
 بخت ازدواج باز شد 

افت فروش42 درصدی سینماها!

 مرثیه خوانی برف 
در شبکه نمایش 
خانگی

با تصویب پرداخت وام ۵ میلیون تومانی

گیشه  بهاره سینماها به روایت آمار و ارقام 

 امور جوانان نیازمند تعامل
7 تمامی مجموعه های دولتی 

 چین خواستار دورتازه
 بزرگ ترین مانع خوشبختي2 مذاکرات ایران و ۵+۱

8 شما چیست؟

 وضعیت کنونی اصفهان
 در شأن مردم نیست

وضعیت کنونی شهر در شأن مردم و در تراز یک شهر اسالمی 
نیس��ت و باید انتخاب مدیریت ش��هری به گونه ای باشد که 
اصفهان در تراز یک شهر اس��المی قرار گیرد. نظر به منویات 
رهبر معظم انق��الب در خصوص توجه به مختصات »ش��هر 

اسالمی« ...

اگر تحریم  وجود 
نداشت ...

 هدف از س��فر اعضای شورای شهر ش��ی آن چین به 
اصفهان توسعه همکاری های فرهنگی و اقتصادی بین 
دو شهر بوده و اصفهان و ش��ی آن می توانند در بخش 

توریسم همکاری های نزدیکی داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اع��الم آمادگی برای 
اعزام هیأت تجاری به شهر ش��ی آن چین، گفت: اگر 

تحریم های بین المللی وجود نداشت...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

تولید خودرو سایپا 111 با استاندارد 
4

یورو 4 در کاشان آغاز شد

جهاد کشاورزی بستری مناسب
7

 برای خلق حماسه اقتصادی است

اوایل فصل بهار که فروش چند فیلم، میلیاردی شد، برخی می گفتند 
گیشه س��ینماها دارد جان می گیرد، اما آیا این نظر واقعیت دارد؟ 
بررسی های خبرنگار ایسنا نشان می دهد که گیشه  بهاره سینماها 
نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما نسبت به چهار سال قبل 
افت فروش42 درصدی را ش��اهد هس��تیم. در بهار سال جاری16 
فیلم روی پرده سینماهای کشور رفت که نسبت به بهار سال قبل، 
4 عنوان کمتر بود. این کاهش تعداد فیلم های نمایش داده شده در 
طول مدت زمان معین، نشان می دهد که فیلم های روی پرده رفته با 
وضعیت بهتری در طول مدت اکران و فروشی بیشتر روبه رو بوده اند.

فروش سینماهای تهران و شهرستان
در طول حدود 95 روز گذشته، سینماهای تهران هفت میلیارد و 
400میلیون تومان و سینماهای شهرستانی چهار میلیارد و800 
میلیون تومان فروش داش��ته اند که این ارقام بیش از فروش مدت 

مشابه سال گذشته سینماهای کشور بوده است.
فروش س��ینماهای تهران در بهار س��ال قبل، پنج میلیارد و 959 
میلیون تومان و در بهار سال90، شش میلیارد و 534 میلیون تومان 
بوده است. )همچنین می توانید مقایس��ه فروش بهار با چهار سال 

گذشته را در انتهای این گزارش مطالعه کنید(.
درباره افزایش فروش یک میلیارد و440 میلیون تومانی سینماهای 
تهران نسبت به سال قبل باید گفت که افزایش حدود هزار تومانی 
قیمت بلیت در این افزایش فروش، نقش��ی جدی داشته است، اما 
به نظر می رسد سینمای ایران حداقل در فصل بهار وضعیت بهتری 
نسبت به سال گذشته اش داشته است. البته ناگفته نماند که وضعیت 
گیشه نسبت به سال با توجه به این که در چندسال اخیر تولید فرش 
رونق بهتری نسبت به سال گذشته داشته و حدود 5درصد افزایش 

داشته است.

 درخواست سران
گروه هشت از روحانی

جشن های دهه مهدویت 
در اصفهان آغاز می شود

ماهواره ها در مسائل سیاسی 
اطالعات غلط می دهند

نقد موسیقی دوره 
کالسیک  در خورشید

جانبازان، شهدای زنده 
انقالب هستند
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 3 درصد زندانیان استان را 
اتباع خارجی تشکیل می دهند 

5

ادامه در صفحه 5

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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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 
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امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

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

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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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 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 07:30 صبح روز يكشنبه 92/4/16 

دریافت اسناد : سايت اينترنتی 
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

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 

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا )ع( گفت: برای افرادی که در نیمه شعبان امسال  3
عقد می کنند، تسهیالت 5 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. مهدی حسین نژاد که 
با ایمنا سخن می گفت، با اشاره به آغاز ثبت نام تسهیالت ازدواج، اظهار داشت: این صندوق 

در سال86 تا 88 مسئولیت ساماندهی وام ازدواج را برعهده داشت که...



چهره روزیادداشت

 چین خواستار دورتازه
 مذاکرات ایران و ۵+۱

وزارت خارجه چین با اشاره به این که به تالش های سازنده خود برای 
پیشبرد موضوع هسته ای ایران ادامه خواهد داد، خواستار برگزاری 
دور تازه مذاکرات میان ایران و گروه۱+۵ شد. به گزارش شینهوا، هوا 
چونیانگ س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن به تالش های 
سازنده خود برای پیشبرد مذاکرات مربوط به حل موضوع هسته ای 

ایران ادامه خواهد داد. 
چونیانگ در پاس��خ به س��ؤالی درباره انتظارات چین از ایران بعد از 
انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور جدید این کشور تأکید 
کرد: تالش برای پیشبرد گفتگوها تنها راه مناسب و درازمدت برای 
حل و فصل مسأله هسته ای ایران است. وی افزود: پکن انتظار دارد 
ایران و کشورهای گروه۱+۵ به زودی دور تازه ای از مذاکرات درباره 

این مسأله را آغاز کنند.

 توقیف 2 شناور اماراتی
 در خلیج فارس

فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی از توقیف دو شناور متجاوز اماراتی 
در آب های خلیج فارس خبر داد. س��رهنگ علی وصالی در این باره 
گفت: مأموران پایگاه دریابانی ابوموسی دو شناور متجاوز اماراتی را 
حین صیادی در آب های خلیج فارس مشاهده و دستور توقیف آنها 
را صادر کردند. وی افزود: پس از توقف این دو ش��ناور، مأموران۱2 
ملوان اماراتی و یک ملوان هندی این ش��ناور را دستگیر و به اسکله 
نظامی منتقل کردند. فرمانده پایگاه دریابانی ابوموس��ی با بیان این 
که30 کیلوگرم ماهی نیز از این افراد کش��ف ش��د، گفت: این افراد 
قصد داشتند تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیرمجاز در آب های 
اس��تحفاظی جمهوری اس��المی ایران صید کنند که اقدام به  موقع 

دریابانان، مانع از این هدف آنان شد.

منافقین نگران از حضور روحانی
روزنامه جمهوری نوشت: سرکرده منافقین هم نگراني خود از انتخاب 

دکتر روحاني به ریاست جمهوري را ابراز نمود. 
 مریم رجوي که اکنون در رأس گروهک تروریس��تي منافقین قرار 
دارد گفته است: با رییس جمهور ش��دن آقاي روحاني هیچ تغییري 
در ایران پدید نخواهد آمد. منافقین، خواس��تار تحریم انتخابات24 
خرداد ش��ده بودند و در روز انتخابات، تظاهراتي علیه روحانیت در 
ش��هرهاي اروپا از جمله در لندن برپا کردند. حضور پرشور و شعور 
مردم در انتخابات ریاس��ت جمهوري24 خرداد، سیلي محکمي به 
صورت عناصر ضدانقالب و منافقین که خواستار عدم شرکت مردم 

در انتخابات شده بودند نیز بود.

باید روحانی را در رساندن بار سنگین 
مسئولیت به مقصد کمک کنیم 

س��ید رضا اکرمی عضو جامع��ه روحانیت مبارز با اش��اره به انتخاب 
حسن روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب کشور، گفت: من یک 
اصولگرا هس��تم، ولی معتقدم در این انتخابات پیروز شدم. من یک 

اصولگرای اصالح طلب هستم.
وی افزود: نمی ش��ود یک جا درجا بزنیم بلکه بای��د افق های جدید 
داشته باشیم. یک انتخابات باشکوه برگزار شده و همه از جمله ملت 
و مسئوالن خوشحال هستند. باید منتخب ملت را کمک کنیم تا بار 

سنگینی را که بر دوش او گذاشته شده است به مقصد برساند.
عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: به اعتقاد آقای روحانی باید با مردم 
و مس��ئوالن در داخل و جهانیان در خارج آشتی کنیم. ما با دیگران 
سرستیز نداشتیم شاید کشورهای دیگر با ما ستیز داشته باشند که 

در برابر آنها ایستاده و مقاومت می کنیم.

 مردم مطالبات خود را
 به نمایش گذاشتند

یک نماینده مجلس با تأکید بر این که روحانی شخصیتی علمی، فرهنگی، 
آرام و معتقد به آرامش است، گفت: مردم ایران نشان دادند که هر موقع 
هر اراده و خواستی داشته باش��ند، می توانند با حضور پای صندوق های 

رأی به نمایش بگذارند.
عوض حیدرپور با اشاره به حماسه ای که مردم در انتخابات رقم زدند، بیان 
کرد: ابعاد این حماسه در موارد زیادی قابل بحث و بررسی است که طی 
آن، مردم با حضور خود پای صندوق های رأی مطالباتشان را به نمایش 
گذاشتند. وی با تأکید بر این که در ابعاد داخلی، مردم نشان دادند که با 
انتخاب روحانی عالقه مند به انتخاب فردی علمی، فرهنگی، آرام و معتقد 
به آرامش هستند، اظهار داشت: در بعد خارجی نیز مردم کسی را انتخاب 
کردند که عالوه بر این که عالقه مند به برقراری آرمش در سطح داخلی 

است، در سطح بین المللی نیز بدین صورت خواهد بود.

اخبار کوتاه 

نارضایتی از دولت باعث شد 
روحانی رأی بیاورد 

مرندی / نماینده مجلس    
جریان نه چندان جدی آق��ای رییس جمهور در۱2م��رداد به پایان 
می رسد.  احمدی نژاد شخصیتی دوگانه در دو دوره ریاست جمهوری 
خود داشت. از یک سو کارهای ارزشمندی انجام داد که اگر در برخی 
کارها لجب��ازی نمی کرد از خود، قدیس��ی بر جای می گذاش��ت، اما 
اتفاقاتی رخ داد که کارهای ارزش��مند وی با ویژگی های بد، پوشش 
داده شد. از سوی دیگر نارضایتی از عملکرد دولت دهم منجر به رأی 
آوری روحانی ش��د و ممکن 
اس��ت ش��خصی بدشانس��ی 
بیاورد و خداوند نیز عنایتش 
را به او کم کن��د. از زمانی که 
تفکرات احمدی نژاد با رهبر 
معظم انقالب زاویه پیدا کرد، 
وی فاتحه خودش را خواند و 
خود را اسیر افرادی کرد که او 

را زمین زدند.
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گفتگوی محسن رضایی با کاندیداهای ریاست جمهوری

محسن رضایی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با غرضی، والیتی، عارف، حدادعادل 
دیگر کاندیداهای انتخابات اخیر گفتگوی تلفنی داشت. رضایی از تمامی کاندیداها به خاطر 

رعایت اخالق انتخاباتی در مناظره ها تشکر و قدردانی کرد.

اسامی میهمانان احتمالی 
مراسم تحلیف

 درخواست سران
گروه هشت از روحانی

سخنگوی هیأت رییسه مجلس گفت: نشست کمیته برگزاری مراسم تحلیف 
رییس جمهور، هفته آینده در مجلس برگزار می  شود. 

عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
انتخاب رییس جمهور منتخب مردم و برگزاری مراس��م تنفیذ و تحلیف وی 
گفت: نشست کمیته برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور یازدهم جمهوری 
اسالمی ایران، هفته آینده در مجلس برگزار می شود. وی افزود: در این نشست 
تاریخ و ساعت دقیق مراسم تحلیف رییس جمهور و اسامی میهمانان مشخص 
خواهد ش��د. س��خنگوی هیأت رییس��ه مجلس با بیان این که در این مراسم 
احتماال رؤسای قوا، رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، اعضای شورای 
نگهبان، وزرای دولت، رؤسای جمهور س��ابق و ... حضور دارند، گفت: اسامی 
دقیق میهمانان و افراد دعوت شده در نشست این کمیته مشخص خواهد شد.

سران گروه هشت از حسن روحانی رییس جمهور منتخب ایران خواستند روابط 
ایران با جامعه جهانی را بهبود بخشد. 

 خبرگزاری نووس��تی گزارش داد: در بیانیه پایانی نشست سران گروه هشت 
که در ایرلند شمالی برگزار شد، آمده است: انتخاب رییس جمهور روحانی را 
گرامی می داریم و از ایران می خواهیم از این فرصت برای غلبه بر اختالفات با 
جامعه جهانی استفاده کند.  بنا بر گزارش خبرگزاری ترند، در این بیانیه آمده 
است: ما بار دیگر از ایران می خواهیم به طور کامل و با سرعت عمل، تعهدات 
بین المللی اش را آغاز کند و ما از جامعه بین المللی می خواهیم اجرای کامل 
تحریم های سازمان ملل را تضمین کند.  بنا بر این گزارش، سران گروه هشت 
از ایران خواستند به همه سؤاالت درباره برنامه هسته ای اش پاسخ بدهد. آنها به 
عالوه از دولت ایران خواستند مذاکرات در چارچوب گروه شش را جدی بگیرد.

یک استاد دانشگاه با بیان این که اصولگرایان اسیر توهم 
قدرت شدند و به ائتالف خودشان پایبند نماندند، گفت: 
نتیجه، حکایت از میل مردم به مش��ی اعتدال است و از 

افراطی و تفریط  که  دو جناح نشان می دهند، بیزارند.
عماد افروغ جامعه شناس در گفتگو با مهر، درباره روند 
حرکت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
داس��تان زیاد پیچیده نیست. نوع دس��ته بندی های ما 
محل اشکال است، چرا که فکر می کنیم در جامعه، یک 

طرف اصالح طلبان و یک طرف اصولگرایان هستند.
وی با بیان ای��ن که ما مس��ائل پیچیده را س��اده فرض 
کردیم، افزود: این دو حزب، تداخل معنایی زیادی دارند 
و بارها گفته ام که بحث بر س��ر معیارها و اصول هاست، 
 االن هیچ اصولگرایی نیس��ت که اصالح طلب نباش��د یا 
اصالح طلبی که پایبند به اصول نباشد، بحث این است 

کدام اصول؟ اصول مورد تأیید نظام یا اصول دیگر؟
 افروغ با اش��اره به نتیجه به دس��ت آم��ده در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری تأکید ک��رد: نتیجه به دس��ت آمده 
 حکایت از میل م��ردم به مش��ی اعتدال دارد و نش��ان 
می دهد مردم از افراط و تفریطی که دو جناح نشان می 
دهند بیزارند، مردم از تنش گریزانند و به دنبال اعتدال 

هستند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با بیان این که آقای روحانی 
 بارها تأکید کرده اس��ت که یک دولت فراجناحی تش��کیل 
می دهد و از معتدالن اصولگرا و اصالح طلب در دولت تدبیر 
و امید استفاده خواهد کرد، گفت: رییس جمهور منتخب در 

انتخاب اصالح طلبان دقت کند.
محمد نبی حبیبی با اش��اره به دلیل شکس��ت اصولگرایان 
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری، گفت: تع��دد کاندیداها 
اصلی ترین عامل شکس��ت این جریان در انتخابات بود. وی 
افزود: مؤتلفه اس��المی از 8 ماه پیش اعالم کرده بود که در 
 انتخابات ریاس��ت جمهوری کاندی��دا در انتخابات معرفی 
می کن��د، اما اگ��ر ائتالفی ب��رای وحدت ص��ورت بگیرد و 
اصولگرایان بر روی فرد دیگری به اجماع برسند، کاندیدای 
ما انصراف خواهد داد و بر این عهد خود پایبند ماند. دبیرکل 
حزب مؤتلفه اسالمی افزود: اگر دیگر اصولگرایان هم با هم 
هماهنگ بودند با تعدد کاندیداها مواجه نمی ش��دیم و این 
اتفاقی که امروز افتاد را ش��اهد نبودیم. وی گفت: اگر همان 
طور که آقای روحانی ق��ول دادند، عمل کنند نتیجه خوبی 
خواهد داشت. دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی، افزود: ایشان 
بارها در سخنرانی های انتخاباتی خود تأکید کرده است که 
یک دولت فراجناحی تشکیل می دهد و از معتدالن اصولگرا 

و اصالح طلب در دولت تدبیر و امید استفاده خواهد کرد.

معاون اول دولت اصالحات گفت : انتخاباتی سالم برگزار شد 
که به اعتقاد من شکست خورده ای در آن وجود نداشت.

جمعی از آذری زبان های مقیم ته��ران با دکتر محمدرضا 
عارف دیدار و گفتگو کردند و ضمن تقدیر از حرکت شجاعانه 
وی در انتخاب��ات دور یازدهم ریاس��ت جمه��وری به بیان 

پیشنهادها و دغدغه هایشان پرداختند.
محمدرضا عارف نیز پس از شنیدن صحبت ها و پیشنهادات 
حاضرین اظهار داشت: ما فعالیت هایمان را از فضایی شروع 
کردیم که نا امیدی مطلق بود و االن خوشحالیم که در چنین 
فضایی هستیم. طی یک سال گذشته با دست بسته خالف 
جریان آب شنا و به عبارتی فعالیت کردم، اما خدا را شاکرم 

که نتیجه اش موجب باال رفتن عزت کشور و مردمم شد.
عارف اف��زود: انتخابات س��ال 88 ب��ازی باخت-باخت بود. 
بنابراین عقل سلیم به ما می گفت که نباید در این انتخابات 
وارد بازی باخت-باخت شویم. با این تفکر وارد انتخابات دور 
یازدهم ریاست جمهوری شدیم و انتخاباتی سالم برگزار شد 
که به اعتقاد من شکس��ت خورده ای در آن وجود نداشت و 
بدانید که فضای همدلی و انس��جام، مشکل ما را با دنیا حل 
خواهد کرد. عارف ادامه داد: اکنون یا باید مردم را رها کنیم 
که خودشان از این سرمایه عظیم اجتماعی حفاظت کنند و یا 

باید به مردم در حفظ این سرمایه کمک کنیم.

عضو هیأت رییسه مجلس گفت: برنامه ریزی شده تا هیأت 
رییسه مجلس با رییس جمهور منتخب دیدار کند. 

حجت االسالم حسین سبحانی نیا عضو هیأت رییسه مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به دیدار الریجانی با روحانی که در 
روزهای گذشته انجام ش��د، گفت: با توجه به این که رییس 
مجلس مالقاتی با رییس جمهور منتخب داش��ته اس��ت، 
بنابراین برنامه ریزی ش��ده تا م��ا هم در هیأت رییس��ه در 
روزهای آینده و در جهت تعامل بین دولت و مجلس دیداری 
با روحانی داشته باش��یم.   وی ادامه داد: ما در هیأت رییسه 
مجلس از رییس جمهور منتخب می خواهیم تا ارتباط قوی 
با مجلس برقرار کرده و از طرفی نیز افرادی را برای کابینه به 
مجلس معرفی کند که ضمن توانمندی، شاخص های الزم 
را در حوزه  های مختلف داشته باشند؛ یعنی وزرا تناسبی با 
کارهایشان داشته و از طرفی نیروهای قوی و کارآمدی نیز 
باشند.   عضو هیأت رییسه مجلس گفت: ارتباط کمیسیونی و 
سطوح باالتر با استفاده از افراد خبره مجلس با رییس جمهور 
منتخب برقرار می ش��ود که رییس مجلس نیز در راس��تای 
تعامل بین دولت و مجلس، این موضوع را پیگیری می کند. 
البته نمایندگان و فراکسیون ها نیز ارتباطاتی با  آقای روحانی 
دارند و در صددند تا در آینده این نشست ها جهت هماهنگی 

امور بیشتر شود.

انتخابات  انتخابات انتخابات  مجلس

 نتیجه انتخابات حاکی از
 میل مردم به اعتدال است 

تعدد کاندیداهاعامل اصلی 
شکست اصولگرایان

انتخابات شکست خورده 
نداشت 

 هیأت رییسه مجلس
 با روحانی دیدار می کند
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 در فهرس��ت چهارمی��ن ش��ورای ش��هر ته��ران، چهره ه��ای
ش��ناخته ش��ده ای به چش��م می خورند؛ چهره هایی که کارنامه 

فعالیتشان آنها را در فهرست»ترین«های این شورا قرار می دهد.
باالخره بهش��ت نشین های4س��ال بعد مشخص ش��دند. در این 
فهرس��ت نامزدهای طی��ف احمدی ن��ژاد هیچ س��همی ندارند، 
اما اصولگرای��ان با ۱8عض��و و اصالح طلبان با۱3عض��و، پا به این 
ش��ورا گذاش��ته اند. اعضایی که هفت نفرش��ان در ش��ورای سوم 
 هم حض��ور داش��تند و ب��ه جز4ورزش��کاری ملی، بقی��ه اعضا از 

چهره های فرهنگی و سیاسی کشور هستند.
اما چهارمین ش��ورای ش��هر ته��ران چن��د عضو »تری��ن« دارد. 
پیرترین عضو ش��ورای ش��هر امس��ال، عباس ش��یبانی اس��ت. 
او متولد۱3۱0اس��ت و در82 س��الی ک��ه از عمرش گذش��ته، به 
فعالیت های فرهنگی و سیاس��ی مش��غول بوده اس��ت. به نوشته 
دای��ره المعارف ویکی پدی��ا در س��ال۱33۵در تظاهرات حمایت 
از جمال عبدالناصر دس��تگیر ش��ده و از دانش��کده پزش��کی نیز 
اخ��راج ش��ده اس��ت. در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال60 
رقی��ب محمدعلی رجایی ب��ود و در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
 دوره پنج��م، رقی��ب اکبر هاش��می رفس��نجانی. او را م��ی توان 
ساکت ترین عضو شورای شهر هم دانست که در شورای شهر سوم 
بیشتر اوقات را به سکوت می گذارند. عباس شیبانی به همراه مهدی 
چمران و حبیب کاشانی پرسابقه ترین اعضای شورای شهر هستند 

که از شورای دوم در پارلمان شهری حضور دارند؛ یعنی از سال8۱ 
تاکنون و تا 4 سال دیگر!

 اما لقب ج��وان ترین عضو ش��ورای ش��هر را محس��ن پیرهادی
از آن خود کرده است. او متولد۱3۵9است و کارشناسی ارشد روابط 
بین الملل دارد. مجتبی شاکری جانباز 7۵ درصدی شورای شهر 

است که از ناحیه دو چشم، دو پرده گوش و دو دست جانباز است.
بدشانس ترین

 در بین ورزش��کاران کش��ور، عب��اس جدیدی را می ت��وان یکی 
 از خوش ش��انس ترین ها دانس��ت که به پارلمان ش��هری تهران

راه یافته، اما او قطعا در بین ورزش��کاران حاضر در ش��ورای شهر 
بدشانس ترینشان است. جدیدی در فینال المپیک۱996 آتالنتا 
با کمک داوران به نفع کورت انگل آمریکایی از دس��تیابی به مدال 
طال بازماند. در المپیک2000 س��یدنی هم در دسته ۱30کیلو به 
مقام چهارم رسید. بدشانس��ی او البته زمانی گل کرده بود که در 
رقابت های جهانی تورنتو۱993با شکست خادارتسف روس و ملوین 
داگالس آمریکایی قهرمان جهان شده بود، اما به دلیل استفاده از 
داروی نیروزا، مدال او پس گرفته ش��د. ش��اید این سال هایی که 

جدیدی از عرصه کشتی دور بود، شانس سراغش آمده باشد.
ری شناس ترین

احمد مس��جد جامعی را ری دوست ترین و ری شناس ترین عضو 
شورای شهر می شناسند؛ کس��ی که با خاک ری آشناست. فرید 

قاس��می درباره این عضو ش��ورای شهر می نویس��د: به خاک ری 
دلبستگی دارد و خویش��انش در ری دفن شده اند. دردهای ری را 
می شناسد و راهکارهای درمانی دارد. او برای دولتی های شورای 
شهر سوم که بر طبل جدایی ری از تهران می کوفتند این جمالت 
را به کار برد: »برای کار کار شناسی جدایی ری از تهران بهتر است 
کسانی را بیاوریم که حداقل دو واحد درسی هوا شناسی و دو واحد 

شهرسازی پاس کرده باشند تا شاکله کار را بدانند« .  
قوی ترین مرد جهان در پارلمان

اما در بین ای��ن »ترین« ها چند نفری هم هس��تند ک��ه نه فقط 
در شورای شهر که در س��طح کش��ور و جهان جزء »ترین« ها به 
شمار می آیند. حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان، اولین عضو 
شوراست که در این دسته از »ترین« ها قرار می گیرد. او دو بار در 
سال های2000 و2004 مدال طالی مسابقات المپیک را کسب 
کرد و لقب »هرک��ول« و »قوی ترین مرد جهان« به او داده ش��د. 
رضازاده در کاردانی تربیت بدنی دانشگاه آزاد تحصیل کرده و به جز 
ریاست فدراسیون وزنه برداری کش��ور، سابقه اجرایی و مدیریتی 

دیگری نداشته است.
پرافتخارترین المپیکی

هادی ساعی قهرمان تکواندوی کش��ور را به عنوان پرافتخارترین 
ورزش��کار ایرانی در بازی های المپیک می شناس��ند. ساعی که 
در شورای شهر سوم هم عضو بود، در المپیک آتن و پکن صاحب 
مدال طال ش��د. او در المپیک س��یدنی مدال برن��ز گرفت. هادی 
ساعی در دی۱382، پس از وقوع زمین لرزه بم، مدال های کسب 
شده اش تا آن زمان را برای کمک به زلزله زدگان اهدا کرد. ساعی 
دانشجوي رشته تربیت بدني دانشگاه آزاد است که در دوره گذشته 
شورای شهر، عضو کمیسیون فرهنگی بوده است. ساعی هم جزء 
ورزشکارانی است که س��ابقه مدیریتی و اجرایی در حوزه شهری 

ندارد.
ثروتمندترین زن شورای شهر

فاطمه دانش��ور یکی دیگر از »ترین« های این دوره شورای شهر 
اس��ت که عضویت اتاق بازرگانی و مدیریت یک شرکت بازرگانی 
و یک مؤسس��ه خیریه را در رزومه اش دارد و به عنوان کارآفرینی 
ش��ناخته می ش��ود که300کارمند در مجموعه او مشغول به کار 
هستند. او که یکی از ثروتمندترین زنان کشور به حساب می آید، 
دکترای مدیریت رفاه اجتماعی اش را از آمریکا گرفته است. دانشور 
در رزومه تبلیغاتی اش برای انتخابات شورای شهر نوشته بود: »از 
تجربیات شخصی اش کار گذاشتن دینامیت در کوه سنگ معدن 
و انفجار آن اس��ت. )در صورتی که این از وظایف کارگران است.(« 

او یکی از تجار موفق زن در بخش معدن نیز محسوب می شود.

از قوی ترین مرد تا ثروتمندترین زن در شورای شهر تهران 

جهان فریب روحانی را نخورد! نگاهی به ترکیب مهم ترین وسیاسی ترین شورای شهر کشور
نخست وزیر اسرائیل که طی چند روز گذشته بعد از پیروزی 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری کوشیده تا مانع 
تغییر رویکرد غرب در قبال ایران شود، این بار نیز با تأکید بر 
این که نباید فریب روحانی را خورد خواستار توقف غنی سازی 
در ایران شد. نتانیاهو برای سومین  بار طی سه روز، به جهان 
هش��دار داد، فریب روحانی رییس جمهور منتخب ایران را 
نخورند. او پیش از دیدار با وزیر امور خارجه کانادا گفت: مشی 
رییس جمهور جدید ایران بسیار ش��فاف است. او نویسنده 
دکترین »مذاکره و غنی سازی« اس��ت. روحانی در کتابش 
گفته ایران می تواند با آرام کردن جامعه بین المللی، به طور 
پیوسته در برنامه »تسلیحات هسته ای« خود پیشروی کند. 

 مرگ مشکوک 
روزنامه نگار افشاگر

ژورنالیستی که با افش��اگری های خود در سال20۱0 باعث 
اس��تعفای اجب��اری فرمانده نیروه��ای نظام��ی آمریکا در 
افغانستان شده بود، در تصادف خودرو و آتش سوزی متعاقب 
آن کشته شد. مایکل هس��تینگز که با انتش��ار مقاله ای در 
سال20۱0 در نشریه رولینگ اس��تون، موجبات استعفای 
اجباری ژنرال اس��تنلی مک کریس��تال فرمان��ده نیروهای 
آمریکایی مس��تقر در افغانس��تان را فراه��م آورده بود، روز 
سه شنبه در جریان یک حادثه رانندگی در لس آنجلس کشته 
شد. سردبیر پایگاه اینترنتی خبری »بازفید« ضمن انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که هس��تینگز33 س��اله در یک حادثه 

رانندگی کشته شده، اما جزئیات بیشتری منتشر نکرد.

 حکمی جدید 
برای دیکتاتور مصر

دادگاهی در شمال قاهره به دلیل پایان مدت حبس موقت 
مبارک که به م��دت4۵ روز بود، وی را آزاد کرده اس��ت، اما 
وی همچنان درباره ثروت هایش و اتهامات مربوط به کسب 
درآمدهای غیرقانونی تحت بازپرسی است. به گزارش پایگاه 
اینترنتی ش��بکه خبری الجزیره، فرید الدیب وکیل حسنی 
مبارک موفق شد ادامه حبس موقت مبارک را لغو کند. وی 
گفت: از نظر قانونی مدت حبس موقت وی پایان یافته است.  
وکیل مبارک خاطرنشان کرد که تحقیقات به مدت دو سال 
و نیم اس��ت که ادامه دارد بدون این که توجیه کننده ادامه 
حبس مبارک باشد. وی ادامه داد: به علت عدم وجود دالیل 

الزم برای ادامه حبس موقت، وی آزاد است.

اخبار بین الملل



یادداشت

 رزمنده و پدر سه شهید
 در فالورجان درگذشت

»حاج اسماعیل احمدی کافشانی« رزمنده و پدر سه شهید دوران دفاع 
مقدس، در فالورجان درگذشت. حاج اسماعیل احمدی کافشانی رزمنده 

دفاع مقدس و پدر شهیدان حجت اهلل، محمد باقر و ابوالقاسم بود.
پیکر پاک ای��ن رزمنده و پدر ش��هید که در س��ن 85 س��الگی به علت 
کهولت س��ن درگذش��ت، پس از تش��ییع در گلزار ش��هدای کافش��ان 
 آرام گرفت. حج��ت اهلل،محمد باقر و ابوالقاس��م احمدی کافش��انی در 
سال های61 ،62 و 65 در مناطق عملیاتی موسیان ایالم، جزیره مجنون و 
فاو عراق به شهادت رسیدند و شیخ حسین احمدی داماد مرحوم احمدی 

کافشانی نیز درسال60 در منطقه عملیاتی طالئیه به شهادت رسید.

شهرك سالمت، تلفیقي از فرهنگ و 
اقلیم اصفهان  با دیدگاه هاي برون مرزي

نایب رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: در طراحي این مجموعه، 
دیدگاه هاي مختلف برون مرزي با فرهنگ و اقلی��م و نیازهاي اصفهان 

تلفیق شده است.
سیدکریم داودي با اعالم این مطلب اظهار داشت: احداث شهرک سالمت 
در کاهش ترافیك مرکز شهر تأثیر بسزایي خواهد داشت و شهروندان نیز 

مي توانند به راحتي از امکانات و خدمات درماني استفاده کنند.
وي افزود: در آماده سازي طرح این مرکز از طراحان برون مرزي که تجربه 
بسیار باالیي در این رابطه داش��ته اند استفاده شده است، همچنین یك 
گروه فني از پزش��کان نیز در جهت ارایه نیازهاي ای��ن مرکز به طراحان 
کمك مي کنند. نایب رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان بیان داشت: 
ایران از چهار هزار سال پیش داراي نظام مهندسي بوده است لذا اکنون 
نیز باید اماکن به شکلي ساخته ش��وند که این مهم زیر سؤال نرود، این 
 در حالي اس��ت که این مرک��ز مي تواند ب��ه راحتي نیازه��اي بیماران و 

مراجعه کنندگان را برطرف نماید.   

 باغ فدك آماده پذیرایی از
 مسافران تابستانی است

گروه شهر - شهردار منطقه ۷ اصفهان اعالم کرد: مجموعه باغ فدک با 
ظرفیت سه هزار خودرو آماده پذیرایی از مسافران تابستانی است.

احمدرضا مصور با بیان این مطلب گفت: با توجه به فرارسیدن تعطیالت 
مدارس و آغاز دور نخست س��فرهای تابستانی، مجموعه باغ فدک آماده 
پذیرایی از گردشگران و مسافران است. وی با اشاره به استقبال مسافران 
نوروزی از باغ فدک افزود: در ایام تابستان، باغ فدک ظرفیت اسکان سه 
هزار خودرو و10 هزار نفر را دارد. ش��هردار منطقه ۷ اصفهان به امکانات 
رفاهی و تفریحی باغ فدک اش��اره ک��رد و گفت: در باغ ف��دک امکاناتی 
همچون بازارچه خرید، وس��ایل بازی و پارکینگ نیز وج��ود دارد، برای 

امنیت مسافران نیز نیروهای آتش نشانی شبانه روزی مستقر هستند.

ماهواره ها در مسائل سیاسی 
اطالعات غلط می دهند

معاون سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با ش��اره به این که در زمان 
حاضر که ماهواره ها به منازل نیمی بیشتر از خانواده های ایرانی رسوخ پیدا 
کرده گفت: متأسفانه آنها با اطالعات غلط سیاسی، ذهن دانشجویان را به 

سمت و سوی خود می کشانند.
بیژن شمس که با مهر سخن می گفت، با اشاره به وقوع برخی از اتفاقات 
سیاسی و تشکل های سیاسی که در بستر دانش��گاه های شکل گرفته و 
موضعگیری های ضد و نقیض مس��ئوالن دانشگاه ها اظهار داشت: همان 
طور که موافق حذف تش��کل های سیاسی از س��طح دانشگاه ها نیستم، 

مخالف رنگ سیاسی بخشیدن به این نهاد علمی هم نیستم.

گشتی در اخبار 

 وضعیت کنونی اصفهان
 در شأن مردم نیست

دبیر ائتالف شهر اسالمی  
سید مهدی سیدین نیا  

وضعیت کنونی شهر در شأن مردم و در تراز یك شهر اسالمی نیست 
و باید انتخاب مدیریت شهری به گونه ای باش��د که اصفهان در تراز 
یك شهر اس��المی قرار گیرد. نظر به منویات رهبر معظم انقالب در 
خصوص توجه به مختصات »شهر اس��المی«، معماری و شهرسازی 
متناسب با حیات طیبه  اس��المی، عدالت در تقسیم خدمات شهری، 
تمرکز زدایی مناب��ع، تأمین آرامش روحی و امنی��ت معنوی، ظهور 

و اعتالی مظاهر اس��المی و 
انقالب��ی، عم��ران و آب��ادی 
و زیبای��ی، حف��ظ طبیع��ت 
و صف��ای طبیعی، تس��هیل 
زندگ��ی مردم، سالم س��ازی 
محیط زیس��ت، حفظ اصالت 
اس��المی و ملی در ساخت و 
سازها از جمله مسائلی است 

که باید به آن توجه کرد.
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چهره روز
همکاری دستگاه های اجرایی  الزمه اجرای مصوبات گردشگری

علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان با اشاره به هش��ت مصوبه در دوره چهارم سفرهای 
استانی در بخش گردشگری گفت: اجرای این مصوبات نیازمند همکاری همه دستگاه ها به 

ویژه شهرداری هاست.
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  آغاز جشن های
دهه مهدویت در اصفهان

دفن رایگان اهدا کنندگان 
عضو در باغ رضوان

مدیر عامل مرکز تحقیقات رایانه قائمیه اصفهان گفت: به مناسبت فرا رسیدن 
دهه فرخنده مهدویت، جشن های این دهه از فردا در اصفهان آغاز می شود.

حجت  االسالم سیدمجید نبوی اظهار داشت: از پنج شنبه30 خرداد ماه سال 
جاری برابر با11 شعبان به مدت10 شب مراسم جشن ویژه دهه مهدویت در 
مجتمع فرهنگی - مذهبی هیأت قائمیه اصفهان برگزار می شود. وی با اشاره به 
این که آغاز مراسم از ساعت21 و30 دقیقه در خیابان مسجد سید است، بیان 
کرد: این جشن ها همراه با سخنرانی و مداحی و در کنار آن مسابقات فرهنگی 
نیز گنجانده شده است. مدیر عامل مرکز تحقیقات رایانه قائمیه اصفهان ادامه 
داد: در این10 شب آیت اهلل شیخ محمد سند بحرانی، حجت االسالم سید محمد 
بنی هاشمی، علی اکبر مهدی پور، آیت اهلل سید محمود بحرالعلوم میردامادی و 

حجت االسالم مهدی شیخ بهایی از سخنرانان هستند. 

مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان ه��اي ش��هرداري اصفهان از دف��ن رایگان 
اهداکنندگان عضو در قطعه احیاگران باغ رض��وان خبر داد. مجتبي کاظمي 
با اعالم این مطلب اظهار داشت: الیحه دفن رایگان متوفیان مرگ مغزي که 
نسبت به اهداي عضو آنها به بیماران -بر اس��اس این مصوبه متوفیان با تأیید 
دانشگاه علوم پزشکي در بلوکي از قطعه61 باغ رضوان با عنوان قطعه احیاگران 
به صورت رایگان دفن خواهند شد-  اقدام شده است، حدود دو سال پیش در 
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان تصویب ش��ده و هنوز ادامه دارد. وي افزود: بر 
اساس این مصوبه، متوفیان با تأیید دانشگاه علوم پزشکي در بلوکي از قطعه61 
باغ رضوان با عنوان قطعه احیاگران به صورت رایگان دفن خواهند شد. وی از 
ظرفیت دفن پانصد نفري این قطعه خبرداد و تصریح کرد: تاکنون پنج نفر در 

این قطعه به صورت رایگان دفن شده اند. 

زیر پوست شهر/مردم اصفهان برای نیمه شعبان روز شماری می کنند

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

SMS

مدیرعامل صن��دوق مهر امام رض��ا )ع( گفت: برای 
افرادی که در نیمه ش��عبان امس��ال عقد می کنند، 

تسهیالت 5 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. 
مهدی حس��ین نژاد که با ایمنا س��خن می گفت، با 

اشاره به آغاز ثبت نام تسهیالت ازدواج، اظهار داشت: 
این صندوق در سال86 تا 88 مسئولیت ساماندهی 
وام ازدواج را برعهده داشت که بخشی از وام از سوی 
صندوق و بخش دیگر توسط بانك های عامل بود که 

صندوق با آنها تفاهمنامه منعقد کرده است.
وی افزود: در هم��ان تاریخ صف ه��ای طوالنی وام 
ازدواج از بین رفت و بعد از آن صندوق، فعالیت خود 
را معطوف به وام های خوداشتغالی و مشاغل خانگی 
کرد و پس از آن نیز بانك مرکزی با ایجاد یك سامانه 
با همکاری بانك های عامل، تس��هیالت ازدواج را در 
دس��ت گرفت. مدیرعامل صندوق مهر امام رضا )ع( 
به صف های طوالنی برای دریافت وام ازدواج اش��اره 
کرد و بیان داش��ت: بر اس��اس مصوبه 8 خرداد ۹2، 
این صندوق از سوی دولت وارد چرخه پرداخت وام 
ازدواج شد و در فاز نخست نام صندوق در کنار اسامی 
دیگر بانك ها در سامانه بانك مرکزی ثبت شده است.

وی بیان کرد: یك  هزار میلیارد ریال برای نیم س��ال 
نخست به تسهیالت ازدواج جوانان اختصاص یافته 
که 35 هزار نفر را شامل می شود. حسین نژاد با بیان 
این که سقف پرداخت وام ازدواج، سه میلیون تومان 
است، بیان داشت: صندوق به مناسبت نیمه شعبان 
برای زوجینی که در همان روز عقد کنند،پنج میلیون 

تومان وام در نظر می گیرد.
وی در خصوص شرایط ضمانت وام ازدواج گفت: یك 
ضامن معتبر در نظر گرفته ش��ده و همچنین برای 
افرادی که در روس��تاها حضور دارند درصورتی که 
از سوی شورای روس��تا مورد تأیید باشند، صندوق، 
تسهیالت پرداخت می کند و نیز کارمندان رسمی، 
قراردادی، دولتی و کارکنان شرکت های خصوصی 

و کسبه می توانند ضمانت زوجین را برعهده بگیرند.
مدیرعامل صن��دوق مهر ام��ام رض��ا)ع( پرداخت 
وام ازدواج را براس��اس دس��تورالعمل بانك مرکزی 
دانست و اظهار داشت: یکی از ویژگی های پرداخت 
تسهیالت صندوق، تس��هیل و آسان سازی شرایط 
ضامن است و بقیه موارد براساس دستورالعمل بانك 

مرکزی انجام خواهد ش��د. وی با بیان این که در نیم 
سال دوم نیز ش��رایط همین گونه خواهد بود، افزود: 
امیدواریم مناب��ع این بخش افزای��ش یافته تا بتوان 
جوانان بیشتری را پوشش داد. اعتبارات این بخش 
از منابع صندوق بوده و تاکنون از سوی بانك مرکزی 
اعتباری اختص��اص نیافته و در ای��ن رابطه در حال 
رایزنی هستیم. حس��ین نژاد کارمزد این تسهیالت 
را ۴درصد اع��الم کرد و بیان داش��ت: اقس��اط این 
تسهیالت،36 ماهه در نظر گرفته شده و رقمی برای 
ازدواج جوانان از محل مابه التفاوت سود یارانه دولت 
لحاظ گردیده که پس از جمع بندی و نهایی ش��دن 
برای جوانان اختصاص می یاب��د. وی با بیان این که 
اگر زوجین پول مازادی دارند می توانند در صندوق 
س��رمایه گذاری ک��رده و در آینده برای تس��هیالت 
 اشتغال از آن استفاده کنند، تصریح کرد: متقاضیان با

ثبت نام در س��امانه بان��ك مرک��زی و دریافت کد 
رهگیری، پ��س از یك هفت��ه به ش��عبه های عامل 
صندوق معرفی می ش��وند تا بتوانند مدارک خود را 

ارایه کنند. 

 بخت ازدواج باز شد 
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اولین مصاحبه مدیر کل 
 دریا 
قدرتی پور

زن��دان ه��ای اس��تان 
اصفهان در حالی برگزار 
ش��د که خبرنگاران رس��انه های گروهی استان از 
زندان مرکزی اصفهان بازدید کردند. بعد از بازدید 
از تمامی بندهای زندان اصفهان، امیری به ش��رح 
فعالیت های این مکان پرداخت که مشروح آن را در 

زیر می خوانید :
    تنها سه درصد زندانیان استان را اتباع خارجی 

تشکیل می دهند .
    اداره کل زندان های استان اصفهان در حال 
حاضر دارای 8 زندان بزرگ و کوچك، یك اردوگاه 
کاردرمانی ویژه نگه��داری زندای��ان جرائم مواد 
مخدر، یك کانون اصالح و تربیت و یك بازداشتگاه 

در شهرستان خوانسار است.
    ای��ن اداره کل همچنی��ن دارای۴ مرک��ز 
زیرمجموع��ه ش��امل س��تاد مردمی دی��ه، مرکز 

مراقبت بعد از خروج، انجم��ن حمایت از زندانیان 
و بنیاد تعاون است که هر کدام در راستای اهداف 
ش��خصی انجام وظیفه می کنند. س��تاد مردمی 
رسیدگی به امور دیه و کمك به زندانیان نیازمند 
هر س��اله با برپایی جش��ن های گلریزان اقدام به 
جم��ع آوری مبالغی از خیرین نم��وده و در زمینه 
آزادی زندانی��ان جرائم غیر عم��د و بدهکار مالی 
غیرکالهبرداری فعالیت دارد. در س��ال گذش��ته 
تعداد81۴ نف��ر از مددجویان جرائ��م غیر عمد با 
بدهی15۴میلیارد تومان با اخذ رضایت ش��کات 
مبل��غ 23 میلیارد توم��ان آزاد ش��دند. همچنین 
با پیگیری قبول اعس��ار آنها 11 میلی��ارد و ۴50 
میلی��ون تومان، کم��ك ه��ای بیمه۹26میلیون 
تومان و صندوق خس��ارت های بدنی دو میلیارد 
و۴50 میلیون تومان از زندان های اس��تان آزاد و 
به آغوش خانواده ها بازگش��ته اند. از بدو تأسیس 
 س��تاد دیه تاکنون تع��داد3۴۴0 نف��ر زندانی از 

زندان ها آزاد شده اند.
    در هفته قوه قضاییه تعداد 1۴ نفر با اعتباری 
بالغ بر250 میلیون تومان از زندان ها آزاد خواهند 

شد.
     بخش مرک��ز مراقبت بعد از خ��روج نیز که 
وظیفه تحت پوشش قرار دادن زندانیان آزاد شده 
و خانواده های آنان را در زمینه اشتغال و حمایت 

بر عهده دارد.
     بخ��ش مرکز مراقبت بع��د از خروج در حال 
حاضر تعداد سه هزار خانواده را تحت پوشش قرار 
داده اس��ت که در زمینه کمك در امر امرار معاش 
و مش��اوره های فرهنگی - خانوادگ��ی، گروهی، 
آم��وزش، مهارت ه��ای زندگ��ی، مش��اوره های 
 شغلی، اعزام به سفرهای زیارتی همراه با خانواده، 
مش��اوره های اعتیاد و رفتار جنس��ی و همچنین 

متادون درمانی را بر عهده دارد.
     انجمن حمایت از زندانیان نیز از دیگر مراکز 

تحت پوشش است که در حال حاضر1000 خانواده 
را تحت پوشش دارد که در زمینه آموزش بهداشت 
و امرار معاش خانواده های نیازمند زندانی را عهده 
دار است که در ایام مختلف سال با اهدای سبد کاال 
در خصوص امرار معاش آنها باالخص در ماه مبارک 
رمضان اقدام می نماید که سال جاری نیز ویژه ماه 
مبارک رمضان2000 سبد کاال به این خانواده ها 

اهدا خواهد شد.
     بنی��اد تعاون ک��ه با قدمت55 س��اله بازوی 
اش��تغال و منبع درآمد زندانیان فعالیت دارد، در 
حال حاضر بی��ش از یك هزار و دویس��ت زندانی 
را تحت پوش��ش قرار داده و این تعداد زندانی در 
بیش از30 کارگاه صنعتی و تولیدی،کش��اورزی 
و دامپروری کوچك و بزرگ در س��طح استان در 
زمینه های فلز کاری، خیاطی، نقاشی، تراشکاری، 
صنایع دس��تی، چرم، قلمزنی و قالیبافی فعالیت 

دارند.
     این مرکز ماهیانه۴0 میلیون تومان به عنوان 
حقوق و دستمزد به زندانیان به عنوان حق الزحمه 

پرداخت می نماید.
     در بخ��ش اهداف س��ازمانی، ای��ن اداره کل 
وظیفه نگهداری و اصالح و تربی��ت مددجویان و 
افراد خط��اکار و بزهکار جامعه را ب��ر عهده دارد و 
در زمینه های فرهنگی، تربیتی، مذهبی، قرآنی، 
قضای��ی و مددکاری، اش��تغال و حرف��ه آموزی و 
بهداش��ت و درمان زندانیان را عه��ده دار گردیده 
است. در بخش فرهنگی، تربیتی و قرآنی، این اداره 
کل در سال گذشته بیش از۷20 حافظ قرآن از یك 
جزء تا30 جزء کامل قرآن را تربیت و آموزش داده 

که از افتخارات این اداره کل است.
     برگ��زاری ختم های قرآن کری��م، صلوات و 
مسابقات قرآنی از دیگر برنامه های این بخش است.
     در زمین��ه مذهب��ی نی��ز نمازه��ای یومیه

به صورت تمام وعده در زندان های استان، مساجد 
و اندرزگاه ها با حضور تعداد23روحانی ش��اغل و 
بیش از20 مبلغ از سازمان تبلیغات و مرکز پژوهش 
های سازمان زندان ها و حوزه علمیه قم به صورت 

جماعت برگزار می گردد.
     در بخش آموزش��ی تعداد1۷نفر دانش��جو 
در رش��ته مدیریت خانواده دانشگاه جامع علمی- 

کاربردی فعالیت دارن��د و بیش از یك هزار نفر نیز 
در دوره های آموزش نهض��ت مقدماتی، تکمیلی،  
ابتدایی، راهنمایی، هنرستان و دبیرستان مشغول 

به تحصیل هستند.
     از ش��اخص های مهم فعالیت های فرهنگی 
زندان، اجرای طرح شهر فرنگ در زندان مرکزی و 
تصویب آن در کارگروه فرهنگی استان،کسب مقام 
برتر س��تاد اقامه نماز در بین58 دس��تگاه استان، 
پیگیری و اخذ بیش از ۷ هزار جلد کتاب از خیرین 
جهت توس��عه کتابخانه ها و برگزاری جش��نواره 
های مختلف ورزشی در استان ویژه مددجویان و 

کارکنان از جمله آنهاست.
     در بخ��ش اش��تغال مولد و غیر مول��د که با 
همکاری س��ازمان فن��ی و حرفه ای اس��تان اجرا 
و برنامه ریزی گردیده، در س��ال گذش��ته تعداد 
 123دوره ب��ا حض��ور دو ه��زار و51۷ نف��ر در 
رش��ته های مختلف صنعتی،کش��اورزی، صنایع 
دس��تی و غیره برگزار که در همین راس��تا پس از 
انجام آزمون و اعالم نتایج قبولی آن تعداد  هزار و 
615 مدرک قبولی توسط سازمان فنی و حرفه ای 

صادر و اعطا گردیده است.
    در بخ��ش عمرانی و توس��عه و تجهیز زندان 
ها نیز در طی س��ال گذشته با مش��ارکت خیرین، 
بیش از 8 هزار متر فضا در زندان مرکزی بازسازی 
و یا اح��داث گردیده که از جمله اح��داث خوابگاه 
دو طبقه و حم��ام های عمومی در س��ال8۹ و۹0 

انجام شد.
    برای اولین بار در کش��ور طرح شهر فرهنگ 

مورد تصویب قرار گرفت.
    طرح مبادله کتاب ب��رای کارکنان نیز برای 

اولین بار در زندان مرکزی اصفهان انجام شد.
    هم اکنون۴00 زندانی داریم که از جزء یك تا 
30 قرآن را حفظ کرده اند و بر همین اساس شامل 

عفو مرخصی می شوند.
    س��الن مالقات مجازی برای اولین بار در این 

زندان افتتاح شده است.
     36 درص��د زندانیان مربوط ب��ه مواد مخدر 

می شوند.
     در حال حاضر موجودی ه��ای زندان ها در 

سطح استان 1۴ هزار نفر هستند.

مدیر کل زندان های استان اصفهان:

3 درصد زندانیان استان را اتباع خارجی تشکیل می دهند 

با تصویب پرداخت وام ۵ میلیون تومانی



چهره روزیادداشت

تولید خودرو سایپا 111 با استاندارد 
یورو4 در کاشان آغاز شد

مس��ئول طرح تولید خودرو سایپا 111 با اس��تاندارد یورو 4 از آغاز 
تولید آزمایش��ی این خودرو در شرکت سایپا کاش��ان با همکاری و 

مساعدت شرکت های عضو گروه این خودرو سازی خبر داد.
سید محسن مسعود اظهار داشت: با توجه به الزام اداره پلیس راهور 
ناجا و توجه خاص گروه س��ایپا به حفظ محیط زیس��ت و آرامش و 
امنیت مش��تریان، این طرح در دس��تور کار تولید مهندس��ی سایپا 

کاشان قرار گرفت.
وی تولید این خودرور را گامی مؤثر برای نزدیک تر ش��دن بیش از 
پیش به استانداردهای روز دنیا و رضایتمندی مشتریان عنوان کرد.

وی سنسور اکسیژن دوم به منظور کنترل و بهبود احتراق در موتور 
و در نتیجه کاه��ش آالیندگی هوا را از مهم تری��ن ویژگی های این 
خودرو دانست و تصریح کرد: باتوجه به تغییرات ایجاد شده بر روی 
موتور و کاتالیس��ت ویژه خودرو یورو 4 و همچنین قطعات استفاده 
 شده درآن، به طور حتم باید از بنزین یورو 4 در این خودرو استفاده 

شود.
مسعود خاطرنش��ان کرد: پلیمری ش��دن لوله های سوخت رسانی 
و اضافه شدن سنس��ور بر روی پدال کالج به منظور بهبود عملکرد 
در زمان تعویض دنده از دیگر ویژگی های این خودرو س��ایپا111 با 
استاندارد یورو 4 اس��ت که انتظار می رود در مرداد امسال به تولید 

انبوه برسد. 

خبر ویژه

4
راه اندازی خط تولید ریل UIC۶۰ قطارهای سنگین در ذوب آهن

 UIC۶۰و بهره برداری خط تولید ریل  U۳۳مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ازراه اندازی خط تولید ریل
برای قطارهای سنگین در آینده خبر داد. اردشیر سعدمحمدی اظهار داشت: در حال حاضر تعمیرات 

اساسی کوره بلند۲ و راه اندازی آن از هفته نخست تیر ماه به اتمام رسیده است. 
جلوی تخلفات شرکت های بیمه  

را می گیریم
رییس کل بیمه مرکزی ایران 

س�یدمحمد کریمی 

صنعت بیم��ه با توجه ب��ه تحرم های که ب��ر علیه این صنعت از س��وی 
کشورهای غربی بر علیه کشورمان صورت گرفته است، کنسرسیومی را 
 برای پوشش های بیمه ای تشکیل داده است چرا که برخی از نفتکش ها

 و کشتی های سایر کش��ورها در زمانی که وارد آب های ایران می شوند 
در بخش بیمه با محدودیت های مواجه می گردند، بر این اس��اس اعالم  
شده  صنعت بیمه آنها را تحت 
پوشش قرار می دهد. افزایش 
شرکت های بیمه به تعداد۳۰ 
شرکت در آینده در دست کار 
است، در عین حال واحدهای 
 ش��بکه ف��روش ه��م افزایش 
اس��اس  ب��ر  و  یاب��د   م��ی 
برنامه ریزی ها به بیش از ۳۰ 

هزار واحد می رسد.
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 هدف از سفر اعضای شورای شهر شی آن 
گروه 
چین به اصفهان توس��عه همکاری های اقتصاد

فرهنگی و اقتصادی بین دو شهر بوده و 
اصفهان و ش��ی آن می توانن��د در بخش توریس��م همکاری های 

نزدیکی داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اع��الم آمادگی برای اعزام هیأت 
تجاری به شهر ش��ی آن چین، گفت: اگر تحریم های بین المللی 
وجود نداشت، حجم تجارت ایران و چین بسیار بیشتر از این حجم 
فعلی موجود بود. خسرو کسائیان در دیدار با اعضای شورای شهر 
شی آن چین به ریاست معاون شهردار این شهر و هیأت همراه به 
عنوان یکی از شهرهای خواهرخوانده اصفهان، یادآور شد: اصفهان 
جزء شهرهای دارای ظرفیت باالی اقتصادی در بخش های مختلف 
توریستی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و تجاری است و باید از این 
ظرفیت برای افزایش حجم مبادالت با سایر کشور ها استفاده شود.

وی با اش��اره به تاریخچه اصفهان در پایتختی سه دوره تاریخی 
ایران افزود: اصفهان همواره در تقویت روابط تجاری ایران با سایر 
کش��ور ها نقش مؤثری دارد و امید اس��ت در تعامالت تجاری دو 
کشور ایران و چین نیز این نقش را ایفا کند. رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان سابقه تجارت ایران و چین را بیش از یک هزار سال دانست 
و گفت: جاده ابریشم در چند سده همواره به عنوان مهم ترین محور 
اقتصادی جهان شناخته می شد و در حال حاضر نیز افزایش تعامل 
شورای شهر با اتاق بازرگانی می تواند منشأ خیر برای هر شهر باشد.

معاون شهردار شی آن چین نیز در این دیدار، این شهر را یکی از 

مراکز مهم اقتصادی کشور چین معرفی کرد و گفت: این شهر در 
طول تاریخ چین بیش از 1۳ بار پایتخت بوده و در زمان پایتختی 
این ش��هر، بیش��ترین تعامالت اقتصادی را با ایران داشته است. 
»وانگ چی ون« با اش��اره به ظرفیت اقتص��ادی و فرهنگی این 
شهر برای توس��عه روابط با اصفهان در قالب خواهرخوانده تأکید 
کرد: هدف از سفر اعضای شورای شهر شی آن به اصفهان توسعه 
همکاری های فرهنگی و اقتصادی بین دو شهر بوده و اصفهان و 
شی آن می توانند در بخش توریسم همکاری های نزدیکی داشته 

باشند.
وی شی آن را یکی از شهرهای مهم علمی و اقتصادی به ویژه در 
بخش س��اخت تجهیزات الکترونیک خواند و ادامه داد: با توجه 
به این که شی آن دارای۷۰ دانش��گاه و مؤسسه آموزشی است و 
بیش از۸۰۰ هزار دانش��جو در آن دانشگاه ها مشغول تحصیلند، 
همکاری های آموزشی بین دو شهر خواهرخوانده اصفهان و شی آن 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نایب رییس شورای شهر شی آن 
چین همچنین خواستار تقویت همکاری اتاق بازرگان اصفهان با 
اتحادیه بازرگانی شی آن شد و گفت: بازرگانان دو استان می توانند 
بر تعمیق روابط اقتصاد و فرهنگی تأثیرگذار باش��ند و مسئولین 
دولتی باید زمینه تقویت این همکاری را فراهم سازند. وی حجم 
مبادالت اقتصادی بین اس��تان ش��ی آن و کره جنوبی را بیش از 
1/۵ میلیارد دالر در سال برش��مرد و گفت: اصفهان نیز می تواند 
با شی آن در بخش های توریسیم، تأمین مالی، آموزشی و صنعت 

همکاری های نزدیکی داشته باشد.

تحوالت سیاسی اخیر در کش��ور، ملت را به یک نقطه امیدوار 
و در یک نکته مش��ترک کرده اس��ت؛ امیدوار به این که اوضاع 
اقتصادی بهتر شود و کس��ی این هیوالی افسارگسیخته تورم 
را مهار کند. همین دغدغه بی��ش از همه گریبان فعاالن عرصه 
اقتصاد را در همه الیه ها و سطوح گرفته تا آنها از همان روز ۲۵ 
خرداد ش��روع کنند به اظهارمطالبات. یکی از این مطالبات را 
اخیرا رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان با فارس 

در میان گذاشته که در ادامه می خوانید. 
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی اصفه��ان گفت: 
امیدواریم دولت جدید با اجرای سیاس��ت های صحیح، قیمت 

لوازم خانگی را کاهش دهد. 
اکبر زادمهر با اشاره به قیمت لوازم خانگی در بازار اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر قیمت ها در بازار دارای ثبات نسبی بوده 
و به  آرامی به س��مت کاهش قیمت ها حرکت می کنیم. وی با 
بیان این که در حال حاضر بسیاری از خریداران از خرید لوازم 
خانگی صرف نظر کرده اند، افزود: خریداران لوازم خانگی انتظار 
دارند پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر 
و با اتخاذ تدابیر جدید و کارآمد اقتصادی توسط تیم اقتصادی 
دولت جدید، قیمت انواع لوازم خانگی روند کاهش��ی بیشتری 
پیدا کند و به همین دلیل اس��تقبال خری��داران از خرید لوازم 

خانگی در طی چند روز اخیر کاهش چشمگیری یافته است.
 رییس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی اصفه��ان با بیان 
این که رکود نس��بی در بازار لوازم خانگی ممکن است تا چند 

ماه آینده ادامه داشته باشد، ادامه داد: با وجود این رکود نسبی 
در بازار لوازم خانگی، باز هم خریداران ثابت بازار لوازم خانگی 
یعنی همان خریداران جهیزیه نقش فعالی در رونق بازار لوازم 

خانگی در شرایط فعلی دارند.
وی گفت: دولت جدید می تواند با اجرای سیاست های کارآمد 
و صحیح اقتصادی، تولید ل��وازم خانگی داخلی را افزایش داده 
و از طرفی ب��ا ایجاد تغییراتی در نظام وارداتی کش��ور س��بب 
افزایش واردات ش��ود که اجرای این سیاست ها سبب افزایش 
رقابت در بازار داخلی ش��ده و موجب افزایش کیفیت و کاهش 
قیمت ها می شود. زادمهر با اش��اره به نقش اثرگذار نرخ ارز در 
بازار لوازم خانگی افزود: امروز اگر نرخ ارز دچار نوسان کوچکی 
شود، بازار لوازم خانگی به سرعت دس��تخوش تغییر قیمت ها 
می شود که این مش��کل بزرگی در بازار لوازم خانگی است. وی 
راه حل مقابله با این مشکل بزرگ را تثبیت قیمت ارز دانست و 
گفت: اگر بازار ارز دچار آرامش بیشتری شود و قیمت ارز ثبات 
یابد قیمت لوازم خانگی نیز ثبات بیشتری خواهد یافت. رییس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان افزود: در حال حاضر 
کمبودی در بازار نداریم و بازار می تواند جوابگوی س��لیقه هر 
طیفی باش��د، اما به خاطر قیمت باالی اجناس و کاهش قدرت 
خرید مردم استقبال از خرید کاهش یافته است. وی یکی از علل 
افزایش قیمت لوازم خانگی را تحریم ها دانست و افزود: تحریم ها 
قیمت قطعات و لوازم اولیه را افزای��ش داده و این خود موجب 

افزایش قیمت ها در بازار شده است.  

 امروز اگر نرخ 
ارز دچار نوسان 
کوچکی شود، بازار 
لوازم خانگی به 
سرعت دستخوش 
تغییر قیمت ها 
می شود که این 
 مشکل بزرگی 
است

 اصفهان همواره 
در تقویت روابط 
تجاری ایران با 
سایر کشور ها نقش 
مؤثری دارد و امید 
است در تعامالت 
تجاری دو کشور 
ایران و چین نیز 
این نقش را ایفا کند

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان:رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

قیمت های لوازم خانگی کاهش می یابد؟اگر تحریم  وجود نداشت ...
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهي ابالغ  اخطاریه 

1721 ماده 101 کالسه 9100040بدینوسیله به خانم نسرین یوسفیان فرزند منوچهر به 
شماره شناسنامه 418 صادره از حوزه یک شهرضا متولد 1344/04/02 ابالغ میشود 
نوربخش  دکتر  شعبه  پارسیان  بانک  له  فوق  کالسه  اجرائي  پرونده  موضوع  در  که 
شماره  ثبتي  پالک  ششدانگ  شما  و  راهور  سنگبري  تعاوني  شرکت  علیه  و  اصفهان 
23/1161واقع در سود آباد بخش یک ثبتي شهرضا ملکي شما که به موجب سند رهني 
مبلغ  به  اصفهان   116 شماره  رسمي  اسناد  دفتر   1384/05/26 مورخ   13527 شماره 
یک میلیارد و دویست میلیون ریال ) 1،200،000،000 ریال ( ارزیابي گردیده لذا برابر 
ماده 101 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ میگردد چنانچه به ارزیابي 
انجام شده اعتراض دارید ، ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اگهي اعتراض خود را 
کتبًا بانضمام فیش هزینه کارشناسي به مبلغ 2000،000 ریال به این اجرا ارسال دارید 
تا ارزیابي توسط کارشناس انجام گیرد واال به همان قیمت ارزیابي انجام شده آگهي 
مزایده منتشر خواهد شد و به اعتراض خارج از موعد و بدون فیش هزینه کارشناسي 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.  محمد مهدی یوسفیان -  مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا

 ابالغ رای 

1718 کالسه پرونده :91-1524 شماره دادنامه : 2071 تاریخ 91/11/24 مرجع رسیدگی 
: شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان : ابوالفضل عباس زاده نشانی : اصفهان خ باهنر 
امالک باهنر وکیل  : زهرا سعادت نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی حد فاصل کاخ 
سعادت آباد چهارراه نیک بخت  جنب داروخانه رامین نبش کوچه شهیدان همتی پالک 
المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 23/500/000  بقالی پورمجهول  اول  خوانده زهرا  2 ط 
ریال وجه چک به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر و تادیه  گردشکار :  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص 
ابوالفضل عباس زاده به طرفیت خانم زهرا بقالی پوربه خواسته مطالبه  دعوی آقای 
مبلغ500/000/ 23ریال وجه چک به شماره ی 150473-150472-150474 عهده 
بانک  سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، ببا توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ23/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 

و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 60/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تاریخ  84/4/2تا  و  84/5/17و84/4/17  موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه 
اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل  در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . رحیمی قاضی شعبه 11 

شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ  
: 2070 تاریخ 91/11/24 مرجع  1719 کالسه پرونده :91-1525 شماره دادنامه 
رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان : ابوالفضل عباس زاده نشانی : 
اصفهان خ باهنر امالک باهنر وکیل  : زهرا سعادت نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی حد فاصل کاخ سعادت آباد چهارراه نیک بخت جنب داروخانه رامین نبش 
المکان   مجهول  منصوری  بهرام   : خوانده  اول   ط   2 پالک  همتی  کوچه شهیدان 
به انضمام خسارت  خواسته: مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه  6 فقره چک 
دادرسی و تاخیر و تادیه  گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
شورای  رای   2390033-044075-239570-239571-239569-239569  . نماید  می 
به  منصوری  بهرام  آقای  طرفیت  به  زاده  عباس  ابوالفضل  آقای  دعوی  در خصوص 
خواسته مطالبه مبلغ23/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 6 فقره 

سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل فوق الذکر به مبلغ 23/000/000 ریال و اینکه 
از دعوی مطروحه و مستند و  با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و  خوانده 

و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر بر پرداخت دین 
برائت ذمه خویش ارایه ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به 
مواد 307و309 قانون تجارت و 198و519و522 ق آ د م  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ---/44/000 ریال هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل از تاریخ 91/8/24دادخواست و خسارت 
تاخیر و تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و 
رعالم می دارد . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی  از آن ظرف 20 روز  در همین شورا و پس 

اصفهان می باشد . شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای

مرجع   33 ح  ش  ر   2083-91  : کالسه   92/3/12  : تاریخ   372: دادنامه  1712شماره   
رسیدگی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : خانم اعظم شاه بندری 

آدرس : اصفهان خ امام خمینی کوچه فردون روبروی هنرستان فرزانگان بن بست سالمت 
2 پ 84  خواند گان : 1- آقای تورج دهقان 2- آقیا صادق مشرقی زاده هر دو مجهول 
به  پژو 405  انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری  به  الزام خواندگان  المکان  خواسته: 
انتظامی 799ج 25ایران 24 و مطالبه کلیه خسارات قانونی مقوم به 50/000/000  شماره 
ریال شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید . رای قاضی  شورای حل اختالف : در خصوص دعوی خانم اعظم 
شاه بندری فرزند اسد اله به طرفیت خواندگان 1- تورج دهقان فرزند نجفعلی 2- صادق 
و  رسمی  اسناد  دفتر  در  حضور  به  خواندگان  الزام  خواسته  به  جواد  فرزند  زاده  شرفی 
انتظامی  شماره  به   1382 مدل   405 پژو  سواری  خودروی  یکدستگاه  سند  رسمی  انتقال 
799ج25ایران 24 به نام خواهان به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به 50/000/000 
ریال با توجه به قولنامه عادی مورخ 89/8/16 ارائه شده توسط خواهان که امضا خوانده 
ردیف اول نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه 
پس از خرید خودروی سواری ادعا توسط همسرم آقای اکبر هادی عامری.از خوانده ردیف 
اول و پرداخت کل ثمن معامله و تنفیذ معامله انجام شده از سوی همسرم به اینجانب توسط 
خوانده ردیف دوم طی سند وکالت به شماره 74159 مورخ 89/11/26 ثبت شده در دفتر 
اسناد رسمی شماره 55 خرمشهر حوزه ثبتی خوزستان اقدام به تعویض پالک خودروی 
مورد ادعا نموده و طبق تاییدیه نقل و انتقال خودرو به شماره 12100125059771 مورخ 
90/7/18پالک خودرو به 551ب57 ایران 53تغییر نموده ولیکن تاکنون خواندگان نسبت 
به انتقال سند رسمی خودرو اقدامی ننموده اند و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند  مدارک ابرازی خواهان 

نامه شماره 1412/6/799  از معاونت راهور طی  انجام شده  استعالم  پاسخ  اعتراض و  از 
مورخ 92/2/26 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد لذا شورا با عنایت به جمیع 
محتویات پرونده با استناد به مواد 10و219و220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم و آقای صادق شرقی زاده به حضور 
انتظامی  انتقال سند رسمی خودروی سواری پژو 405 به شماره  در دفتر اسناد رسمی و 
799ج 25ایران 24 به نام خواهان و پرداخت پنجاه و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. قاضی شعبه سی 

و سوم شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ

پرونده:  اجرائیه:9210420350300112–شماره  1736شماره 
شعبه:911156 بایگانی   9109980350301156–شماره 
مشخصات محکوم له: رضا قندهاری فرزند: حسن به نشانی: اصفهان، خ کاوه / 
بن بست زرگریان /پ43.  مشخصات محکوم علیه: حمید رضا اشتهاردیها فرزند 
 / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  نماینده  مشخصات  المکان   مجهول  عبدالحسین  
اصفهان   : بنشانی  الرحیم  عبد  فرزند  دهکردی  حبیبی  افسانه  خانم  علیه  محکوم 
دفتر   / سرو  ساختمان  گل/  قصر  روبروی  چشمه  مادی  نبش  بزرگمهر  خیابان 
به:  قندهاری  محکوم  : رضا  لهم  /محکوم  له  : وکیل محکوم  رابطه  ع  نو  وکالت 

و   9210090350300754 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه غیابی مربوطه 9109970350301702محکوم علیه محکوم است به 
تحویل 878/840 گرم طالی ساخته شده با عیار 750 و پرداخت مبلغ 1505000  
ذیال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در 
حق محکوم له و پرداخت مبلغ 3750000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
پرداخت  برای  ترتیبی   -2 گذارد.  اجرا  بموقع  را  آن  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه 
از آن  به  استیفا محکوم  اجرا حکم و  کند که  مالی معروف  بدهد. 3-  به  محکوم 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
اگر مالی  اجرا تسلیم کند.  به قسمت  مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را 
مذکور  مهلت  انقضاء،  از  بعد  سال  ظرف سه  گاه  هر  نماید  اعالم  ندارد صریحا 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 

مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید.شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

1734 شماره :920332ب16 تاریخ : 92/3/6 بدینوسیله اعالم می گردد آقای امیر 
زارعان فرزند محمد شکایتی علیه خانم ندا نادری فرزند مرتضی دایر بر خیانت 
در امانت مجهول المکان به این باز پرسی تسلیم و به شماره 920332 / 16 ب ثبت 
گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه  از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
دعوت به حضور می شودو با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این 
آگهی به منزله ابالغ در یکی از روز نا مه های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت 
الف  نمود.م  اتخاذ تصمیم خواهد  بازپرسی  این  درج و در صورت عدم حضور 

3137مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان  

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

1732 شماره :920374ب16 تاریخ : 92/3/20 بدینوسیله اعالم می گردد گزارش 
مامور )پلیس فتا ( شکایتی علیه آقای علی یوسفی نژاد فرزند عبدالحسین دایر بر 
جعل عنوان و استفاده از آن  مجهول المکان به این باز پرسی تسلیم و به شماره 
920374ب 16 ثبت  گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه  از تاریخ نشر 
آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شودو با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روز نا مه های کثیر االنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف 3139 مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  دقاغیان  زهرا  پرونده کالسه 436/92 خواهان  در خصوص    1746
مبنی بر مهرو موم تحریر ترکه به طرفیت داود جعفری ولدانی و حسین جعفری 
تعیین  9 صبح  92/5/5 ساعت  مورخ  برای  وقت رسیدگی  است.  نموده  تقدیم  ولدانی  
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید . در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
. م الف 3394دفتر شعبه 7 مجتمع  اتخاذ می شود  شده تلقی و تصمیم مقتضی 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول

1735  شماره آگهی : 9100390200400063 شماره پرونده :9100400200400215/  
 16 قطعه  یکبابخانه  ششدانگ   9100618 کالسه  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   1
تفکیکی بمساحت 260/28 متر مربع پالک 4328 /18  واقع در بخش 14 اصفهان به 

آدرس : رهنان خیابان شریف شرقی کوچه شماره 59پالک آبی 5 کد پستی 35834-
 81897 که سند مالکیت آن در صفحه 55 دفتر 309 امالک به شماره ثبت 12174 و 
شماره چاپی 358275 به نام سید محمد نبوی رنانی ثبت و صادر شده شده است 
با حدود: شماال درب و دیواریست در دو قسمت اول بطول 8/60 متر و دوم بطول 
 3/70 متر بگل انداز کوچه 4 متری شرقا دیواریست اختصاصی به طول 18 متر به

 پالک های 3391و3429و3431 جنوبا درب و دیواری است اختصاصی بطول 14/5 
متر به قطعه دهم تفکیکی و کوچه چهار متری غربا دیواریست اختصاصی بطول 
 23/45 متر به قطعه پانزدهم تفکیکی که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ خانه اداری 
رهنان  شهرداری  از  صادره   74/6/4 مورخ   3147 شماره  به  ساختمانی  پروانه 
میباشدکه کاربری ملک مسکونی و مساحت عرصه پس از رعایت بر اصالحی 
 253 متر مربع و مساحت کل زیر بنا 504 متر مربع درج گردیده است . اعیانی های
 ساختمان در سه طبقه است مشتمل بر طبقه زیر زمین با کد )1-(بصورت یک 
 واحد مسکونی و پارکینگ همکف ، طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی ، طبقه دوم
  بصورت یک واحد مسکونی میباشد. اسکلت ساختمان فلزی سقف ها تیرچه و
  بلوک کف ها موزاییک و موکت کف آشپزخانه ها سرامیک بدنه های داخلی گچ کاری و
و آشپزخانه   ، پروفیلی  ها  پنجره  سی  وی  پی  کوب  دیوار  و  کنیتکس  و  رنگ    
 سرویس بهداشتی تا سقف کاشی دربهای داخلی چوبی با رنگ سیلر و کیلر زیر 
 تعدادی از سقف ها ابزار دستی و گچ بری پیش ساخته گرمایش بخاری گازی سرمایش 
کولر نماها آجر چهار سانتی پله و بدنه دستگاه پله تا زیر سقف سنگ چینی آب و 
 برق و گاز دایر می باشد که طبق سند رهنی شماره 2253-89/7/17 دفتر خانه 239 
از  اصفهان در رهن شرکت میزان نقش جهان قرار گرفته و فاقد بیمه می باشد 
 ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 92/4/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

خیابان  ابتدای  چپ  سمت  اول  راه  چهار  شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در   واقع 
 الهور به مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و سیصد و بیست 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
 می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم
 از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
 باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
است مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه    
بابت  پرداختی  وجوه   ، مازاد  وجود  صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه  ضمن    
 هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی 
و  درج   1392/3/30 مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نویت  یک  در 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.

اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناسی 

علیه بدر  هادی  آقای  8له  ح  ج   632/91 اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر   1704 
طبق اموال  و  است  گردیده  توقیف  اموال  المکان  مجهول  ابوالحسنی  حسین    

  نظر کارشناسی بدین شرح می باشد یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 به 
 شماره انتظامی 65473 تهران 47 بمبلغ 850000 ریال 2- یک دستگاه ماشی آهن بری

بری   MDF دستگاه  یک  و   B101 DEWALTتیپ  موتور   با  آلمانی   
دستگاه  یک  و   1614 شماره  دیگری  و   1616 سریال  شماره  ME2555JSبه 
مدل  برقی  بر  عمودی  اره  یکدستگاه   و   410DS تیپ   NEK برقی  دریل 
ترانس  انواع  دستگاه  یک   -3 ریال   35000000 بمبلغ  جمعا  ژاپنی   js  3200 
جوشکاری 250و350 آمپر ساخت میهن و الکترو ممتاز جمعا ---/4/000 ریال 4- 
چهار دستگاه انواع کمپرسور باد یکی تک سیلندر بدون موتور الکتریکی دومی با 
کمپرسور دو سیلندر مدل- A-   CK250 ساخت کدخوایی و بدون موتور الکتریکی  
سومی با کمپرسور تک سیلندر 150 ساخت کد خوایی و چهارمی الکترو کمپر 
 سور تک سیلندر جمعا 14/150/000 ریال 5 کپسول مواد کپسول گاز دسر برش با

ورق   16 و  دلیجان  با  آریا  ایزوگام  متری   10 رول  بافست  مربوطه  شلنگ    
 نتویان روکش شده جمعا4/000/000 ریال 6- یک دستگاه مانیتور lGبا پرینتر و

  کیس ASUS و کیبوردjaminc ',  بادو دستگاه بلند گو جمعا بمبلغ 1/500/000 
 ریال که جمع کل اموال بمیبغ 28/000/000 ریال ارزیابی می گردد .مدیر اجرای

 احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 

    

A



اکران خانگییادداشت

هفت

 مستر بین در مراسم ملکه انگلیس 
روان آتکینسون کمدین و بازیگر انگلیسی و ایفاکننده نقش مستر بین، امسال در سالگرد تولد ملکه 
انگلیس با دریافت نشان، تقدیر می شود. تونی رابینسون و آدل خواننده جوان از جمله چهره های 
مشهور ادبی و هنری هستند که در کنار گروهی از روزنامه نگاران و هنرمندان از آنها تجلیل می شود.

5

هامون میزبان طبیعت
نمایش��گاه آث��ار نقاش��ی س��میرا

حاج هاشمی از جمعه۳۱ خرداد ماه 
در گالری هامون گشایش یافته و تا ۵ 

تیر ماه ادامه می یابد.
ای��ن هنرمن��د در ای��ن ب��اره گفت: 
مجموعه حاضر۲۵ اث��ر رنگ و روغن 
در اندازه های��ی ح��دود ۱۰۰در۷۰ 
سانتیمتر و کمی کوچک تر را شامل 
می ش��ود که ازبین کارهای اخیر من 
انتخاب شده است. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می  توانند از۳۱ 
خرداد تا ۵ تیرماه از س��اعت۱۷ تا۲۱ به گالری هامون به نشانی اصفهان، 

خیابان وحید، خیابان خاقانی، مراجعه نمایند.

 نقد موسیقی دوره کالسیک
 در خورشید

در ادام��ه س��مینارهای تخصص��ی 
موسیقی هنرسرای خورشید روز سه 
ش��نبه4 تیرم��اه موس��یقی دوره 
کالسیک با حضور حمیدرضا دیبازر 

نقد خواهد شد.
مدیر هنرسرای خورشید اصفهان در 
این رابطه گفت: هنرسرای خورشید 
سه شنبه اول هرماه برای ارتقای سطح 
موسیقی، س��مینارهایی را با حضور 
حمیدرضا دیبازر برگزار م��ی کند. محمدایزدخواس��تی در ادامه افزود: 
س��مینار این دوره که دومین سمینار سال9۲محس��وب می شود به نقد 
موسیقی دوره کالسیک اختصاص دارد. وی تصریح کرد: در جلسه پیشین 
این سلسله سمینارها، موسیقی دوره باروک توسط حمیدرضا دیبازر استاد 
موسیقی دانشگاه هنر تهران به نقد گذاشته ش��د. گفتنی است سمینار 
نقد موسیقی دوره کالسیک روز سه ش��نبه 4تیرماه از ساعت۱8:۳۰در 
هنرسرای خورشید اصفهان برگزار می شود وحضور برای عالقه مندان به 

موسیقی، آزاد و رایگان است.

»۱۰۰ در ۱۰۰= ۹۰۰«
نمایشگاه آثار ویدئو آرت صد هنرمند 
بین المللی با عنوان »۱۰۰ در ۱۰۰= 
9۰۰« از۳۱ خ��رداد ت��ا 9 تیرماه در 
گالری تکش اصفهان برگزار می شود.

حسین حسینی مدیر گالری تکش در 
این باره گف��ت: این مجموع��ه که با 
عن��وان »۱۰۰ در ۱۰۰= 9۰۰« ب��ه 
نمای��ش درمی آی��د ی��ک مجموعه 
نمایشی است که در ایتالیا جمع آوری 
و کیوریت شده و در آنجا با عنوان »۱۰۰ ویدئو آرتیست برای گفتن از یک 
سده« شکل گرفته است. وی در ادامه افزود: این مجموعه به مناسبت۵۰ 
سالگی خلق ویدئو آرت به وجود آمده و تاکنون در۱۵کشور به نمایش در 
آمده است. در ایران نیز پیش از این، در دو گالری خصوصی تهران نمایش 
داده شده و در واقع نگاه هنرمندانی از سراسر جهان به قرن بیستم است.

آقای استپانیان هنرمند ارمنی که در آمریکا زندگی می کند تنها هنرمند 
ایرانی این لیست است. حسینی با اشاره به نحوه نمایش۱۰۰ ویدئو آرت در 
ده روز توضی��ح داد: برای ه��ر روز تع��دادی ویدئو انتخ��اب و به نمایش 
درمی آید. ویدئو ها در همان روز تکرار می ش��ود، اما برای روزهای بعدی 
مجموعه دیگری که بر اس��اس زمان ویدئوها انتخاب ش��ده نمایش داده 
می شود. عالقه مندان  می  توانند از۳۱ خردادتا 9تیر از ساعت۱۶ تا۲۰ به 

این نمایشگاه مراجعه کنند.

این فیلم توس��ط مؤسس��ه رس��انه های تصویری به زودی در شبکه 
نمایش خانگی توزیع خواهد شد. »مرثیه برف« به کارگردانی جمیل 
رستمی در بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر روی پرده 
رفت. این فیلم که محصول مشترک ایران و عراق است از سوی وزارت 

فرهنگ عراق به آکادمی اسکارنیز معرفی شده است.
این فیلم تاکنون جوایز مختلفی را 
از جشنواره های داخلی و خارجی 

دریافت کرده است.
در «مرثیه برف« ش��ادی وریانی، 
مح��ی الدی��ن وریانی، مس��عود 
یوس��فی، عبداهلل احمدی، جلیل 
محمدویسی، دلنیا فرج پور و انور 
فرج پور به ایفای نقش پرداختند. 
در خالصه داستان »مرثیه برف« 
آمده است: مردم در تمنای باران 
... روستا خشک و س��اکت ... برف 
... روژین در خیال گریز از تقدیری 
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 پرواز
 در انتخابات

 پیام تسلیت
برای شهنوار ایران 

محمدرضا گلزار به ایران بازگشت. این خبر ممکن اس��ت که در یکی دو روز 
آینده میان خبرهای انتخاباتی گم شود و نمود چندانی نداشته باشد، اما حتمادر 

روزهای آینده جنجال های زیادی را به وجود خواهد آورد. 
پیش از این شنیده می ش��د که گلزار به خاطر برخی مسائل از جمله مسائل 
مالیاتی، اجازه ورود به ایران را ندارد، اما این بازیگر مشهور طی برنامه ای فکر 

شده در آستانه انتخابات به کشورش بازگشته است.
محمدرضا گلزار که آخرین کار سینمایی اش »تو و من« ساخته محمد بانکی 

بود، دیگر قصد مهاجرت ندارد و آمده است که بماند.
الزم به یادآوری است که محمدرضا گلزار در این مدت در دبی اقامت داشته و 
در این مدت در مجموعه »ساخت ایران« به کارگردانی محمدحسین لطیفی 

هم بازی کرد.

حجت االسالم و المس��لمین محمد قطبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درگذشت استاد جلیل شهناز را طی پیامی تسلیت گفت.

در قسمتی از این پیام آمده است:
زنده یاد استاد جلیل ش��هناز هنرمندی بود فرهیخته که به جنبه های فنی و 
علمی هنر موسیقی توجهی درخور داش��ت و نگاه هنرمندانه اش در توسعه و 

نهادینه کردن هنر مردمی این مرز و بوم، سهم ارزنده ای ایفا کرد.
فقدان این هنرمند توانا و صاحب س��بک که بحق از نوادر حوزه موسیقی بود 
را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت می گوییم و از درگاه 
خداوند منان برای آن فقید از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

الماس ها ابدی اند 

 مرثیه خوانی برف 
در شبکه نمایش خانگی

مد یا عنصر فرهنگی
گروه فرهنگ - مد، اشاعه س��ریع کاال یا گرایش به یک 
حرکت یا رفتار در میان قشر یا قش��رهایی از افراد جامعه 
است که می تواند ناش��ی از نیازهای روانی و یا نقاط ضعف 
افراد و حس برتری طلبی، تجدد خواهی و نوجویی، تنوع 
طلبی، میل و هوس شخصی، تشخص، چشم و هم چشمی، 
همرنگی با جماعت، احساس کمبود، زیادی درآمد و تمکن 

مالی و در مواردی عالقه به زیبایی و عوامل دیگر باشد.
اما با این حال جای سؤال است که مد تا چه اندازه با زیبایی 
و ذوق و سلیقه در ارتباط اس��ت؟ چراکه مد تغییر سریع 
سلیقه نسبت به کاالیی است به بازار عرضه می شود و تقاضا 

را به صورتی مشخص تحت تأثیر قرار می دهد.
هرگاه س��لیقه که حس تمییز زیبایی و هماهنگی است، 
ناگهان تغییر جهت دهد و از اصول پیشین به طور سریع 
عدول کند سؤال برانگیز و مسأله زا خواهد بود، چراکه مرام 
و مش��ی و ش��یوه زندگی که در طول زمان طوالنی شکل 
گرفته و کسب گردیده، به طور ناگهانی دگرگون نمی شود، 
مگر آن که از انسجام برخوردار نباشد. مد چنین دستکاری 

ای در فرد می کند.
در جامعه ام��روزی تغییر مک��رر و زود به زود س��لیقه ها 
همچون گرایش های س��طحی و عش��ق های رنگی است 
که تنها دس��تاویز س��وداگران ب��ازار کااله��ای رنگارنگ 
و تولیدکنن��دگان اجن��اس انبوه ق��رار می گی��رد، از این 
 رو فاق��د اصالت اس��ت و مطب��وع نظ��ر تولیدکنندگان و 
سرمایه ساالران است که هر روز کاالیی با طرح و رنگی نو 

به بازار عرضه می کنند و تقاضا می آفرینند.
از این رو مد به عنوان عارضه ای حادث شده وقتی با سرعت 
بر سلیقه ها اثر می گذارد و آن را تحت  الشعاع قرار می دهد، 
هم نش��ان بی پایه بودن س��لیقه ها و هم حاکی از زودگذر 
بودن و بی هویت بودن خود اس��ت، بنابراین مد به عنوان 
یک مسأله و معضل قابل بررسی و تحلیل است، چه مسائل 
روانی و چه مس��ائل اجتماعی. روانی اس��ت از این جهت 
که فرد در پی پاس��خ دادن به نیاز و انگیزه  ای است که آن 
انگیزه می تواند ریش��ه در نظام شخصیتی او داشته باشد؛ 
به عنوان مثال افرادی هس��تند که با تغییر هر روزه لباس 
و آرایش خ��ود، در صدد جلب توجه دیگ��ران برمی آیند. 
خودستایی های اغراق آمیز و دور از واقعیت نیز ناشی از نیاز 
سرکوب شده مقبولیت و احتماال تحقیر شدن های دوران 
کودکی است و اجتماعی اس��ت از این جهت که آرایش و 
وضع ظاهر و نوع لباس پوش��یدن هر فرد در جامعه اگر با 
ارزش ها و هنجارهای جاری تطابق نداشته باشد نابهنجار 

جلوه می کند.

 روبان سفید

فروش میانگین فیلم ها ادامه از صفحه یک-     
فروش میانگین هر فیلم در بهار 9۱ در حدود ۷۶۰ میلیون تومان 
بوده است که حتی از هزینه تولید یک فیلم سینمایی در ایران کمتر 
است! بماند که همه این فروش به تهیه کننده نمی رسد و او باید از 
محل درآمد گیشه، پورسانت س��ینمادار، تبلیغات، پخش کننده 

و... را نیز بدهد.
بنابراین می توان گفت، سر جمع در سینمای ایران ساخت فیلم های 
سینمایی و امید بستن به گیشه چیزی جز سراب سود دهی به دنبال 
نخواهد داشت، مگر آن که تهیه کننده بتواند هزینه خود را در هنگام 
تولید از طریق اسپانسرها، سرمایه گذاراِن مشتاق به  دیده  شدن و 

همچنین وام های دولتی بدون حساب و کتاب تأمین کند.
البته نیازی به این توصیه نیس��ت، چون اکن��ون تهیه کنندگانی 
هستند که جمع فروش فیلم های آنها به چند صد میلیون تومان 
نمی رسد و طبیعتا باید ضرر ده باش��ند، اما مدام فیلم های جدید 
تهیه  کرده و جالب تر این که از سینمای دولتی هم انتقاد می کنند!

ژانر ها
از میان۱۶ فیلم اکران ش��ده،۱۱ فیلم، تمی اجتماعی داش��تند. 
همچنین سه فیلم کمدی و یک انیمیشن سینمایی در این سه ماهه 

اکران شده اند.
نکته جالب توجه این اس��ت که چند س��ال قبل، سیل فیلم های 
کمدی آنچنان روی پرده سینما روان شد که مخاطب را دلزده کرد. 

در آن مدت و پس از آن، بسیاری از کارشناسان تأکید می کردند که 
سینمای ایران باید سبد متنوعی از ژانرها را برای مخاطب فراهم 
کند. در س��ال های بعد، فیلم های اجتماعی جان تازه ای گرفتند و 
به فروش های خوبی دست پیدا کردند، اما گویا االن مجددا باید به 
دست اندرکاران حوزه سینما هشدار داد که ممکن است با این سیل 

فیلم های اجتماعی، مخاطب، این بار از این دست آثار دلزده شود.

پرفروش ترین و کم فروش ترین ها
در سه ماهه اول امس��ال هم، عنوان پرفروش ترین فیلم سینمایی 
اکران شده در کشور، متعلق به یکی از آثار مسعود ده نمکی است. 
او که س��ه گانه »اخراجی ها«یش در چهارسال گذشته در جایگاه 
اول یا دوم پرفروش ترین های س��ال قرار داشته است، این بار نیز تا 
این مقطع از سال، توانسته جایگاه پرفروش ترین فیلم سینمایی را 

به نام  خود کند.
»رسوایی« مس��عود ده نمکی در کل کش��ور درمدت اکران خود 
توانسته به فروش چهار میلیارد و8۰۰ میلیون تومانی در سینماهای 
کشور برسد. البته میزان فروش این فیلم تقریبا با آثار قبلی او قابل 
مقایسه نیست. دیگر فیلم میلیاردی فصل بهار، »حوض نقاشی« به 
کارگردانی مازیار میری است که فروشش در تهران و شهرستان ها 

به مرز دو میلیارد رسید.
فیلم »تهران۱۵۰۰« به کارگردان��ی بهرام عظیمی هم بیش از دو 

میلیارد فروش داشت.
فیلم »برف روی کاج ها« پیمان معادی هم فروش��ش به مرز یک 

میلیارد تومان رسید.
کم فروش ترین فیلم بهار 9۲ هم فعال »بازنشسته ها«س��ت که در 

مدت اکرانش تنها توانست۳۷ میلیون تومان بفروشد.

تعداد مخاطبان بهار امسال
)نحوه محاسبه: میانگین قیمت بلیت س��ینماهای تهران۵4۰۰ 
تومان، میانگین قیمت بلیت سینماهای شهرستان۳۰۰۰ تومان 

به عالوه۱۰ درصد فروش نیم بهای روز های سه شنبه.(
همان طور که گفته ش��د، فروش س��ینماهای تهران در بهار سال 
جاری، هفت میلیارد و4۰۰ میلیون تومان بوده است. با این حساب، 
می توان گفت تعداد مخاطبان سینماهای تهران در این مدت، یک 

میلیون و ۵۰۷ هزار نفر بوده است.
بر این اساس، تعداد مخاطبان س��ینماهای تهران نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 4 درصد افزایش داشته است، اما این تعداد نسبت 
به سال9۰ حدود۵4۰ هزار نفر )۲۶/۵ درصد( کاهش یافته است، 
البته بهتر است فروش امسال را با سال 88 کال مقایسه نکنیم چون 

بسیار ناامید کننده است.
همچنین مخاطبان سینماهای شهرستانی نیز براساس فروش چهار 
میلیارد و8۰۰ میلیون تومانی آنها، یک میلیون و۷۵۰ هزار نفر بوده 
است. بررسی ها نشان می دهد که تعداد مخاطب سینماهای کشور، 
نسبت به چهار سال قبل؛ یعنی س��ال 88 که تیم مدیریت جدید 

سینما، فعالیتش را آغاز کرد، تقریبا نصف شده است!

فروش کل
)در بررس��ی فروش فیلم ها باید به این نکته توجه کرد که بخشی 
از باال رفتن فروش در س��ال های متوالی، حاص��ل افزایش قیمت 
بلیت سینماهاست. بنابراین، صرف افزایش عددی میزان فروش، 
 نمی تواند مالک مقایس��ه وضعیت س��ینمای ایران در چند سال 

باشد.
 برای مقایسه، منطقی تر اس��ت که تعداد مخاطبان در سال های 

مدنظر با یکدیگر مقایسه شود.(
فروش سینماهای تهران در بهار سال جاری: هفت میلیارد و 4۰۰ 

میلیون تومان
فروش سینماهای شهرستان در بهار سال جاری: چهار میلیارد و 

8۰۰ میلیون تومان
فروش سینماهای تهران در بهار 9۱: پنج میلیارد و 9۵9 میلیون 

تومان
فروش س��ینماهای تهران در بهار 9۰: شش میلیارد ۵۳4 میلیون 

تومان
فروش تقریبی سینماهای تهران در بهار 89: چهار میلیارد و 4۳4 

میلیون تومان
فروش تقریبی سینماهای تهران در بهار 88: پنج میلیارد و 9۵۰ 

میلیون تومان

گیشه بهاره ی سینماها به روایت آمار و ارقام 

افت فروش 42 درصدی سینماها!

زندگی استاد کسایی به روایت تصویرجشنواره کودک در اصفهان...

مدیر اجرایی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان از تالش  مسئوالن 
برای برگزاری این جشنواره در اصفهان خبر داد و بیان کرد: تا چند 
روز آینده فراخوان چهارمین مس��ابقه فیلمنامه نویس��ی کودک 

اعالم می شود.
جعفر گودرزی درباره محل برگزاری بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان بیان کرد: تمام تالش ما این 
است که طی همان تفاهمنامه پنج ساله ای که با اصفهان داشتیم، 
این جشنواره در شهر اصفهان برگزار ش��ود، اما متأسفانه به این 

تفاهمنامه عمل نشده اس��ت. البته تاکنون تماس های زیادی با 
مسئوالن در اصفهان گرفته شده و طی چند روز آینده نشستی با 
آنها برگزار خواهد شد تا جشنواره در همان شهر اصفهان برگزار 
شود. مدیر اجرایی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان با اشاره به 
بخش فیلمنامه نویسی کودک این جش��نواره بیان کرد: طی سه 
روز آینده، فراخوان چهارمین مس��ابقه فیلمنامه نویسی کودک 
اعالم می شود که یکی از بخش های اصلی جشنواره است. در سه 
سال گذشته فیلمنامه هایی که از خروجی این جشنواره برگزیده 
شده اند با حمایت بنیاد سینمایی فارابی به مرحله تولید رسیده اند. 
مدیر روابط عمومی جشنواره از حضور فیلم های ارسال شده در 
بخش بین الملل خب��ر داد و گفت: تاکن��ون ۲8۵ فیلم در بخش 
سینمایی بلند، آثار پویانمایی و... به دستمان رسیده است. این در 
شرایطی است که ما مقررات جدید را اعالم خواهیم کرد و منتظریم 
تا فیلم های بیشتری برسد همچنان که تاکنون از کشورهای هند، 
اسلواکی، اس��ترالیا و سایر کش��ورهای خارجی فیلم های زیادی 
دریافت کرده ایم. وی در پایان درباره مکان قطعی جشنواره عنوان 

کرد: تا اواسط تیرماه مکان قطعی جشنواره مشخص خواهد شد.

مهرداد دفتری گفت: پس از اتمام مراحل تولید مس��تند زندگی 
استاد کسایی، این مستند تا پایان سال جاری پخش می شود.

مهرداد دفتری در مراسم سالگرد استاد حسن کسایی از نمایش 
مستند زندگی ایشان خبر داد و اظهار داشت: اکنون این مستند 
مراحل تدوین خود را سپری می کند و امیدوارم تا پایان سال جاری این 
مستند پخش شود. وی با اشاره به این که از سال84 فیلمبرداری از 
زندگی و دیدگاه های استاد کسایی را آغاز کرده است، تصریح کرد: 
تا زمان حیات استاد بیش از8۰ س��اعت فیلم خام از استاد گرفته 

شده است.مستند ساز کشور ادامه داد: ساخت مستند از زندگی 
یک شخص، کار بسیار دشواری اس��ت. وی با بیان این که استاد 
کسایی و خانواده ایش��ان با وجود کسالت استاد، نهایت همکاری 
و پذیرایی را از این گروه مستندس��از را داشته اند، تأکید کرد: این 
مستند شاید به تمام ابعاد شخصیتی حسن کسایی نپرداخته باشد، 
بلکه در حد توان، گوشه ای از بعد فرهنگی و هنری وی نشان داده 
شود. دفتری افزود: جنبه های موسیقی و تسلط او به این هنر ایرانی 
و ادب زبان پارسی، گوشه ای از ابعاد شخصیت فرهنگی و هنری 
استاد کسایی است که به تصویر کشیده شده است. وی گفت: به 
پیشنهاد استاد کسایی در زمان حیاتشان کار موسیقی این مستند 
به آقای علیزاده سپرده شده است. وی با اشاره به این که کار ساخت 
این مستند در این سال ها با سکوت انجام می شد، بیان کرد: تاکنون 
شبکه های خارجی بسیاری درخواست پخش آن را کردند و تمام 
زمانی که مراحل قانونی صدور مجوزها از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را سپری نکند، این فیلم پخش نمی شود. وی گفت: 
امیدوارم با لطفی که نسبت به استاد دارم از این مهم برآیم و بتوانم 

مستندی در خور استاد چند دهه ایران ساخته باشم.

جینا رولندز 83 ساله شد
گروه فرهنگ - زنی که یاد کردن از سینمای مستقل آمریکا و هنر بازیگری بدون 

ذکر نام او ممکن نیست امروز8۳ ساله شد.
  »جینا رولن��دز« که بی��ش از هر چیز ب��ه خاطر بازی های نفس��گیر، رئالیس��تی، 
 پرتنش و فراموش نش��دنی اش در فیلم های ش��وهرش جان کاس��اوتیس شناخته 
می شود، هنوز هم در عالم سینما و تلویزیون فعالیت دارد و خود را بازنشسته نکرده 

است.
 »ویرجینیا کاتری��ن رولندز« که با نام جینا رولندز ش��ناخته می ش��ود در۱9 ژوئن

۱9۳۰ در مدیس��ون ویسکانس��ین از مادری نقاش و پدری بانک دار با تبار ولزی به 
دنیا آمد.

جینا رولندز در جوانی در گروه های تئاتری کار می کرد و ب��رای اولین بار با نمایش 
»وسوس��ه هفت س��اله« به برادوی راه پیدا کرد )آیا او در این نمایش همان نقش��ی 

 را بازی کرده که مریلین مونرو در نس��خه س��ینمایی با کارگردانی بیلی وایلدر ایفا 
کرد؟( 

رولندز بعد به تلویزیون رفت و در سریال ها و فیلم های تلویزیونی ظاهر شد و همان 
جا بود که با شوهر آینده اش جان کاساوتیس آشنا شد.

 او و کاس��اوتیس بع��د از ازدواج، ده فیلم ب��ا هم س��اختند )جینا فق��ط بازیگر این 
 فیلم ه��ا نب��ود. تأکید می کنی��م آنها ب��ا هم ای��ن فیلم ها را س��اختند( که ش��امل 
 کالس��یک های س��ینمای مس��تقل مانن��د »چهره ه��ا« )۱9۶8(، »زن��ی تح��ت 
 تأثی��ر« )۱9۷4(، »ش��ب افتت��اح« )۱9۷۷( و »س��یالب های عش��ق« )۱984( 

می شود.
از نقش های غیرکاساوتیسی جینا رولندز می توان به بازی درخشانش در »زنی دیگر« 

وودی آلن اشاره کرد.
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حمایت مردم از تیم ملیگلزنانی که ایران را به جام جهانی بردند

سرمربیانی که ایران را به جام جهانی بردند

تیم ملی ایران در سال 1978 برای اولین بار به جام جهانی صعود کرد

حشمت اهلل 
مهاجرانی  

اولین و آخرین 
مربی بود که تیم 

ایران را برای 
نخستین بار به 

جام جهانی برد

با غفور 
جهانی، 

جهانی شدیم

غزال 
تیز پای 
ملبورن

نصرتی 
پیام آور 

پیروزی

دو رگه ای 
که فرشته 
نجات شد

 والدیر ویرا 
نقشی 

تأثیرگذار 
در حماسه 

ملبورن 
داشت

 برانکو ایوانکوویچ  و بی دردسر ترین صعود
  به جام جهانی 2006

 کارلوس 
کی روش  

مربی فوتبال 
ایران توانست 

بلیت حضور 
ایران را در 
جام جهانی 

2014 ازجیب 
کره دربیاورد

تیمی که به جام جهانی 2006 رسید

تیمی که 
مقتدرانه  به 
جام جهانی 

2014 صعود 
کرد

سال 1998 
ایران بعد 
از 20 سال 

جام جهانی 
را تجربه 
می کند



 امور جوانان نیازمند تعامل
 تمامی مجموعه های دولتی است

مدی��ر کل ص��دا و س��یمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: س��اماندهی ام��ور 
جوانان نیازمند تعامل تمامی 

مجموعه های دولتی است.
با هدف برنامه ری��زی ویژه 
جوانان، اولین نشست اداره 
کل ورزش و جوان��ان و صدا 

و سیمای مرکز استان برگزار شد.
در نشستی که با حضور رییس ورزش و جوانان استان با مدیر کل صدا 
و سیمای اس��تان برگزار ش��د، موضوع هماهنگی و تعامل دو طرفه در 
خصوص اجرای بهتر برنامه ها و پوش��ش خبری آنها مط��رح و در این 
خصوص کار گروه الزم تشکیل شد. مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری در این باره گفت: انتظار می رود تمامی دستگاه های اجرایی 
استان در امر جوانان استان حساس باشند و دین خود را ادا کنند. خباز 
در ادامه با اشاره به برنامه های فرهنگی که با محوریت شناخت شخصیت 
حضرت علی اکب��ر)ع( و ارزش گذاری جایگاه جوان در اس��تان برگزار 
می ش��ود، گفت: اقدامات مفیدی صورت پذیرفته و دست یاری صدا و 
سیما را در خصوص ایجاد بس��تر الزم برای فرهنگ سازی الزم در امور 

جوانان و توجه ویژه به این قشر، به گرمی می فشاریم.

خبر ویژه

مدیرکل جهاد کشاورزی
صفدر نیازی 

 با توجه به مسئولیت هایی که به وزارتخانه جهاد کشاورزی محول شده 
است، نقش بس��یار مهمی در حماسه سیاسی و حماس��ه اقتصادی ایفا 

می کند.
با آغاز هفته کشاورزی تاکنون چندین طرح کشاورزی در سطح استان در 

بخش های مختلف به بهره برداری رسیده است.
طرح بسته بندی و قطعه بندی گوشت، مرغ و ماهی با هزینه ای افزون بر 
12 میلیارد و400 میلیون ریال در شهرکرد به بهره برداری رسیده است.

با بهره برداری از این طرح، زمینه اشتغال 35 نفر در این شهرستان فراهم 
شده است.

ای��ن دو پ��روژه در دو مزرعه 
حسن آباد و نوغفران با اعتباری 
افزون ب��ر9 میلی��ارد و 429 
میلیون ریال ب��ه بهره برداری 
رسید. با بهره برداری از این دو 
طرح آبیاری، اف��زون بر 111 
خانوار از این طرح ها بهره مند 

شدند.

جهاد کشاورزی بستری مناسب 
برای خلق حماسه اقتصادی است

چهره روزیادداشت
چهار دانش آموز درالمپیادهای علمی کشورپذیرفته شدند

رییس گروه آموزش متوس��طه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: چهار دانش آموز 
استان در مرحله دوم المپیادهای علمی کشور پذیرفته شدند. بهمن امانی با اعالم این خبرافزود: 

این دانش آموزان با کسب امتیازات الزم به مرحله سوم المپیادهای علمی راه پیدا کردند.
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 اجراي طرح 
پرداخت تلفني صدقه

مدیرکل کمیته امداد امام خمیني)ره( چهارمحال و بختیاري 
از اجراي طرح پرداخ��ت تلفني صدقه در اس��تان خبر داد. 
ابوالقاسم رستگار افزود: این طرح  در راستای تغییر رویکرد 
کمیته امداد خمینی)ره( به س��مت اس��تفاده از بسترهای 
الکترونیک در امر جمع آوری کمک های مردمی اجرا مي شود. 
وی با بیان این که این طرح با اس��تفاده از زیرس��اخت های 
مخابراتی و با همکاری شرکت مخابرات استان انجام می شود، 
خاطرنشان کرد: ش��رکت مخابرات اس��تان، این عمل را به 
صورت کامال داوطلبانه و بدون اخ��ذ کارمزد انجام می دهد 

که جای تقدیر دارد.
رستگار گفت: در این طرح، مردم با شماره تلفن هوشمندی 
که به زودی اعالم می شود، مبلغ صدقه خود را اعالم می کنند 
و شرکت مخابرات، آن وجه را روی مبلغ کل قبض تلفن هر 

دوره آنان لحاظ می کند. 

جانبازان، شهدای زنده انقالب 
هستند

شهردار شهرکرد گفت: مقام و جایگاه جانبازان باید از سوی 
تمام آحاد جامعه حفظ ش��ده و تکریم جانب��ازان فراموش 
نشود. نوراهلل غالمیان در مراسم تقدیر از جانبازان شهرداري 
شهرکرد افزود: عزت، سربلندی و موفقیت های امروز جامعه، 
مدیون شهدا، جانبازان، رزمندگان و خانواده های آنان است، 
بنابراین وظیفه همه مردم و مسئوالن است که دین خود را 
در حد توان به ایثارگران ادا کنند. وی با بیان این که جانبازان 
و ایثارگران آیات و نشانه های انقالب بوده و به عنوان الگو در 
جامعه ایفاي نقش مي کنند، خاطرنشان کرد: نسل اول و دوم 
انقالب باید جوانان را با رشادت و فداکاری جانبازان آگاه کنند.

بازدید مراکز تحت نظارت 
بهزیستی شهرستان بروجن 

کلیه مراکز تحت نظارت بهزیستی بروجن در قالب شش 
تیم بازدید و ارزیابی شد.

در این برنامه  با تش��کیل گروه های مختل��ف،  بازدید از 
مراکز تابعه شهرستان در دستور کار قرار گرفت و  رؤسای 
شهرستان ها به عنوان سرگروه  حوزه های مشخص شده 
را بازدید و به همراه اعضای گروه به بررسی نقاط قوت و 

ضعف مراکز پرداختند . 

اخبار کوتاه

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: برند 
تولید فرش جغرافیایی اس��تان در س��ال91 به صورت بین المللی 

ثبت شد.
رحمن کرمی افزود: در حال حاضر221 اتحادیه در استان مشغول 
انجام فعالیت های صنفی هس��تند. وی ادام��ه داد: تاکنون هفت 
میلیارد تومان تسهیالت در اختیار720 واحد صنفی قرار گرفته تا 
راحت تر بتوانند فعالیت کنند، همچنین برای شفافیت و سالمت 
بازار نیز باید همه فروش��گاه ها و مغازه ها ب��ه کارتخوان و صندوق 
مکانیزه مجهز شوند. کرمی تصریح کرد: در حال حاضر 247مصوبه 
برای نرخ گذاری 67 گروه کاالیی توسط کمیسیون نظارت انجام 
شده است. وی با بیان این که سال گذشته 19نمایشگاه در استان 
برپا ش��د افزود: در این نمایش��گاه ها حدود700 غرفه مختلف از 

موادغذایی گرفته تا سایر اقالم موردنیاز  ارایه شد.
کرمی با اشاره به این که تاکنون بیش از 17هزار نفر در استان بیمه 
قالیبافی شده اند تصریح کرد: با توجه به این که در چندسال اخیر 
تولید فرش رونق بهتری نس��بت به سال گذش��ته داشته و حدود 

5درصد افزایش داشته است، چند دوره 
آموزشی به منظور ارتقاي کیفیت بافت 

قالی در استان برگزار شده است.
وی ادام��ه داد: س��ال گذش��ته انجمن 
طراحان فرش و تعاونی فارغ التحصیالن 
فرش در استان راه اندازی شد، همچنین  
برند تولید فرش جغرافیایی چهارمحال 
وبختی��اری در س��ال گذش��ته ثب��ت 

بین المللی گردید.کرمی تصریح کرد: در بحث تجارت، توافق شد 
بخش��ی به واحدهای تولید صنوف اختصاص یابد تا صنایعی که با 
فناوران تناسب دارند، در آن مکان متمرکز شوند و با ایجاد فضایی 
چون مجتمع فن��اوران، واحدهای تولیدی راحت ت��ر و با قیمتی 
مناسب تر کاال را در اختیار مردم قرار دهند. به گفته وی، پیش بینی 
می ش��ود در س��ال جاری29 واحد تولیدی با اش��تغال326 نفر و 

سرمایه 31/5 میلیارد تومان در استان راه اندازی شود. 

پیش�رفت 80 درصدي اح�داث ش�رکت آب معدنی 
زاگرس بختیاری

مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
احداث ش��رکت آب معدنی زاگرس بختیاری از پیشرفت فیزیکی 
80 درصدی برخوردار اس��ت. مهندس رحمان کرمی افزود: طبق 
گزارش آخرین وضعیت طرح های آمایش استان تا پایان فروردین 
سال92، این شرکت43 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده و زمینه 
اشتغال 34 نفر ایجاد شده اس��ت. وی با بیان این که ماشین آالت 

)بدون دستگاه تولید بطر( در محل مستقر شده است، اظهار داشت: 
نصب ماشین آالت این شرکت آغاز ش��ده و پیش بینی می شود تا 
پایان سال به اتمام برسد و بهره برداری از این دستگاه ها شروع شود.

کرمی مشکل تأمین ارز دس��تگاه بطر را حل شده دانست و گفت: 
تسهیالت کارخانه بسته بندی آب معدنی پرداخت شده، همچنین 

ثبت سفارشات آمده و در حال طی مراحل مربوطه است.
وی با بیان این که عملیات احداث ای��ن کارخانه در حال پیگیری 
است، خاطرنشان کرد: تسطیح و خاکبرداری، نصب کامل سوله، 
احداث منبع ذخیره آب، نصب تیرهای شبکه تأمین آب به طول سه 
کیلومتر، حفر چاهک برداشت آب، اجرای خط انتقال آب به طول 
1200متر، خرید انشعاب برق، انجام فنداسیون اداری و آزمایشگاه، 
 حصارکش��ی و آبگیری منبع و تأسیس��ات داخلی و گرمایشی از

مهم ترین اقدامات انجام شده براي احداث این شرکت است. 

صادارات، بی�ش از 832تن بادام از اس�تان چهارمحال و 
بختیاري 

پارسال )س��ال91( بیش از 832 تن بادام از اس��تان چهارمحال و 
بختیاري به خارج از کشور صادر شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري گفت:  
این میزان بادام توسط14شرکت صادرکننده به کشورهاي حوزه 
خلیج فارس نظیر مالزي، هند و امارات صادر شده است و بیش از11  
میلیون و394 هزار و 79  دالر ارزآوري به همراه داشته است. وي 
 افزود:  بادام صادراتي استان بیش��تر از نوع مامایي و در بسته هاي

10 تا 12 کیلوگرمي صادر مي ش��ده اس��ت. وي گفت:  صادرات 
بادام درده سال گذشته ازگمرکات استان هاي دیگر و از سه سال 
قبل ازگم��رك چهارمحال و بختیاري صادرش��ده اس��ت. رحمن 
کرمي افزود:  هم اکنون گمرك تخصصي بادام  کش��ور در استان 
چهارمحال و بختیاري دایر است و بادام همه کشور از اینجا صادر 
مي شود. پارسال22 هزار تن بادام در این استان تولید شدو با توجه 
به این که  س��االنه،800 هکتار به وس��عت بادامستان هاي استان 
 چهارمحال و بختیاري افزوده مي ش��ود، ایجاد و توس��عه صنایع 
بسته بندي این محصول، بیش از پیش ضروریست.  استان چهارمحال 
و بختیاري، پنجمین سال متوالي رتبه نخست تولید بادام آبي کشور 
را کسب کرده است. 15هزار هکتار باغ بادام استان حدود10 هزار 
هکتار بارور و 5 هزار هکتار نهال و غیر بارور اس��ت و هر ساله800 
هکتار به وسعت باغات بادام اس��تان افزوده مي شود. باغات بادام 
استان داراي ارقام مامایي، ربیع، سفید و سنگي است که ارقام محلي 
استان چهارمحال و بختیاري اس��ت. جلوگیري از تشکیل سنگ 
کیسه صفرا ،کاهش دهنده  قند خون و کلسترول و کاهش دهنده 

بیماري قلبي و جلوگیري از سرطان، از خواص دارویي بادام است.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

افزایش 5درصدی تولید فرش در چهارمحال و بختیاري

با توجه به این که 
در چندسال اخیر 
تولید فرش رونق 

بهتری نسبت 
به سال گذشته 

داشته، چند دوره 
آموزشی به منظور 

ارتقاي کیفیت 
بافت در استان 

برگزار شده است
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ابالغ وقت رسیدگی
1700  در خصوص پرونده کالسه 407/92 خواهان مهران صابر پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مهدی سلیمانیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 92/5/13 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
صالحی  اهلل  نعمت  آقای  خواهان   383/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   1701
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حسین ترکان  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/5/26 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1702 در خصوص پرونده کالسه 1945/91ش 9 خواهان معصومه عطایی کچویی 
خسارت  مطلق  و  چک  وجه  ریال  میلیون  ده  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
دادرسی به طرفیت محسن مهدوی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
پنجشنبه مورخ 92/5/10 ساعت 11  صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 9  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  رسیدگی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   12826 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی  یزدانی  مهدی  آقای   1707

دادخواست به کالسه 823/91 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی یزدانی خوزانی بشناسنامه 129 در 
آن  الفوت  گفته ورثه حین  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1391/1/28 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد رضا یزدانی خوزانی فرزند مرتضی ش ش 
413 )فرزند( 2 رمضان  یزدانی خوزانی فرزند مرتضی ش ش 13990 )فرزند( 
3- مهدی یزدانی خوزانی فرزند مرتضی ش ش 12826 )فرزند( 4- رسول یزدانی 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(و الغیر.  فرزند مرتضی ش ش 12825  خوزانی 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
اختالف  7 شورای حل  خواهد شد. شعبه  گواهی صادر  اال  و  دارد  تقدیم  شورا 

خمینی شهر

حصر وراثت 
شرح  به   5 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی   جو  هوازاده  محسن  آقای   1705
دادخواست به کالسه 251/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  ام لیال فتح اله پور  بشناسنامه 180 در تاریخ 
1386/6/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حسین هوازاده جو آبادی فرزند حاجی محمد ش ش 425 
همسر 2- رضا منعم فرزند حسین ش ش 18 فرزند 3- عبدالرسول هوازاده جو 

آبادی فرزند حسین ش ش 40 فرزند 4-  محسن هوازاده جو آبادی فرزند حسین 
ش ش 5 فرزند   5 – بهروز فهیمی راد فرزند حسین ش ش 1 فرزند   6-  شهناز 

هوازاده جو آبادی فرزند حسین ش ش 36 فرزند  7-  فاطمه هوازاده جو آبادی 
فرزند حسین ش ش 25 فرزند   8- اقدس هوازاده جو آبادی فرزند حسین ش ش 
42 فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 7 شورای حل اختالفخمینی شهر

حصر وراثت 
شرح  به   75 شماره  شناسنامه  دارای  چهارسوقی   مساح  مهری  خانم   1715
دادخواست به کالسه 1496/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد رضا نیکخواه  بشناسنامه 2784 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/2/5 تاریخ  در 
مرحوم منحصر است به: 1- مهر نوش نیکخواه ش ش 8901 فرزند 2- مهتاب 

 75 چهار سوقی ش ش  مساح  مهری   -3 فرزند   1270399810 نیکخواه ش ش 
همسر 4- گل عنبر ریگیان ش ش 35957 مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم  شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   3984 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی    شریفی  علی  آقای   1714
دادخواست به کالسه 1458/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ناصر شریفی اصفهانی   بشناسنامه 
2704 در تاریخ 91/12/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
به: 1- علی شریفی اصفهانی ش ش 3684 فرزند 2-  آن مرحوم منحصر است 
رسول شریفی اصفهانی ش ش 1273140801 فرزند 3- هاجر شریفی اصفهانی 
ش ش 2090 فرزند 4- اعظم صدیقی ش ش 62373 همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم  شورای 

حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1713 آقای غالمحسین کسروی دارای شناسنامه شماره 195 به شرح دادخواست 
به کالسه 1467/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
تاریخ  در   415 بشناسنامه  کسروی    صادق  شادروان   که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   88/4/18
منحصر است به: 1-محمد کسروی ش ش 1829 فرزند 2- غالمحسین کسروی ش 
ش 195 فرزند 3- علی کسروی ش ش 1018 فرزند 4- منوچهر کسروی ش ش 
268 فرزند 5- علیرضا کسروی ش ش 297 فرزند  والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم  شورای حل 
اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
سنائی  شاه  محمد  خواهان   28/65/92 کالسه  پرونده  خصوص  در    1708
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت میر حسین نظیری تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/12 ساعت 4 عصر  تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ سجاد  اول ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور  جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 

شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1716 در خصوص پرونده کالسه 198/92 خواهان آقای جواد الماسی  دادخواستی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی  به طرفیت حمید قدیری   مبنی بر مطالبه وجه 
با  است.  گردیده  تعیین  3/30 عصر   92/5/1 ساعت  مورخ  روز سه شنبه  برای 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1709 در خصوص پرونده کالسه 760/91  شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان 
نظر خواهی  تجدید  قندی   به طرفیت مجتبی  گیری  یداله جهان  نظر خواه  تجدید 
نموده است.لذا با توجه به مجهول المکان بودن  مجتبی قندی برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدید نظر خواه 10 روز پس از 
نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدید 
نظر ارسال خواهد شد . مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
الماسی   جواد  آقای  خواهان   199/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   1717
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علیرضا شاهپوری  تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/5/1 ساعت 3/45 عصر  تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  این شعبه واقع در اصفهان  رسیدگی به 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
تاریخ   1677 شماره  رأی  موجب  به   92/2/24 تاریخ    1068/91 شماره:   1711
91/10/11 شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه رحمن  خواجه ابراهیم پور نام پدر: غالم عباس  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 39275740 هزار ریال بابت الباقی 
طلب و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 91/2/10 لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم له سعید کشاورز نام پدر: صفر علی  نشانی 
محل اقامت: اصفهان- خ عسگریه  دوم – خ سپید کاشانی – خ ش توانگر پالک 110  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی

1710 شماره: 12867/91ش 33  تاریخ 92/3/26 به موجب رأی شماره 1963 تاریخ 

91/12/5 شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه 1- شرکت ساختمانی آرین سازان بختیاری 2- سید علی بیباک  نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ 86/5/1 لغایت اجرای حکم  در حق محکوم له رمضان علی ترکانی  
نشانی محل اقامت: اصفهان- آپادانا اول کوچه باغ هشت پالک 26 واحد 1  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزیور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 33 حقوقی اصفهان 

ابالغ 

1703 کالسه پرونده :91-1989 شماره دادنامه : 408 تاریخ 92/3/22 مرجع رسیدگی 
بازار   : نشانی  تیموری عسگرانی  : سعید  اختالف خواهان  7 شورای حل  : شعبه 
آزادی – زیر زمین پالک 36 خوانده : علی عبدالهی نشانی مجهول المکان خواسته: 
اعضا  مشورتی  ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه 
 شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای

تیموری عسگرانی  آقای سعید  اختالف  در خصوص دعوی  قاضی شورای حل   
 فرزند اسد اهلل به طرفیت آقای علی عبدالهی به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و

بتاریخ   545455 ی  شماره  به  چک  وجه   )  3/800/000( ریال  هزار  هشتصد   
به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  بانک صادرات  عهده  87/2/26به 
پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
 حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض

خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت   
قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده   علیه 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت 
خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار ریال 3/800/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه سی و هشت هزار ریال 38/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
رای   . نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   87/2/26
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
حل شورای   7 شعبه  قاضی   . باشد  می  اصفهان  حقوقی  و  عمومی  محکام   در 

 اختالف اصفهان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
 -  57 شماره  پالک  دادنجان  وامالک  آب  ششدانگ  حدود  تحدید  1720چون 
ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  دادنجان  درمزرعه  اصلي  واقع 
اله امیري فرزند عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم  بنام آقاي فضل 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون 
ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 23 / 5 / 1392 ساعت 
مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  درمحل شروع  8 صبح 
 ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات

تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین    
 2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس 
ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده   ماده 
اداره گواهی این  اعتراض خودرابه  ازتاریخ تسلیم  یکماه  بایست ظرف مدت   می 

اداره  این  اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم   
نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه 
اسنادوامالک  ثبت  خواهدشد0 رئیس  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل 

شهرضا -  



دانستنی

 عجیب ترین 
سیستم های نگارش 

اخبار ویژه

دانشمندان به پیشرفت مهمی در عرصه س��لول های بنیادی دست یافته اند که می تواند 
دیابت را با یک تزریق ساالنه انسولین درمان کند و نیاز به تزریق های روزانه را از بین ببرد.

این شیوه شامل مهندسی سلول های بنیادی خون به س��لول های ترشح کننده انسولین 
است.

متخصصان دانشگاه امپریال لندن و دانشمندان بیمارستان همراسمیت، پس از موفقیت 
مطالعات آزمایشگاهی، اکنون قصد دارند آزمایش های انس��انی این درمان جدید را آغاز 
کنند. دکتر پاول مینتز مجری این تحقیقات گفت: این، پیش��رفت چش��مگیری است که 
امیدواریم به تزریق روزانه انس��ولین پایان دهد. وی گفت: زیبایی این درمان در این است 
سلول های بنیادی خود بیمار، دستکاری می شود و همین امر امکان بروز عوارض جانبی و 

رد شدن توسط سیستم ایمنی بدن را از بین می برد.
در بیماری دیابت، لوزالمعده توانایی خود را برای ساخت انسولین که میزان قند خون بدن 
را کنترل می کند، از دس��ت داده و یا این هورمون را به اندازه نیاز بدن نمی سازد. از این رو 
بیماران باید با تزریق روزانه انسولین، این هورمون حیاتی را به بدن برسانند تا از بروز عواقب 

ناگوار آن پیشگیری کنند.

ام��روزه بس��یار دیده می ش��ود که اف��راد در هن��گام اس��تفاده از لپ  ت��اپ به منظ��ور راحتی 
بیش��تر به جای اس��تفاده از میز، لپ  تاپ را بر روی پای خود ق��رار می دهند، غاف��ل از این که 
 گرمای س��اطع ش��ده از دس��تگاه که دارای امواج مادون قرمز اس��ت، می تواند مش��کالت گاه 

جبران ناپذیری را برای فرد ایجاد کند.
به گفته یک متخصص پوست، اگر پوست برای ساعات طوالنی در مجاورت گرمای ساطع شده از 
لپ تاپ قرار گیرد، این گرما در ابتدا موجب ایجاد قرمزی موقت با نمای مشبک مانند روی پوست 
می شود که مشکالتی همچون سوزش، درد و خارش را در پی خواهد داشت. دکتر سیما رسایی 
ادامه داد: به مرور زمان و با استفاده مکرر از لپ  تاپ در تماس با پوست، این قرمزی ممکن است 
تبدیل به سوختگی شود که اثر آن در درازمدت از بین نخواهد رفت. وی افزود: این ضایعات پوستی 
در درازمدت می تواند منجر به نوعی سرطان پوست در فرد شود. همچنین دکتر مجید جاسمی 
زرگانی اورولوژیست در ادامه اظهار داش��ت: بیضه باید در محیطی با دمای35 درجه سانتیگراد 
قرار داشته باشد که این دما از دمای درون بدن نیز پایین تر است، بنابراین با قرار دادن لپ تاپ بر 
روی پا، امواج و حرارت ساطع ش��ده از آن، موجب کم شدن تعداد و حرکت اسپرم ها و در نتیجه 
ایجاد مشکالت جنسی در مردان نیز می ش��ود. وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از عوارض 

ناشی از حرارت لپ  تاپ بر روی اعضای بدن توصیه می شود از لپ  تاپ بر روی میز استفاده شود.

عوارض قرار دادن لپ  تاپ روی پاتزریق ساالنه انسولین

 گره های س��خنگو، خطوط باس��تانی مص��ر و ... از
مهم ترین سیس��تم های نگارش��ی هس��تند که با 
سبک عجیبشان این روزها نیز همچنان رمزگشایی 

نشده اند.
نگارش یکی از اجزای هر زبان اس��ت. مردمی که به 
زبان های مختلف با هم س��خن م��ی گویند معموال 
سیستم نگارش��ی مربوط به خود را نیز دارند، اما در 
گذشته سیستم های نگارش وجود نداشتند و از این 
رو مردم به سبک های عجیبی مطالب مورد نظر خود 
را یادداش��ت می کردند. در طول تاریخ برخی از این 
سیس��تم ها از بین رفته اند و البته برخی دیگر هنوز 

پا برجا هستند. 

گره های سخنگو 
این روش به وسیله اینکاها استفاده می شد و قدمتی 
نزدیک به4600 س��ال دارد. مردمان گذشته با گره 
زدن نخ های مختلف، با هم ارتباط برقرار می کردند 
و اطالعات مورد نظر و حت��ی نامه های خود را با این 
روش یادداش��ت می کردند. این روش باس��تانی به 
تعداد گره در هر نخ و چینش نخ ها کنار هم وابسته 
است. گاهی اوقات در نوش��ته های رمز نگاری شده، 
 رنگ ها و نوع نخ نی��ز مهم بوده ان��د. از این نخ های

 سخنگو و متن های خاص تنها800 عدد پیدا شده 
است که در موزه های مختلف دنیا نگهداری می شود. 

 خط مصر باستان 
مصریان باستان به همراه س��ومریان، قدیمی ترین 
سیستم نگارشی دنیا را در اختیار دارند. این سیستم 
نزدیک به5500 س��ال قدم��ت دارد و در آن حروف 
 به ص��ورت اش��کال خاصی ظاه��ر می ش��ود. البته 
باس��تان شناس��ان تا به حال به این نتیجه رس��یده 
اند که این نوع سیس��تم نگارش برای نوش��تن نامه 
های رسمی یا دس��تورهای دینی به کار گرفته می 
 شده اس��ت. مصری ها بعدا سیستم خود را به سبک 

یونانی ها تغییر دادند. 

 نگارش نوشو
تا قرن12، م��ردم منطقه هون��ان در جنوب چین به 
دختران خود اجازه تحصیل کردن و یادگرفتن زبان 
نوشتاری نمی دادند. این موضوع باعث شد تا دخترها 
برای خودشان یک سیستم جدید پایه گذاری کنند. 
این سیستم که نوشو نام دارد، تقریبا به مانند سیستم 
چینی است، اما حروف آن متفاوت است. در این زبان 
نزدیک به1000حرف متفاوت دیده می شود و تنها 

دخترها از آن استفاده می کنند. 

 نگارش شعر اسکاندیناوی 
شاعران شمالی ترین نقطه اروپا در مابین قرن های 
1 تا 12 از سبک نگارشی مخصوص خود برای نوشتن 
شعرهای مذهبی یا جمالت رمزگذاری شده استفاده 
می کردند که تنها کلید آن به دس��ت شعردوستان 
یا در مکان های خاصی پیدا می ش��د. این سبک که 
رونیک نام داش��ت از همان زبان انگلیسی به همراه 
چند حرف ساده دیگر استفاده می کند. در این زبان 
البته هر حرف یک س��مبل متفاوت دارد تا مطالب، 

کمی رمزنگاری شده به نظر برسند.

ابررایانه محققان چینی دوش��نبه 27 خرداد م��اه با غلبه بر 
ابررایانه های آمریکا به عنوان سریع ترین سیستم محاسباتی 

انتخاب شد.
براساس فهرستTOP500 به عنوان پروژه رتبه بندی200 
سیستم محاس��باتی قدرتمند در جهان، ابررایانه تیانه-2 که 
توسط دانشگاه ملی فناوری دفاع چین ساخته شده با سرعت 

33/36 فالپس در ثانیه سریع ترین ابررایانه لقب گرفت.
این ابررایانه از تیتان که در آزمایشگاه ملی برکلی وزارت انرژی 
ایالت متحده نصب شده و اکنون دارنده رتبه دوم است، پیشی 
گرفت. تیتان محاس��بات خود را با سرعت17/59 فالپس در 

ثانیه انجام می دهد.
س��اخت تیانه -2 موجب ش��د که چین بار دیگر در فهرست 
TOP500 ب��ه جایگاه نخس��ت بازگ��ردد. در نوامبر2010 
تیانه A-1 به عنوان برترین ابررایانه دنیا ش��ناخته شده بود، 

اما اکنون این ابر رایانه در ردیف دهم این فهرست قرار دارد.

هورت سیمون نایب رییس آزمایشگاه ملی برکلی در وزارت 
انرژی آمریکا به عنوان ویراستار فهرستTOP500، ابر رایانه 
تیانه -2 را به عنوان یک دس��تاورد بزرگ برای چین توصیف 
کرد. سیمون گفت: تیانه – 2 نشان داد که چین می تواند یک 
سیستم بزرگ با فناوری که داخل کشور ساخته شده ارایه کند 

و همچنین س��رمایه گذاری قدرتمند چین در عرصه فناوری 
با عملکرد محاس��باتی باال را اثبات کرد. ویلی��ام گراپ مدیر 
مؤسسه محاس��بات موازی در دانش��گاه ایلینویز با تأیید این 
نکات گفت: سرمایه گذاری چین در محاسبات با عملکرد باال 

نشان داد که چین چقدر در فناوری قرن بیستم جدی است.
در این فهرست س��کویا از دیگر ابر رایانه های آمریکا یک پله 
سقوط کرده و به رده سوم رسیده است. این رایانه می تواند با 
سرعت 17/17 فالپس در ثانیه محاسبه کند. پس از آن رایانه 
»کی« ژاپن با سرعت10/51 فالپس در ثانیه و میرا آمریکایی 

با سرعت 8/59 فالپس در ثانیه قرار گرفته اند.
جدا از آمریکا، چین با داشتن 65 ابر رایانه در این فهرست از 

ژاپن، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشی گرفته است.
فهرستTOP500 از ژوئن سال1993 دوبار در سال منتشر 
و به عنوان رتبه بندی معتبر ابررایانه های جهان درنظر گرفته 

می شود.

انتخاب سریع ترین ابررایانه جهان
بزرگ ترین مانع خوشبختي شما 

چیست؟

شاید خودتان تعجب کردید! در بسیاري از مواقع ما خوشبخت نیستیم، 
زیرا راه هاي خوشبختي در دسترسمان را نمي شناسیم و به جاي آن که 

به استقبال خوشبختي برویم، راه ورود آن به زندگیمان را سد مي کنیم.
اگر ب��ه دنبال خوش��بختي مي گردید، بای��د بدانید که این اش��تباهات، 
خوشبختي شما را مي کشند. دکتر فیل مک گرا از مشهورترین روانشناسان 
جهان است که برنامه تلویزیوني هفتگي اش صدها میلیون تماشاگر دارد. 
در آستانه ش��روع س��ال2013، او در مطلبي در ش��ماره ویژه مجله اپرا 

وینفري، متذکر شد که خوشبختي چیزي دست نیافتني نیست.
به نظر دکتر فیل تنها با اجتناب از10 اشتباه مي توان خوشبختي پایدار را 

در زندگي به دست آورد.
1     امروز مهم است یا فردا؟

خیلي از انسان ها در هراس از فردا زندگي مي کنند. سایه ترس روي زندگي 
آنها گسترده شده و مدام از این مي ترسند که فردا چه خواهد شد، اما یک 
لحظه منطقي فکر کنید. شما که نمي توانید فردا را کنترل کنید، اما چیزي 
که مي توانید آن را کنترل کنید زندگي خودتان، در همین لحظه اس��ت. 
ترستان درمورد آینده را کنار بگذارید و یاد بگیرید همین لحظه را دوست 
داشته باشید و از آن لذت ببرید. آنچه باید بدانید این است: این لحظه اي 

که در آن هستید، دیگر تکرار نمي شود، پس قدر آن را بدانید.
2     همین حاال شکر كنید

هرروزي را که مي گذرانید باید همراه با ش��کرگزاري باشد. قطعا اگر فکر 
مي کنید که دلیلي براي ش��کرگزاري نیس��ت به این فکر کنید که زنده 

هستید و مي توانید هرکاري که مي خواهید با زندگیتان انجام دهید.
به این فکر کنید که حتما در زندگي ش��ما نکات زیادي هستند که باید 
براي آنها خوشحال باشید. کافي اس��ت کاغذي بردارید و هرچیزي را که 
فکر مي کنید در زندگیتان ارزش دارد بنویسید، آن وقت مي بینید که باید 

شکرگزار باشید.
3     خوشبختي یعني خوب خوابیدن

کافي اس��ت چندروز خوب نخوابید تا فکر کنید کل جهان به هم ریخته 
است و هیچ چیز خوب نیست و هیچ امیدي به آینده وجود ندارد. کم خوابي 
تمرکز شما را مي گیرد و س��رعت عمل فکریتان را کاهش مي دهد. همه 
اینها باعث مي شود دنیا پیش چش��متان تیره و تار شود. براي فرار از این 
حالت چه مي کنید؟ به قهوه پناه مي برید؟ کافئین قهوه باعث مي شود که 

احساس اضطراب و ترس سراغتان بیاید و اوضاع بدتر از این شود.
4     به چه پناه مي برید؟

وقتي احساس خوشبختي نمي کنید چه مي کنید؟ به سیگار پناه مي برید؟ 
یا ممکن است سراغ موارد نامناسب دیگر مثل موادمخدر بروید؟ این کارها 
مي تواند وضعیت را از آنچه هست هم بدتر کند. باید بدانید آنچه به آن پناه 
برده اید درست و سالم است یا نه؛ مثال پناه بردن به غذاها هم در زماني که 

احساس خوشبختي نمي کنید، یک اشتباه است.
5    شما قاضي هستید یا وكیل مدافع؟

سعي کنید که اطرافیانتان را درك کنید و بفهمید، نه این که درمورد آنها 
قضاوت کنید. شاید این کار، سخت ترین کار باشد، اما زندگي شما را ساده 
مي کند. همدل و دلسوز دیگران باش��ید و آنها را دوست داشته باشید تا 
زندگي خوشحالي داشته باشید. با این شیوه  مي توانید خوشبختي پایدار 
را به زندگیتان وارد کنید. همدلي و همراهي کلید ارتباط است و با ارتباط 

است که شما از تنهایي خارج مي شوید و هرگز تنها نمی مانید.
6     كدام نیمه مهم است؟

فکر مي کنید کس��ي وجود دارد که از یک فرد غرغرو و همیش��ه شاکي 
خوشش بیاید؟ اگر خودتان آن آدم همیشه شاکي و بداخالق و عصباني 
باشید چه؟ شاید ش��ما همیشه این احس��اس را دارید که آدمي منطقي 
هستید و همیشه براساس واقعیات قضاوت مي کنید، اما اگر همه به شما 
مي گویند »بدبین«، بد نیست در دیدگاه هاي خودتان تجدیدنظر کنید و به 
جاي دیدن نیمه خالي لیوان، همیشه نیمه پر لیوان را ببینید. با خوش بیني 
زندگي زیباتر مي شود و احساس خوشبختي به زندگي شما وارد مي شود.

7    از خودتان بدتان مي آید؟
پژوهش ها مي گویند که حدود15درصد از زنان از وضعیت جسمي و شکل 
ظاهري خود راضي نیستند. این بسیار ناراحت کننده است. شما باید افکار 
منفي را از زندگیتان بیرون کنید و بهتر اس��ت این کار را اول از خودتان 
شروع کنید. نه این که خودشیفته و بیش از حد مغرور شوید، اما آنچه را که 
هستید، بپذیرید. زماني که خودمان را دوست نداشته باشیم، نمي توانیم 
دیگران را دوست بداریم. از همین حاال شروع کنید، در آینه خودتان را نگاه 

کرده و حس پذیرش خودتان و عالقه به خودتان را لمس کنید.
8     استثنائا این بار ایده آل نباشید

همیشه مي خواهید بهتر و بهترین باشید؟ خب بهترین و کامل  بودن تقریبا 
غیرممکن اس��ت و باید بدانید که اگر تمام تالشتان را مي کنید که موفق 
باشید، همین یعني این که شما »عالي« هستید. دراین صورت باید از آنچه 

هستید و آنچه انجام داده اید، راضي باشید.
9   مرده؟ زنده اش كنید

»وقت ندارم«، »نمي توانم به کارهایم برسم«، »به هیچ کاري نمي رسم« 
اینها جمالت و شکایات شایعي هستند، اما نباید تقصیراتي را که متوجه 

خودتان است به گردن نداشتن زمان بیندازید.
اگر دوست دارید کاري را انجام دهید یا اگر کار مهمي دارید که حتما باید 
انجام شود، باید زمانش را پیدا کنید، هرقدر هم که سرتان شلوغ باشد قطعا 
زمان هایي وجود دارد که مي توانید از آنها استفاده کرده و آنها را از حالت 

مرده خارج کنید.

خواندنی 
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پیامبر اعظم )ع( :
خداى تعالی دوست دارد وقتی کسی کارى می کند آن را به خوبی 

انجام دهد.

عکس نوشت

فرود با سه چرخه 
)انگلیس(

هفته گذشته سونی پس از س��ال ها باالخره به شایعات پایان 
داد و از نس��خه جدید پلی استیش��ن رونمایی کرد، همچنین 

دانشمندان توانستند دوچرخه ای پرنده را طراحی کنند.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که 

در اینجا تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

 دوچرخه پرنده 
  حمل و نقل شخصی، یکی از مس��ائل اصلی در طراحی های

خودروس��ازان اس��ت و دوچرخه به عنوان یکی از مهم ترین 
وس��یله های حمل و نقل ش��خصی از این مس��أله مس��تثنا 
نیس��ت. هفته گذش��ته طراح��ان دوچرخ��ه ای را رونمایی 
کردند ک��ه توانایی پ��رواز دارد. ای��ن دوچرخ��ه »هاوربورد« 
 نامگذاری شده و با استفاده از پروانه های تعبیه شده روی آن 

پرواز می کند. 

 نسخه جدید آی او اس
 هفته گذش��ته اپل در نمایش��گاه بزرگ wwdc نس��خه جدید

آی او اس را رونمایی کرد. نس��خه جدید که با شماره7 شناخته 
می شود تغییرات بسیار گس��ترده ای در راستای شکل ظاهری 
 و امکانات خاص داش��ته اس��ت. این نس��خه بر روی آیفون 5 و 

نسخه های آینده آیفون قرار خواهد گرفت.

 ضدگره هدفون 
مشکلی که بسیاری از ما با هدفون ها داریم گره خوردن سیم آن 
است. هفته گذشته دستگاهی جالب به نام »آی کول« وارد بازار 
شد که کمک می کند دیگر هدفون ها گره نخورند. این دستگاه 
سیم هدفون را خیلی جالب کنترل می کند و دیگر گره نخواهد 

خورد.

 پلی استیشن4 
 بعد از سال ها حدس و گمان باالخره سونی در کنفرانس نمایشگاه

E3 از نسخه جدید پلی استیشن رونمایی کرد. این دستگاه که از 
کارت گرافیک جدید اس��تفاده می کند، به آپدیت روزانه ندارد و 

حتی با بازی های کپی نیز مشکلی نخواهد داشت.

از دوچرخه پرنده تا ... 

 شارژ تلفن همراه
 با گاز پیک نیکی 

تلفن همراه از روزی ک��ه برای اولین بار معرفی ش��د تا 
به حال که پیش��رفت های زیادی داشته است، همیشه 
 درگیر مشکلی خاص به نام تمام شدن شارژ بوده و با تمام 
راه حل هایی که برای آن ارایه شده است، همچنان این 

مشکل پابرجاست.
شارژر یکی از وسیله های الزم و حیاتی برای کار کردن 
تلفن همراه است و تا به حال انواع مختلفی از آن وارد بازار 
شده است. شارژرهای خورش��یدی یا حتی شارژرهای 
 تلمبه ای از جمل��ه مواردی هس��تند که ب��ه وارد بازار 
شده اند. به تازگی شارژری جالب و جدید برای عاشقان 
پیک نیک ساخته شده است که در اصل یک گاز کوچک 
 USB پیک نیکی اس��ت. این گاز کوچک خروجی های
داشته و به سرعت تلفن همراه را ش��ارژ می کنند. نکته 
جالب اینجاس��ت که ش��ما می توانید همزمان با شارژ 
گوشی، غذا هم درست کنید. این گاز پیک نیکی »هیلو« 
 Point Source Power نام دارد و از کمپانی فناوری

ارایه شده است.

فناوری
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