر در محور 
شهر جدید مجلسی - مبارکه را توسط 8 دستگاه اتوبوس واحد ) مدل 75 به باال ( از طريق مناقصه عمومی به 
شركتهای حمل و نقل واجد ش�رايط واگذار نمايد ، متقاضيان می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر نوبت دوم 
آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قرار دادهای اين شركت مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با 

شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند. 
- نشانی : اصفهان - كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسی - بلوار ارم- شركت عمران مجلسی 

تلفن :5452286-0335 دورنگار 5452214-0335 صندوق پستی 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سايت اينترنتی

- كليه هزينه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
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