
لطفا رکاب بزنید، حال هوا خوب نیست

ای نامه که می روی به سویش! 

 دن دلیلو با 
 » نقطه امگا«
 در بازار نشر 

ابرهای سیاه آلودگی، نصف جهان را بلعیده 

همه نامه های ایرانی- آمریکایی

 نرخ بیکاري در استان 
كاهش قابل توجهی داشته است 4

 دولت جدید به 
پروژه های نیمه تمام توجه كند   وقوع تحوالت در حوزه درمان 2

بستر رشد استان را محقق ساخت 7

3

 توقع روحانیت فرهنگی
تقویت زیرساخت های فرهنگی است 

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس خطاب به رییس جمهور 
منتخب با بیان این که شما در ایام انتخابات92 وعده فرهنگی 
به مردم دادید که در مواردی جای بح��ث و تأمل دارد گفت: 
در این راستا توقع روحانیت و کمیسیون فرهنگی در جریان 

فعالیت های فرهنگی به تقویت...

رشد    68 درصدي  بومي سازي 
تجهیزات مورد  نیاز

 در پي تأکید مدیرعامل ش��رکت و اس��تراتژي فوالد 
مبارکه اصفهان مبني بر بومي س��ازي هرچه بیشتر 
تجهیزات مورد نی��از صنعت فوالد و مقابل��ه فعال با 
تحریم ها و همچنین جلوگیري از خروج ارز از کشور، 
با تالش کارکنان شرکت و همکاري سازندگان داخلي 
کش��ور، رش��د بومي س��ازي تجهیزات فوالد مبارکه 

اصفهان به 68 درصد رسید. 

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

2

تیم های پرطرفدار شهرستانی
6

 باز هم دیده نمی شوند؟

 کار بهزیستی
3

 عبادتی مضاعف است

نامه131 نماینده کنگ��ره آمریکا به اوباما اولین دس��ت از این نامه 
ها نیس��ت.131عضو کنگره آمریکا با امضای نامه ای بی س��ابقه از 
اوباما خواستند که در پی انتخاب حسن روحانی از فرصت ها برای 
دس��تیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران استفاده کند. این نامه که 
توسط»دیوید پرایس« نماینده دموکرات و »چارلز دنت« نماینده 
جمهوری خواه تهیه ش��د، بزرگ ترین و بی س��ابقه ترین اقدام در 
حمایت از ای��ران در درون کنگره به ش��مار می آی��د. در این نامه 
آمده بود این نخستین بار نیست که ایران رییس جمهوری با مرام 
اعتدال گرایی و اصالحات انتخاب کرده اس��ت و تاریخ به ما توصیه 
می کند که درمورد دورنمای این تغییر پرمعنا هوش��یار باش��یم. 
امضاکنندگان نامه هم خطاب به رییس جمهور آمریکا تأکید کرده 
بودند با توجه به خطراتی که متوجه آمریکا، اسرائیل و جامعه بین 
 المللی است، عدم اس��تفاده از فرصت »روحانی« اشتباه محسوب

می ش��ود و انتخاب دکتر روحانی فرصتی واقعی برای پیشرفت در 

مسیرتوافقی قابل اجراست که ایران را از دستیابی به سالح هسته 
ای باز می دارد.

نامه 29 مقام آمریکایی
تالش هاي اعضاي کنگره براي متقاعد کردن اوباما به اس��تفاده از 
فرصت انتخاب روحاني در تغییرمشي واشنگتن در قبال تهران اما بعد 
از نامه29 مقام سابق آمریکا به اوباما و درخواست آنها براي گفتگوي 

آمریکا با روحاني بود.
چن��د روز پ��س از انتخ��اب روحاني بود ک��ه چند ت��ن از مقامات 
آمریکایي با ارس��ال نام��ه اي ب��ه اوبام��ا از رییس دول��ت آمریکا 
 خواس��تند تا» از فرصت انتخاب روحانی براي گشودن دریچه اي

به منظور تعامل دو و چند جانبه با ایران استفاده کند«. 

 یک اقدام عجیب ضدایرانی
  در عراق

 ماهانه 100 دستگاه 
خودرو دودزا توقیف می شود

 باید از هنرمندان
حمایت اساسی  شود

سجاد مردانی و نقره ای 
که عیار طال داشت

5 درصد مصوبه دولت ؛ 
معطل اعتبارات
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 افتتاح دهمین نمایشگاه قرآن و عترت
 در اصفهان

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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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 
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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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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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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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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 تکذیب درگیری
میان زندانیان و مأموران اوین

مدیرکل زندان های استان تهران با تکذیب درگیری مأموران زندان 
اوین با برخی از زندانیان، گفت: بازرس��ی از زندان، موضوع جدید و 

تازه ای نیست و هر ماه صورت می گیرد. 
 سهراب سلیمانی درباره انتش��ار اخباری مبنی بر درگیری مأموران 
زندان اوین با برخی از زندانیان، ضمن تکذی��ب این موضوع، اظهار 
داش��ت: س��اعت8:30 صبح روز پنج ش��نبه بازرس��ی زندان توسط 
مأموران انجام شد که این بازرس��ی طبق آیین نامه سازمان زندان ها 

هر ماه انجام می شود. 
 وی ادامه داد: بازرس��ی از زندان، موضوع جدید و تازه ای نیس��ت و 
هر ماه صورت می گیرد و بازرس��ی عمومی بوده و از تمامی زندانیان 
انجام می شود، بنابراین بازرس��ی صورت گرفته، معمولی و ماهیانه 

بوده است.

 ماجرای دیدارمهدی هاشمی
 با آیت اهلل علم الهدی

آیت اهلل علم الهدی با اشاره به درخواست مهدی هاشمی برای مالقات 
با وی، گفت: آن روزی که من با آقای هاشمی دیدار کردم، در هنگام 
خروج، فرزند ایشان، آقای مهدی هاشمی نزد من آمد و درخواست 
ده دقیقه مالقات با اینجانب داشت و می گفت که می خواهد درمورد 

مسائلی که علیه او مطرح شده است برای من توضیح بدهد.
امام جمعه مش��هد افزود: فرزند آقای هاش��می پ��س از هماهنگی 
 با دفتر اینجانب، صبح روز بع��د نزد من آمد  و درب��اره ارتباطش  با 
اردوکش��ی های خیابانی بعد از انتخابات در سال88 و نسبت هایی 
که در این باره ب��ه او زده اند، توضیحاتی داد و مدع��ی بود با این که 
در انتخابات به نفع آقای موسوی فعال بوده است، اما باحرکت های 
بعد از انتخابات آقای موسوی موافق نبوده و با او مخالفت می کرده و 
حتی مدعی بود که چند بار به او گفته اس��ت که باید از طریق قانون 

اقدام کند.
آیت اهلل علم الهدی در ادامه گفت: پس از پایان توضیحات او، گفتم 
این مطالب چه ارتباطی به من دارد؟ آنچه مسلم است موضعگیری و 
سخنان من علیه فتنه گران، درمورد شخص شما نبوده است که برای 
تبرئه خود این مطالب را به من می گویید. من قاضی نیس��تم و شما 

باید این مطالب را به دادگاه و قوه قضاییه ارایه کنید.

توقف استخدام در ریاست جمهوری
در پی اعتراض برخی نهادهای نظارتی به روند اس��تخدام نیروهای 
جدید در نهاد ریاست جمهوری، روند استخدام های جدید عمال به 

حالت تعلیق در آمده است. 
 این در حالی است که پیش از این قرار بر استخدام تعدادی از نیروهای 
نهاد ریاست جمهوری بر اساس آزمون استخدامی بود و حتی منابع 

سؤاالت این آزمون نیز معین شده بود. 
 بنابراین گزارش، بخشی از این استخدام های جدید با تغییر وضعیت 
نیروهای قراردادی در نهاد ریاست جمهوری مرتبط بود که عمال با 
تعلیق روند استخدام تغییر وضعیت نیروهای استخدامی نیز متوقف 

شده است.

 دعوت ازمقامات همه کشورها
برای مراسم تحلیف

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که از سران و مقامات همه کشورها 
برای شرکت در مراسم تحلیف جناب آقای روحانی دعوت شده است. 
سیدعباس عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا از مقامات کشورهای 
اروپایی و آمریکایی هم برای ش��رکت در این مراسم دعوت شده است 
اظهار داشت: این دعوت از مقامات همه کشورها صورت گرفته است. وی 
در عین حال گفت که برای این دعوت ها البته تمرکز بر روی کشورهای 
منطقه بوده است. قرار است مراسم تحلیف حسن روحانی رییس جمهور 

منتخب کشورمان13 مردادماه برگزار شود.

 توقع روحانیت فرهنگی
تقویت زیرساخت های فرهنگی است 

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس خطاب به رییس جمهور منتخب با 
بیان این که ش��ما در ایام انتخابات92 وعده فرهنگی به مردم دادید که 
در مواردی جای بحث و تأمل دارد گفت: در این راس��تا توقع روحانیت و 
کمیسیون فرهنگی در جریان فعالیت های فرهنگی به تقویت زیرساخت 

های فرهنگی در سطح کشور است.
حجت االسالم احمد سالک افزود: رییس جمهور منتخب خود یک روحانی 
با سابقه هستند و توقع این است که شعار اعتدال را در خط امام و رهبری 
عملی نمایند و از مرام طلبگی خارج نشوند، باید متذکر شد آقای روحانی 
بعد از پیروزی در انتخابات مواضع خوبی را اعالم کرده است، خوشحالیم و 

تقدیر و تشکر از ایشان داریم.

اخبار کوتاه 

به سمت تبلور عقل جمعی 
حرکت کنیم 

عماد افروغ/ استاد دانشگاه    
باید به س��مت تبلور عقل جمعی حرک��ت کنیم. یعنی اگ��ر اعتدال در 
حوزه جمعی را می خواهیم باید به سراغ عقل جمعی برویم که این بستر 
می خواهد و ظرفش نیز آمایش سرزمین اس��ت. لذا بدون تمرکز زدایی و 
دعوت از تمام ظرفیت های مدنی که حرفی در آن عرصه دارند نمی توان به 

عقل جمعی معطوف به اعتدال گرایی رسید.
 مس��ائل اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی پیچیدگی های��ی دارد که الزاما 
قابل تقلیل به مسائل فردی نیس��ت و اگر فکر کنیم که با مشی اعتدال، 
خودکامگ��ی و گروه گرای��ی را 
می توان دنبال ک��رد و تفکری 
کاریزم��ا را تحمیل ک��رد باید 
بدانیم که بیراه��ه رفته ایم، لذا 
برای نم��ود اعت��دال در حوزه 
اجتماع��ی باید حتم��ا جمعی 
بودنش حس شود و حس شدن 
جمعی بودن آن نیز به بس��تر و 

ظرف مناسب نیاز دارد.
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واکنش شریعتمداری نسبت به شایعه سمت هایش در دولت آینده

محمد شریعتمداری وزیر سابق دولت اصالحات  گفت: انتشار هرگونه اخباری در خصوص 
کابینه آینده تنها گمانه زنی رسانه ای است و حقیقت ندارد. وی تأکید کرد: رسانه ها باید از 

انتشار هرگونه اخبار بدون سند پیرامون دولت آینده پرهیز کنند.

 انتقاد از وزیر شدن
 افراد پشت میزی

ابالغ  احکام پرونده 
کهریزک تمام شد

دبیرکل حزب اعتدال و توس��عه، عنوان دیگر این ح��زب را اعتدال برای 
توس��عه ذکر کرد و گف��ت: از ابتدا ب��ا اصال ح طلب��ان و اصولگرایان زاویه 

داشته ایم و هیچ گاه نگاهمان جناحی نبوده است. 
محمدباقر نوبخت به پیشینه و چگونگی شکل گیری حزب اعتدال و توسعه 
پرداخت و اظهار داشت: حزب اعتدال و توسعه پس از گذشت دو دهه از 
 پیروزی انقالب اسالمی برای عدم تکرار گذش��ته، توسط جمعی از افراد

با سابقه  اجرایی و تقنینی ایجاد شد.
 وی افزود: متأسفانه برخی از دوس��تان بدون تجربه اجرایی مستقیما از 
پشت میز دانشگاه به پش��ت میز وزارت منتقل یا بعضا در مجلس ایفای 
نقش کردند، به گونه ای که تجربه کافی نداش��تند و حتی نمی دانستند 

کارتابل چیست. 

رییس دادگاه کیفری استان تهران از پایان مهلت تجدید نظرخواهی در پرونده 
کهریزک در تاریخ20 مرداد ماه خبر داد. 

 محسن افتخاری اظهار داشت: ابالغ رس��می به متهمان پرونده کهریزک به 
پایان رسیده و ما منتظریم تا فرصت تجدیدنظرخواهی به پایان برسد. 

 وی با اشاره به اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در پرونده کهریزک در تاریخ 20 
مرداد ماه گفت: در صورتی که متهمان الیحه تجدیدنظرخواهی خود را ارایه 
دهند ما بررسی ها را آغاز می کنیم. اولین جلسه  دادگاه متهمین پرونده موسوم 
به کهریزک در روز سه شنبه 8 اسفند در شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران 
به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیأت قضایی 
شعبه76 در نهایت پس از گذشت11جلسه، ختم دادرسی را اعالم و اقدام به 

صدور حکم برای قضات تعلیقی کهریزک کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
همان طور که رهبر معظم انق��الب فرمودند باید انصاف 
را رعایت نم��ود و وقتی از نقاط ضع��ف یک دولت حرف 
می زنیم باید از نقاط قوت نیز بگوییم. دولت نهم و دهم 
کارهای خوبی در عرصه عمرانی و آبادانی کشور داشت، 
اما در این راه ایرادات و اش��کاالتی وجود داشت که آن را 

بررسی خواهیم کرد. 
 مهرداد بائوج الهوتی با بیان این که هر دولتی که می آید

در حوزه عمرانی باید به دو نکته اساس��ی توجه داش��ته 
باش��د، اظهار داش��ت: اول این که پروژه های نیمه تمام 
دولت های گذشته باید مورد توجه دولت های جدید قرار 
بگیرد و این طور نباشد که آنها را رها کنیم و دوم این که 
تعداد پروژه های دولت های جدید به نوعی برنامه ریزی 
و طرح ریزی شود که موجب ایجاد تأخیر در راه اندازی 

پروژه ها نشود. 
 نماین��ده مردم لنگ��رود در خصوص اش��کال اساس��ی

دولت های نهم و دهم در حوزه عمران گفت: دولت آقای 
احمدی نژاد به پروژه های نیمه تم��ام دولت های قبلی 
توجهی نکرد و از همان ابتدا تعدادپروژه های عمرانی که 
آغاز کرد به قدری زیاد بود که بسیاری از آنها نیمه کاره 

مانده و یا در افتتاح آنها تأخیر به وجود آمد.

منابع امنیتی مصر اعالم کردند که محمد مرسی با ارسال 
نامه به فرماندهان نظامی این کشور، پیشنهاد داده است 

در مقابل آزادی اش از مصر خارج شود. 
منابع امنیتی این کش��ور اعالم کردند که محمد مرسی 
رییس جمهور مصر اخیرا نامه ای را به مس��ئوالن ارتش 
این کشور ارس��ال کرده و به آنها پیش��نهاد داده که در 
مقاب��ل آزادی اش به همراه اعضای خان��واده اش از مصر 
خارج شده و در خارج از این کشور سکونت کند. در این 
نامه که به صورت دس��ت نویس به نگارش درآمده و به 
رهبران نظامی مصر تحویل داده شده، مرسی همچنین 
پیش��نهاد داد که در ص��ورت پذیرش این پیش��نهاد از 
طرفدارانش خواهد خواس��ت تا میدان های این کش��ور 
را ترک کرده و به خانه هایشان بازگردند. روزنامه الوطن 
مصر در ادامه نوشت: مرسی در نامه خود که از طریق یکی 
از مش��اورانش به ارتش داده ش��د آزادی رهبران اخوان 
المسلمین و تعهد ارتش برای پایان بازداشت رهبران این 
گروه را خواستار شده است. منابع مذکور در ادامه تأکید 
کردند که فرماندهان ارتش مصر با این درخواست مرسی 
مخالفت و اعالم کردند که ملت مصر تنها گروهی است که 
اجازه دارد در این خصوص تصمیم بگیرد و مرسی باید در 

دادگاه به دلیل برخی از مسائل محاکمه شود.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از طرح جدید 
س��ازش مطرح ش��ده از س��وی آمریکا در رابطه با رژیم 
صهیونیستی گفت: غرب و برخی مرتجعین منطقه زمان 
را برای فرصت طلبی و ایجاد مجال تنفسی جهت رژیم 
منزوی و منحوس صهیونیس��تی فراهم دیدند تا در یک 

بازی نمایشی مجددا امتیازاتی برای اسرائیل بگیرند. 
 علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داشت: نکته ای که باید به آن توجه کرد اقدامات مشکوک 
آمریکا و برخی کشورهای غربی و طراحی سازش جدید 

در فلسطین است. 
 وی افزود: در این چن��د روز دالالن بی��ن المللی مکررا 
با عناصری از فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی و برخی 
کش��ورهای عرب تماس هایی برقرار کردن��د تا مجددا 
مذاک��رات س��ازش را آغ��از کنن��د، حت��ی در بندهای 
پیش��نهادی به توقف ش��هرک س��ازی ها هم اشاره ای 

نشده است.   
 رییس مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنش��ان کرد: این 
در حالی اس��ت ک��ه در منطقه، مصر درگیر مش��کالت 
داخلی شدید است و بیش از دو س��ال است سوریه را با 
ماجراجویی و ارسال سالح و اعزام تروریست ها، گرفتار 

جنگ داخلی نموده اند.

نماینده تهران با بیان این که هنوز فرد یا گروه مشخصی به 
عنوان عامل کارگزاری تجهیزات شنود در دفتر کارش معرفی 
نشده اس��ت ابراز امیدواری کرد با وجود مدارک و آثار جرم 
روشن به زودی با تالش وزارت اطالعات که تنها مرجع قانونی 

پاسخگو در این گونه موضوعات است این کار انجام شود. 
 علی مطهری در پاسخ به این سؤال که نتیجه تحقیقات درباره 
موضوع کارگزاری تجهیزات شنود در دفترش چه بوده است، 
گفت: همان طور که آقای مصلحی وزیر اطالعات گفته اند 
ایشان پس از دریافت نامه من، بالفاصله دستور رسیدگی به 
این موضوع را صادر کردن��د. وی افزود: تاکنون واحد ذیربط 
در وزارت اطالعات دو جلسه با من داشته اند و پیگیر مسأله 
هس��تند، اما هنوز فرد یا گروه مشخصی به عنوان عامل این 
حادثه تلخ معرفی نشده است و امیدوارم با وجود مدارک و آثار 
جرم روشن، به زودی با تالش وزارت اطالعات که تنها مرجع 
قانونی پاسخگو در این گونه موضوعات است، این کار انجام 
ش��ود تا اوال از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود و ثانیا 
برای دنیا روشن ش��ود که نظام جمهوری اسالمی در مقابل 
نقض حقوق شهروندی و به مخاطره افتادن امنیت فکری و 
روانی شهروندان خود بی تفاوت نیست. وی گفت: با شناختی 
که از آقای مصلحی و همکارانش دارم به تحقق این امر امیدوارم. 

به هر حال منتظر اعالم نظر وزارت اطالعات هستم.

بین الملل مجلسمجلس مجلس

دولت جدید به پروژه های 
نیمه تمام توجه کند 

 اگر آزادم کنید
 از مصر می روم

 انتقاد الریجانی
از طرح سازش جدید آمریکا

 منتظر اعالم نظر
 اطالعات هستم 
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نامه131 نماینده کنگره آمریکا به اوباما اولین دس��ت از این نامه 
ها نیس��ت.131عضو کنگره آمریکا با امضای نامه ای بی سابقه از 
اوباما خواستند که در پی انتخاب حسن روحانی از فرصت ها برای 
دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران استفاده کند. این نامه که 
توسط»دیوید پرایس« نماینده دموکرات و »چارلز دنت« نماینده 
جمهوری خواه تهیه شد، بزرگ ترین و بی س��ابقه ترین اقدام در 
حمایت از ای��ران در درون کنگره به ش��مار می آی��د. در این نامه 
آمده بود این نخستین بار نیست که ایران رییس جمهوری با مرام 
اعتدال گرایی و اصالحات انتخاب کرده است و تاریخ به ما توصیه 
می کند که درمورد دورنمای این تغییر پرمعنا هوش��یار باش��یم. 
امضاکنندگان نامه هم خطاب به رییس جمهور آمریکا تأکید کرده 
بودند با توجه به خطراتی که متوجه آمریکا، اسرائیل و جامعه بین 
 المللی است، عدم اس��تفاده از فرصت »روحانی« اشتباه محسوب

می شود و انتخاب دکتر روحانی فرصتی واقعی برای پیشرفت در 
مسیرتوافقی قابل اجراست که ایران را از دستیابی به سالح هسته 

ای باز می دارد.
نامه 29 مقام آمریکایی

تالش هاي اعضاي کنگره براي متقاعد کردن اوباما به اس��تفاده از 
فرصت انتخاب روحاني در تغییرمشي واش��نگتن در قبال تهران 
اما بعد از نامه29 مقام سابق آمریکا به اوباما و درخواست آنها براي 

گفتگوي آمریکا با روحاني بود.

چند روز پ��س از انتخ��اب روحاني بود ک��ه چند ت��ن از مقامات 
آمریکای��ي با ارس��ال نامه اي ب��ه اوبام��ا از رییس دول��ت آمریکا 
 خواس��تند تا» از فرصت انتخاب روحانی براي گشودن دریچه اي

به منظور تعامل دو و چند جانبه با ایران استفاده کند«. 
در این نامه با اشاره به این که انتخاب حسن روحانی به عنوان یک 
شخصیت میانه رو فرصتی برای موفقیت رویکرد دیپلماسی برای 
حل و فصل موضوعات مورد اختالف با ایران است، به دولت اوباما از 
هر گونه اقدام تحریک آمیز در این شرایط علیه ایران هشدار داده 

شده است.
این نامه ب��ه امضای مقامات س��ابق آمریکای��ی از جمله» توماس 
پیکرینگ« س��فیر س��ابق آمریکا در س��ازمان مل��ل،»آن ماری 
اسالتر« دس��تیار ارش��د وزارت خارجه در دوره هیالری کلینتون 
و»لری ویکلس��ون« رییس ستاد مش��ترک ارتش آمریکا در دوره 
وزارت کالین پاول رس��یده بود. این29 مق��ام آمریکایی به دولت 
 اوباما توصیه ک��رده اند ک��ه آماده باش��د در ازای امتی��از دهی و 
بده بستان با ایران بر سر برنامه هسته ای، از تحریم ها به عنوان ابزار 
چانه زنی استفاده کند. در این نامه که به نسبت نامه مقامات کنگره 
به اوباما لحني جدي تر و صریح تر داشت همچنین آمده است که: 
ما قویا از گزینه مذاکرات دو یا چند جانبه با دولت حسن روحانی و 
اجتناب از اقدامات تحریک آمیز در شرایط کنونی حمایت می کنیم 
و معتقدیم انجام این قبیل اقدامات )تحریک آمیز( موضع یک دولت 

میانه رو را در ایران تخریب می کند.
روی دیگر نامه

این نامه ها اما روی دیگری هم دارد. چندی قبل از این که نامه 131 
نماینده کنگره و نامه29مقام سابق آمریکایی به اوباما منتشر شود 
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای که به 
امضای ۴۵ نماینده رسیده بود، از باراک اوباما خواسته بود تا بدون 

توجه به انتخاب آقای روحانی، تحریم ها علیه ایران را تشدید کند.

درخواستی در مجلس هفتم و هشتم
درخواست کنگره آمریکا برای مذاکره با مجلس شورای اسالمی یک 
بار در دوره ریاست غالمعلی حداد عادل بر پارلمان ایران و بار دیگر 

در روزهای آغازین ریاست علی الریجانی بر مجلس بی پاسخ ماند.
یک بار دیگر این نامه در مجلس هشتم تکرار شد. درخواست کنگره 
آمریکا برای مذاکره با مجلس در خالل دیدار عالءالدین بروجردی 
با سفیر سوئیس در ایران مطرح ش��د. لیویا لئو آگوستی که در آن 
زمان خبر بازداشت موقتش ظاهرا به دلیل سفر بدون هماهنگی اش 
به روستای کالنه زمانه از توابع استان خراسان شمالی در رسانه ها 
منتشر ش��ده بود، در دیداری که با عالءالدین بروجردی داشت، از 
اعالم آمادگی کشورش برای میانجی گری بین کنگره های ایران و 

آمریکا برای مذاکره خبر داد.
در آن زمان کیسیون امنیت ملی با اشاره به اعترافات ریگی و حمایت 
هایی که این تروریست از آمریکایی ها دریافت می کرد گفته بود 
پیشنهاد مذاکره از سوی رییس کمیسیون سیاست خارجی کنگره 
آمریکا مطرح شده است که عالءالدین بروجردی بیش از60طرح 
 در کنگره آمریکا علیه ایران در اختیار دموکرات هاس��ت و طبیعی 
است که در چنین ش��رایطی برای مذاکره و بحث جایگاهی وجود 

ندارد.
در اردیبهشت ماه سال 86 و زمانی که حداد عادل رییس مجلس 
هفتم بود مطرح شد که با پایان یافتن آن دوره از مجلس، نامه70 
نماینده کنگره آمریکا برای مذاکره بی پاس��خ ماند. بار دوم آذرماه 
سال87 علی الریجانی رییس مجلس هشتم از نامه ای سخن گفت 
که برخی اعض��ای کنگره آمریکا برای مذاکره به مجلس ش��ورای 
اس��المی داده اند. او این نامه را در ژنو دریافت ک��رده بود. موضوع 
این نامه زمانی مطرح ش��د ک��ه اوباما در مب��ارزات انتخاباتی اش 
برای ریاست جمهوری با شعار »تغییر« آمده بود و مجلس شورای 
اسالمی پاس��خ نامه را موکول به مشخص ش��دن نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا کرد تا مشخص شود فاصله شعار تا عمل 

برای رییس جمهور دموکرات آمریکا چقدر است.
اما در عمل دولت اوباما ش��دیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال 
کرد تا رهبر معظم انقالب در پاسخ به درخواست های آمریکایی ها 
برای مذاکره تأکید کنند: ما نیاز آنها به مذاکره را درک می کنیم، 
چون سیاس��ت خاورمیانه ای آمریکایی ها دچار شکس��ت شده و 
آنها برای بازسازی این شکس��ت نیاز دارند برگ برنده ای رو کنند. 
آنها می خواهند به دنیا بگویند، حسن نیت دارند، اما کسی حسن 

نیتی نمی بیند.

همه نامه های ایرانی- آمریکایی

 دیدار مخفیانه ای نامه که می روی به سویش! 
محمود عباس و پرز

روزنامه انگلیسي»س��اندي تایمز« چاپ لن��دن در گزارش 
جدید خود فاش کرده که ش��یمون پرز رییس جمهور رژیم 
صهیونیستي و محمود عباس رییس تشکیالت خودگردان 
فلس��طین دو ماه پیش با یکدیگر دیداري مخفیانه داش��ته 
اند. این روزنامه انگلیسي در ادامه گزارش خود افزوده است 
که محمود عباس در این دیدار با اظهارات پرز مبني بر عدم 
مخالفت با شهرک س��ازي هاي رژیم صهیونیستي در کرانه 
باختري و بیت المقدس ش��رقي موافقت کرده اس��ت. این 
روزنامه انگلیس��ي در ادامه افزوده اس��ت که محمود عباس 
در قبال تش��کیل دولت فلس��طیني به رهبري تش��کیالت 
خودگردان، بر سر حقوق ملت فلسطین سازش کرده است. 

 یک اقدام عجیب ضدایرانی
 در عراق

تعدادی از سازمان های حقوق بشر در عراق در اقدامی عجیب 
خواستار تحریم کاالهای ساخت ایران شده اند.  وسام العانی 
رهبر این کمپین گفت: کمپین»صل��ح«، درحال حاضر در 
استان های انبار، صالح الدین، نینوا، بغداد ،کرکوک و دیالی 
عراق فعال است.  العانی در ادامه مدعی شد:  این کمپین در 
استان های شرکت کننده، مورد استقبال خوبی قرار گرفته 
است و همچنین تالش هایی برای تشویق استان های جنوبی 
در پیوستن به تحریم درحال انجام است. العانی در ادامه ادعا 
کرد برخی از جوانان برای نصب تابلوهایی که شامل عبارت 
»نه به کاالهای ایران« اس��ت،  در خیابان ها و آش��نا کردن 

ساکنان محلی با اهداف کمپین داوطلب شده اند. 

موضع اسدتقویت شده است
نیویورک تایمز در گزارشی به قلم »بن هوبارد«، تصریح کرد: 
اندک زمانی قبل، شورش��یان در حومه دمش��ق این شهر را 
با خمپ��اره هدف ق��رار می دادند. نیروهای ارتش شکس��ت 
می خوردند و گزارش پشت گزارش نشان می داد که نیروهای 
بش��ار اس��د مناطقی را از دس��ت داده اند، اما در هفته های 
اخیر، نیروهای شورشی ش��روع به کشتن همدیگر کرده اند 
و بسیاری از ش��هروندانی را که مدعی اند می خواهند آنها را 
آزاد کنند، از خود دور می کنند. از سوی دیگر ایاالت متحده و 
سایر قدرت های غربی که از بشار اسد می خواهند تا از قدرت 
کناره گیری کند، نس��بت به تأمین س��الح برای شورشیان 

بی میلی نشان می دهند.

اخبار بین الملل



یادداشت

غفلت از ظرفیت های میراثی اصفهان
عضو کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طی10 سال 
گذشته شهرداری نتوانس��ته از ظرفیت عظیم میراثی اصفهان استفاده 
مطلوب داشته باشد. محمود محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر 
چند فعالیت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری در حوزه بافت تاریخی 
با توجه به بحث بودجه و اعتبارات عملکرد نسبتا خوبی است، اما در مجموع 
معتقدم شهرداری نتوانس��ته به نحوه مطلوب از این پتانسیل و ظرفیت 

عظیم تاریخی فرهنگی استفاده کند.

 اجرای طرح کتابت قرآن
 در زندان مرکزی اصفهان

مدیر کل زندان ها ی استان اصفهان از طرح کتابت قرآن در زندان مرکزی 
اصفهان توس��ط14 زندانی خبر داد. رمضان امی��ری گفت: طرح کتابت 
قرآن در زندان دستگرد اصفهان شامل 38 تابلو است که توسط14 زندانی 
اجرا شده است. امیری با بیان این که این طرح با هزینه خود زندانیان در 
حال اجراست، گفت: طرح کتابت قرآن کریم از دو سال گذشته آغاز و ماه 

رمضان امسال به اتمام می رسد.

 کریم اهل بیت )ع(
فرهنگسرای معراج را نورانی می کند

گروه ش�هر - مدیرعامل س��ازمان رفاهي - تفریحي شهرداري کاشان  
از برگزاری»جش��نواره کریم اهل بیت )ع(« در فرهنگسرای معراج این 
سازمان خبر داد. مهدی نادعلی اظهار داشت: مصادف با نیمه ماه مبارک 
رمضان»جش��نواره کریم اهل بیت )ع(« دوم مرداد ماه در فرهنگسرای 

معراج سازمان رفاهي- تفریحي شهرداري کاشان برگزار می شود.

سازماندهي بسیجیان شاهین شهر 
براي پدافند غیر عامل

گروه شهر- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و میمه 
 از سازماندهي هفت هزار نیروي بس��یجي این شهرستان در برنامه هاي

پدافند غیر عامل خبر داد. س��رهنگ پاس��دار علي رجب��ي در کارگروه 
مش��ارکت مردمي پدافند غیر عامل این شهرس��تان گفت: این موضوع 
به سبب اهمیت و حساسیت بحث پدافند غیر عامل در مقابله با حوادث 

توسط واحد عملیات ناحیه مقاومت بسیج شهرستان انجام مي شود.

 حوادث رانندگي در کاشان
 ۴۵ مصدوم به جا گذاشت

مس��ئول مرکز مدیریت و فوریت هاي پزشکي کاش��ان از مصدوم شدن 
4۵ نفر در حوادث رانندگي در این شهرس��تان خبرداد. دکتر ابوالفضل 
شجاعي در گفتگو با ایرنا اظهار اش��ت: در این مدت ۵8 مورد مأموریت 
توس��ط امدادگران اورژانس که طي آن به۲0 مورد تص��ادف جادهاي و 
شهري خدمات رس��اني شده است. وي موتور س��واران را عامالن بیشتر 
1۶ مورد تصادفات شهري رخ داده ذکر کرد و افزود: در این سوانح ۲۹ نفر 

راهي بیمارستان شدند.

 برگزاری دوره ایمنی داربست ها 
و کار در ارتفاع

گروه ش�هر - با هدف آموزش هدفمند بازرس��ان کار در زمینه ارتقای 
فرهنگ ایمنی و بهداش��ت کار، دوره ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع با 
حضور بازرسان کار اصفهان برگزار شد. دوره آموزشی ایمنی داربست ها 
و کار در ارتفاع به مدت3 روز و با حضور41 نفر از بازرسان کار اصفهان در 
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان برگزار شد.

گشتی در اخبار 

 ماهانه 100 دستگاه 
خودرو دودزا توقیف می شود

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان  
حسین غالمی 

ماهانه100دستگاه خودرو دودزا توقیف شده و پالک تعمیری برای مراجعه 
به مراکز معاینه فنی خودرو دریافت می کنند.

خودروهای دودزا برابر قانون جدید و بر اس��اس نظر کارشناس��ان راهور 
پالکش��ان اخذ و پالک تعمیری دریافت می کنندکه پ��س از مراجعه به 
مرکز معاینه فنی و بازدید خودرو برگه معاینه فنی برایشان صادر و پالک 
اخذ ش��ده عودت داده می ش��ود. البته خودرو دودزا تا30 هزار تومان هم 

جریمه می ش��وند. خودروهای 
س��واری کمت��ر از خودروهای 
سنگین، آلودگی تولید می کنند 
و خودروهای س��واری به دلیل 
س��ربی بودن سوختشان هوا را 
بیشتر آلوده می کنند. در ماه صد 
دستگاه خودرو دودزا در سطح 
ش��هر توقیف و به مراکز معاینه 

فنی خودرو  معرفی می شوند.
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چهره روز
سرقت ۲۰۰ میلیونی شاگرد از صاحب مغازه!

سرهنگ ستار خس��روی رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اعالم کرد: فردی که مبلغ۲00میلیون ریال را به صورت اینترنتی از حساب صاحب مغازه 
خود سرقت کرده بود، توسط کارشناسان و کارآگاهان پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.
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آغاز دهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت اصفهان

برگزاری جشن گلریزان 
زندانیان غیر عمد در نطنز

گروه شهر- درمراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
حکم معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به 

همراه یک جلد کالم اهلل مجید به ابوالفضل یعقوبی اعطا شد.
در این مراس��م، علیرضا ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار اصفهان با اش��اره به 
ظرفیت  های باالی اس��تان در زمینه دی��ن پژوهی گف��ت: توانایی های 
باالی اصفهان در عرصه دین پژوهی، ریش��ه در قدمت دینی و فرهنگی 
این اصفه��ان دارد. وی با بی��ان این که اصفهان، ش��هری ریش��ه دار در 
 عرصه فعالیت های دینی اس��ت، افزود: آنچه امروز، آن را مکتب اصفهان

می نامی��م، ریش��ه در اصالت دین��ی این ش��هر دارد. حتی ام��روزه نیز 
 علمای اصفهانی تحقیقات بسیار گس��ترده ای در زمینه فرهنگ دینی و 

اصالت های آن انجام داده اند.

گروه شهر - مراسم جش��ن گلریزان با هدف آزادسازی زندانیان جرائم 
غیر عمد و حمایت از خانواده های آنان در کانون فرهنگی تربیتی شهید 

مطهری شهر نطنز برگزار شد.
رییس دادگس��تری شهرس��تان نطنز در این مراس��م گف��ت: با کمک و 
مس��اعدت خیران و نیکوکاران نطنزی امسال یک میلیارد ریال وجه نقد 
برای آزادی زندانیان این شهرستان جمع آوری و به حساب ستاد مردمی 

رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند واریز شد.
در این مراس��م، رمضان امیری مدی��ر کل زندان ها و اقدام��ات تأمینی و 
 تربیتی اس��تان اصفهان هم گفت: سال گذش��ته814 نفر زندانی جرائم

غیر عمد با کمک خیران و نیکوکاران دراس��تان اصفهان آزاد و به آغوش 
گرم خانواده هایشان باز گشتند.

س: ایمنا[
]عک

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1088 | july  22 ,2013  |  8 Pages

 آلودگ��ی ه��وا ب��ه یک��ی از 
 گروه 
ملموس ترین معضالت زیست شهر

محیطی تبدیل شده اس��ت. 
آمارها نشان می دهد که در روزهای تشدید آلودگی 
هوای اصفهان، ش��مار بیماران تنفسی تا ۶0 درصد 

افزایش می یابد.
بیشترین عامل مرتبط با تشدید بیماری های سیستم 
قلبی- عروقی و ری��وی، افزای��ش آالینده های دی 
اکسید گوگرد، ذرات معلق و منواکسید کربن است، 
به طوری که آلودگی هوا در تهران به طور متوس��ط 
موجب کاهش عمر اصفهانی ها شده اس��ت. وسایل 
نقلیه موتوری)منبع اصلی تولید دی اکسید نیتروژن 
و مهم ترین آلوده کننده ه��وا (، گرد و غبار طبیعی، 
دود و مونواکسید کربن ناش��ی از آتش سوزی ها از 
منابع اصلی آل��وده کننده در ش��هرهای صنعتی به 

شمار می روند.
مرگ و میر س��االنه3 میلیون نفر در اثر آلودگی هوا 

دربعضی کشورها، تعداد افرادی که در اثر همین عامل 
جان خود را از دست می دهند بیشتر از قربانیان سوانح 
رانندگی است. به دلیل افزایش مونوکسیدکربن و دی 
اکس��ید نیتروژن در ابتالی مردم به بیماری دیابت 
تأثیر بسزایی دارد. در ایران سالیانه4۵000 نفر بر اثر 

آلودگی هوا می میرند.
گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و جایگزین کردن 
دوچرخه به ج��ای اتومبیل، از جمله موارد بس��یار 
مهم در راس��تای کاهش میزان آلودگی هواست که 
می بایست مورد توجه جدی مسئولین و برنامه ریزان 

اجتماعی در دستگاه ها قرارگیرد.
 درحال��ی ک��ه آمارب��االی ت��ردد خودروه��ای

تک سرنش��ین وخودروهای فرسوده وغیراستاندارد 
درکالنشهرهای کشور و میزان باالی گازهای آالینده 
هوا ناشی از احتراق سوخت این وسایل نقلیه موتوری 
اعم از مونوکس��ید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی 
اکسید سولفور به همراه سرب، منجر به اعالم تعطیلی 

چن��د روزه مراکز دولت��ی با پیامد ضرب��ه اقتصادی 
مملکت می ش��ود ) با تعطیلی یک روزه کشور 1/۵ 
میلیارد دالر به درآمد ناخالص کش��ور آس��یب می 
رس��د( اس��تفاده از دوچرخه و ترویج فرهنگ آن به 
عنوان بهترین جایگزین خودروهای آالینده محیط 
زیست درسفرهای کوتاه درون شهری، سال هاست 
که درکشورهای مهم و صنعتی نهادینه شده است. 
مطابق تجربه و مدل برخی از کشورها با ترویج فرهنگ 
استفاده از دوچرخه، ترافیک در شهرهای بزرگ روان 

سازی شده و ازآلودگی هوا نیز کاسته شده است.
تنها وس��یله نقلیه ای که بدون داشتن آلودگی هوا و 
آلودگی صوتی می تواند ورزش مناس��ب، سالم و کم 
هزینه ای به ش��مار آید، دوچرخه است. زمانی که به 
مسائل ناشی از ترافیک، آلودگی هوا، تردد ماشینی 
افراد از نقطه ای به نقطه  دیگر ب��ی تحرکی در افراد 
دقت می کنیم، از راه های سودمند و مقرون به صرفه، 

استفاده از دوچرخه است.

از تأثیرات بدنسازی ، این وسیله مکانیکی در مقایسه 
با دیگر ماشین آالت در به حرکت درآوردن عضالت 
جسمانی بدن بس��یار مؤثر عمل می نماید. به عنوان 
وس��یله  نقلیه ای کم حجم و راحت و ورزش��ی شاد، 

بدنساز و سرگرم کننده، مطلوب و مؤثر است.
مزایای این وس��یله نقلیه را از جنبه های مختلف به 

شرح زیر  بررسی می کنیم:
1000دس��تگاه دوچرخه جهت اس��تفاده عمومی 
درمقایس��ه با خرید یک دس��تگاه اتوبوس ش��هری 
عمومی مقرون به صرفه تر اس��ت. طب��ق آمار برای 
یک کیلومتر جابه جایی یک نفر، اتوبوس حدود۲0 
براب��ر و خودروش��خصی معادل40 براب��ر دوچرخه 
انرژی مصرف می کنند و س��رعت دسترسی شهری 
دوچرخه در مسافت های 4 الی 7 کیلومتر بیشتر از 

سایر وسایل نقلیه است.
امروزه مردم، از نش��اط در زندگی ش��لوغ و ماشینی 
امروزی برخوردار نیستند، در حالی که کسب شادی 
برای سالمتی جسم و روان برای ادامه زندگی الزم و 
ضروری است. برای داشتن نش��اط، ورزش کردن و 
به خصوص ش��رکت درفعالیت های ورزشی گروهی 
مثل دوچرخه س��واری بس��یار مؤثر اس��ت و از همه 
مهم تر دوچرخه س��واری عالوه بر این که می تواند 
برای شخص دوچرخه س��وار مفید باشد می تواند به 
داشتن جامعه ای س��الم و پویا و داشتن هوایی پاک 

کمک نماید.
ش��أن و جایگاه فرهنگ دوچرخه س��واری با توجه 
به نقش مطلوب آن بر س��المتی جامع��ه و کاهش 
بیم��اری در بی��ن ش��هروندان و اثر آن ب��ر کاهش 
معض��الت اجتماعی ب��ه بهبود وضعی��ت ترافیک و 
کاه��ش چش��مگیر آلودگ��ی ه��وا، ل��زوم فراهم 
 س��اختن زیرس��اخت های اجتماعی با مش��ارکت،

دس��تگاه های اجرای��ی از جمله وزارت بهداش��ت و 
درمان، س��ازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان 
تربیت بدنی، شهرداری ها و شورای اسالمی شهرها، 
سازمان صدا و س��یما، راهنمایی ورانندگی، نیروی 
انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، الزم اس��ت. گام 
برداشتن در راه ارتقای سالمت جامعه وظیفه تمامی 

نهادهای مسئول است.
ارایه طرح های وی��ژه در قالب برنام��ه های جامع با 
هدف ایجاد انگی��زه ورزش و اس��تفاده از دوچرخه 

دربین طبق��ات مختل��ف جامع��ه ک��ه دارای آثار 
تأمین س��المت عمومی توس��ط وزارت بهداشت با 
 همکاری س��ازمان تربیت بدنی، ساخت برنامه های

فرهنگی و آموزشی به وس��یله صدا و سیما، طراحی 
و ایجاد مس��یرهای ویژه دوچرخه در شهرها توسط 
شهرداری ها، ایجاد اماکنی به منظور پارک دوچرخه 
در داخل مدارس و دانشگاه ها، تشویق دانش آموزان 
و دانشجویان به استفاده از دوچرخه برای جابه جایی 
توأم با ورزش از س��وی وزارت خانه ه��ای آموزش و 
پرورش و علوم و تحقیقات و ترویج دوچرخه سواری، 
در محیط های آموزش��ی نقش بس��زایی دارد. این 
فرهنگ س��ازی به عهده فقط یک ارگان یا سازمان 
خاص و هم��ت کلی��ه صاحبنظ��ران و برنامه ریزان 
اجتماعی و بسیج دستگاه ها را در نهادینه گردن این 

فرهنگ است.
طب��ق تحقیق��ات پزش��کی، دوچرخه س��واری به 
 میزان حداق��ل3۲ کیلومتر در هفت��ه، خطر ابتال به

بیماری های کرونری را به کمتر از نصف در مقایسه 
با غیر دوچرخه س��وارها کاهش می دهد. دوچرخه 
سواری با سرعت آرام۲0 کیلومتر در ساعت در جاده 
ای هموار4۵0 کیلو کالری در ساعت مصرف می کند، 
احس��اس جوانی در فرد ایجاد کرده و استرس را می 
کاهد. همچنین دوچرخه سواری سرعت متابولیسم 
بدن را تا س��اعت ها پس از آن باال می برد، در نتیجه 
بدن فرد، حتی پس از ورزش هم به سوزاندن کالری 
ادامه می دهد. دوچرخه س��واری عمدت��ا فعالیتی 
هوازی اس��ت و این نوع ورزش برای ریه ها که نقش 
ارسال و تأمین اکس��یژن خون را دارند، مفید است. 
داش��تن قلب و ریه هایی قوی ازپارامترهای اساسی 
سالمتی جسم است. دوچرخه سواری عالوه بر ارتقای 
فیزیک و اندام بدن و باال بردن مصرف اکسیژن بدن، 
قدرت عضالنی بدن را نیز تقویت می کند،کافیست 
با چند کیلومتر دوچرخه س��واری ماهیچه هایتان 
 ازفواید آن بهره مند شوند ، عضالت اصلی که به هنگام 
دوچرخه سواری استفاده می شوند عضالت قسمت 
باالی ران ،چهارسرعضله ران،همسترینگ و عضالت 
پشتی و ساق پا هس��تند. از دیگر فواید این ورزش، 
تقویت توانایی بدن برای جلوگیری از ساخت اسید 
الکتیک، کاهش درصد توده چربی بدن و جلوگیری 

از ابتال به بیماری دیابت نوع دوم است.

ابرهای سیاه آلودگی نصف جهان را بلعیده 

لطفا رکاب بزنید، حال هوا خوب نیست

زیر پوست شهر /  افتتاح دهمین نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان

 هفت��ه بهزیس��تی هفته ای پ��ر کار ب��رای این س��ازمان ب��ود؛ از 
افتتاحیه ها گرفته تا مسئوالنی که از نزدیک با این ارگان پر کار آشنا 

شدند. در این بازدیدها از استاندار اصفهان گرفته تا محمود محمد 
زاده مدیر کل سازمان بهزیستی اصفهان سخنرانی کردند. متن زیر 

مشروح مباحثی است که در این هفته پیش آمده است:
     کار در بهزیس��تی عبادتی مضاعف اس��ت. بهزیس��تی ضمن 
خدمتگزاری به اقشار مردم، بخش عمده ای از محرومان و معلوالن و 

اقشار آسیب پذیر جامعه را دربرمی گیرد.
      ای��ن خدم��ات مضاع��ف طبق تعالی��م دین اس��الم عبادتی 
 ب��زرگ اس��ت ک��ه ضم��ن برخ��ورداری از فیوضات معن��وی آن

می تواند قسمت عمده ای از دردها و آالم محرومان و اقشار جامعه 
را التیام بخشد.

      روند امور این نهاد از هفته بهزیستی سال۹1تا هفته بهزیستی 
سال۹۲چشمگیر بوده است.

      با این که کسب رتبه دوم کشوری در میزان خانوارهای تحت 
پوشش بهزیستی توسط اس��تان اصفهان بوده است، اما چالش ها 
و موانع موجود در راس��تای ارایه خدمات به جامعه هدف بهزستی 

وجود دارد.
      با افتخار اعالم می داریم در پنجمین روز از هفته بهزیس��تی 
با حضور مس��ئولین اداره کل بهزیستی استان اصفهان و مسئوالن 
استانی و شهرستانی۹ مرکز در استان اصفهان افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
     مرکز کاردرمانی بهزیس��تی نطنز با مس��احتی در حدود1۵0 

متر مربع و با تجهیز وسایل کار درمانی به ارزش۲۵0 میلیون ریال 
با هدف ارایه خدمات توانبخشی به معلوالن در شهرستان نطنز به 

بهره برداری رسید.
      از دیگر افتتاحیه های اداره کل بهزیستی استان اصفهان افتتاح 
مرکز درمان میان مدت اعتیاد چکاوک مهر به نمایندگی از 3 مرکز 
در شهرستان نجف آباد با حضور مجتبی ناجی کارشناس مسئول 
حوزه پیشگیری ، ابراهیمی کارشناس مسئول دفتر درمان اعتیاد 
پیشگیری اداره کل بهزستی استان اصفهان و همچنین محمدی کیا 
بخشدار، مهندس منتظری معاون عمرانی فرماندار، ابوترابی نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی  و اسماعیلیان رییس اداره بهزیستی 

شهرستان نجف آبادبود.
      این مرکز با مس��احتی حدود1000 متر مربع و اعتباری بالغ 

بر۵00 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
      آخری��ن افتتاحی��ه در پنجمی��ن روز از هفته بهزیس��تی در 
لحظات ملکوت��ی اذان مغرب و در حال و هوایی بس��یار معنوی در 
جمع صمیمی کودکان و نونهاالن خان��ه آرمان با حضور مدیر کل، 
معاون امور اجتماعی، جمعی از مسئولین اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان، ریاست بهزیستی شهرس��تان فالورجان و... برگزار شد تا 

سایه بانی دیگر برای کودکان بی سرپرست گسترده شود.

استاندار اصفهان:

 کار بهزیستی عبادتی مضاعف است

آخرین افتتاحیه 
در پنجمین روز از 

هفته بهزیستی در 
لحظات ملکوتی اذان 

مغرب و در حال و 
هوایی بسیار معنوی 

در جمع کودکان و 
نونهاالن خانه آرمان 

برگزار شد



چهره روزیادداشت

 نرخ بيكاري در استان 
كاهش قابل توجهی داشته است

استاندار اصفهان گفت: بر اساس اعالم مركز آمار ايران، نرخ بيكاري بهار۹۲ 
نس��بت به بهار۹۱ در اس��تان اصفهان كاهش قابل توجهی داشته است. 
عليرضا ذاكر اصفهاني در كار گروه اشتغال استان افزود: آمارهاي گرفته 
شده بر اساس سيستم ILO ، بهبود نرخ بيكاري در استان و كاهش قابل 
توجه در بهار۹۲ نسبت به بهار۹۱ را نشان مي دهد. وي با بيان اين كه بازار 
اصفهان بازاري پويا و پرنشاط است، اظهار داشت: نگاه غير آماري به بازار و 
تحقيقات ميداني نشان دهنده وضع خوب بازار است كه اين موضوع نتيجه 
بهبود وضع اقتصادي مردم است. ذاكر اصفهاني گفت: با توجه به اين كه 
بانك ها و در واقع پول، ركن اصلي در حوزه اش��تغال و كارآفريني است، 
بيشترين وقت كارگروه اشتغال به بررس��ي عملكرد بانك ها و چگونگي 
اعطاي تس��هيالت بانكي اختصاص پيدا مي كند. وي افزود: در كارگروه 
 اش��تغال به طور طبيعي براي بهبود عملكرد، به بررس��ي نقاط ضعف و

كاستي ها پرداخته مي شود، در حالي كه در اس��تان كارهاي بزرگي در 
حوزه اشتغال صورت پذيرفته اس��ت. وي افزود: وضع خوب در استان به 
اين معنا نيست كه ما از همه ظرفيت ها استفاده نموده ايم، بلكه ظرفيت 
هاي مغفول مانده بسياري وجود دارد كه بايد نسبت به آن توجه بيشتري 
شود. وي بر انجام كارها و اعطاي تسهيالت توسط بانك ها تأكيد و اظهار 
داشت: الزم است داليلي كه براي عدم جذب تسهيالت بر سر راه بانك ها 
و متقاضي قرار دارد، در جلسه اي با محوريت كميته اي زير نظر اداره كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بررسي شود. 

خبر ویژه

4
افزايش حق مسكن و خواروبار كارگري به شرط توافق كارفرمايان

اس��داهلل عباس��ي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: در صورتي كه افزايش حق مسكن و خواربار 
كارگران در نشست هفته آينده شوراي عالي كار مورد توافق كارفرمايان قرار گيرد، دولت با اين افزايش 

توافق مي كند.
مصوبه وزارت  صنعت برای تمدید 
نصب دو ایربگ غير قانونی است

رییس سازمان ملی استاندارد

 نظام الدین برزگری 

به عنوان دبير شورای عالی اس��تاندارد اعالم می كنم پيشنهادات بايد از 
طريق دبيرخانه اين شورا به ش��ورای عالی استاندارد ارسال شود كه اين 
پيش��نهاد وزارت صنعت برای تمديد مهلت به خودروسازان برای نصب 
دو ايربگ  از طريق دبيرخانه ارس��ال نشده  و اگر ش��ورا در اين خصوص 
تشكيل جلسه داده باشد قانونی نيست. سازمان استاندارد مصوبه قبلی 
شورای عالی اس��تاندارد را كه 
روال قانونی خود را طی كرده 
بود قانونی می داند و به  همان 
مصوب��ه پايبند اس��ت. وزارت 
صنعت نمی تواند مهلت نصب 
دو ايربگ را تمديد كند، بلكه 
ما بايد به پلي��س راهنمايی و 
رانندگی اعالم كني��م كه اين 

مهلت تمديد می شود يا خير.
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 در پ��ي تأكي��د مديرعام��ل ش��ركت و 
گروه 
استراتژي فوالد مباركه اصفهان مبني بر اقتصاد

بومي سازي هرچه بيشتر تجهيزات مورد 
نياز صنعت فوالد و مقابله فعال با تحريم ها و همچنين جلوگيري از 
خروج ارز از كشور، با تالش كاركنان شركت و همكاري سازندگان 
داخلي كشور، رشد بومي سازي تجهيزات فوالد مباركه اصفهان به 

68 درصد رسيد. 
اين خبر را مدير خريد قطعات يدكي و ماشين آالت شركت فوالد 
مباركه اصفهان داد و گفت: يك��ي از بنيادي ترين راهبردهاي اين 
شركت در راس��تاي خلق حماس��ه  اقتصادي طي سال هاي اخير 
افزايش سهم خريدهاي ريالي سازمان، نسبت به كل مبالغ خريد 
صورت گرفته بوده است. لذا مديريت و افراد شاغل در حوزه   تأمين 
نيز همپاي همكاران واحدهاي توليدي و پش��تيباني، عزم خود را 
جزم كرده و تالش مضاعفي را در راستاي خلق اين حماسه پيشه 
كرده اند كه طبق آمار استخراج شده در اين رابطه در سال 87 سهم 
قطعات و تجهيزات مورد نياز بومي سازي شده در داخل كشور 44 
درصد و اقالم خريداري شده از خارج از كشور در همين سال رقم 

56 درصد را نشان مي دهد.
حسين همت گير در اين رابطه تصريح كرد: با تالش هاي صورت 
گرفته براي دس��تيابي به اهداف مورد نظر در اي��ن رابطه با تالش 
كاركنان فوالد مباركه اصفهان و مش��اركت و همكاري روزافزون 

ش��ركت هاي س��ازنده داخلي، رقم خريدهاي داخلي نس��بت به 
خريدهاي خارجي هرسال از افزايش قابل توجهي برخوردار گرديد 
تا جايي كه در س��ال۹0 خريدهاي داخلي به7۱ درصد و در سال 
۹۱ نيز به74 درصد رس��يد و از رش��د 68 درصدي نسبت به سال 

87 برخوردار شد.
وي خاطر نشان كرد: آمار و ارقام خريد قطعات يدكي و تجهيزات 
طي 5 سال گذش��ته نش��انگر نوعي همت و عزم ملي و مشاركت 
سازماني اس��ت كه موجب محقق ش��دن ركوردهاي توليد و نيز 
افزايش روند نسبت مبالغ خريدهاي ريالي نسبت به كل خريدهاي 
صورت گرفته در سال هاي اخير شده است، ضمن اين كه اين آمار 
هم راستا با ركوردهاي توليد و همچنين توسعه هاي كمي و كيفي 

در شركت بوده و روند افزايشي داشته است.
ايشان در ادامه اظهار داشت: بدون شك باور و اعتقاد مديريت عالي 
شركت و پرسنل در همه  سطوح س��ازمان موجب تبلور اين گونه 
انديشه ها و به ثمر نشستن بسياري از اين موارد شده است. شرايط 
امروز كشور عزيزمان در مقابله با مسائل و مشكالت به وجود آمده، 
اين همت و عزم را دوچندان كرده و به تفكر بومي سازي جايگاه ويژه 
و ارزشمند تري داده، به گونه اي كه اين مقوله جزء اهداف راهبردي 
س��ازمان قرارگرفته و تبديل به جزء جدايي ناپذير از عناصر توليد 
و پشتيباني گش��ته اس��ت. بنابراين از ابتداي چرخه  توليد، تفكر 
ارزشمند افزايش سهم تأمين از داخل كشور، همه عناصر سازمان 

را بر آن داشته تا دست به دست هم داده و با توليد دانش فني بومي 
و هدايت و پش��تيباني منابع تأمين داخلي اين رس��الت را به نحو 
احسن انجام دهند، لذا امروز ما با استناد به آمار و ارقام فوق بر خود 
مي باليم و با قامتي افراشته و با صداي رسا فرياد مي زنيم: »خواستن 

توانستن است«.
حس��ين همت گير با بيان اين مطلب كه اين آم��ار به طور واضح 
نشانگر افزايش س��هم مبالغ خريد ريالي نسبت به كل خريدهاي 

س��ازمان اس��ت، خاطر نشان 
كرد: در پس اين آم��ار نتايج 
ديگري از قبيل مسلط شدن 
ب��ر فن��اوري و دان��ش توليد 
ف��والد و خدم��ات مرتب��ط، 
ايج��اد اش��تغال در داخ��ل 
كش��ور و كارآفريني، استفاده 
 حداكثري از پتانس��يل های

توس��عه  كش��ور،  داخ��ل 
توانمن��دی  و  خالقيت ه��ا 
داخل��ی، كاهش وابس��تگي 
پرهزينه به خ��ارج ودر نهايت 
تقوي��ت اعتم��اد ب��ه نفس و 
ايج��اد فضاي مناس��ب براي 
بروز توانمندي ها حاصل شده 

است.
وي اف��زود: نكت��ه  قابل ذكر اين اس��ت كه دس��تيابي ب��ه چنين 
هدف ارزش��مندي در يك س��ازمان مانند فوالد مباركه، هيچ گاه 
بدون برنامه ريزي و س��ازماندهي مناس��ب و مش��اركت همگاني 
امكان پذير نيس��ت و مانن��د فرآيندهاي خط تولي��د كه حاصل 
تالش همه  اجزاء سازمان اس��ت، اين مقوله هم مس��تثنا نبوده و 
 فقط نوع وظايف س��ازماني اس��ت كه نقش اف��راد را از هم متمايز

 مي سازد.
مدير خريد قطعات يدكي و ماش��ين آالت ش��ركت فوالد مباركه 
اصفهان حمايت و رهنمودهاي مديريت عالي شركت در رابطه با 
مقوله بومي سازي، افزايش سهم بومي سازي قطعات و تجهيزات، 
افزايش خري��د تجهيزات ط��رح هاي توس��عه  از داخل كش��ورو 
افزاي��ش خريدهاي خارجي از داخل كش��ور و پرداخ��ت ريال به 
جاي ارز را از مهم ترين عوامل دستيابي به اين ميزان رشد خواند 
و در خاتمه از كليه همكاراني كه در رس��يدن ب��ه اين اهداف امور 
 خريد قطعات يدك��ي و ماش��ين آالت را ياري نمودند، تش��كر و

 قدرداني كرد.

مدیر خرید قطعات یدكي و ماشين آالت شركت فوالد مباركه اصفهان خبر داد؛

گام بزرگ آبفاي استان اصفهان رشد 68 درصدي بومي سازي تجهيزات مورد نياز 
در جهت تحقق  دولت الكترونيك

گروه اقتصاد- به گزارش معاونت خدمات مش��تركين 
و درآمد با استقرار و بهره برداري كامل از نرم افزار جامع 
مشتركين ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گام 

بزرگي در جهت تحقق دولت الكترونيك برداشت.
معاون خدمات مش��تركين و درآمد گفت: مراحل اوليه 
طراحي نرم افزار جامع مشتركين با هدف اجراي سيستم 
يكپارچه و متمرك��ز جهت ارايه كليه خدم��ات آب بها، 
فروش و پس از فروش انش��عاب از سال۱385 آغاز شده 
بود، اما از سال گذشته صورت عملياتي به خود گرفت و 
به گونه اي كه تا نيمه تيرماه س��ال جاري اين نرم افزار 
در همه۹۲ش��هر تحت پوش��ش آبفاي اس��تان اصفهان 

استقرار يافت.
رضا رضايی با اشاره به استقرار و بهره برداري از نرم افزار 
جامع مشتركين اعالم كرد: امكان دسترسي به اطالعات 
مربوط به بيش از يك ميليون و500 هزار واحد مسكوني 
و غير مس��كوني به صورت بر خط) آنالين( ميسر گرديد 
و نيز ارايه خدمات غير حضوري به ش��هروندان از طريق 

پرتال شركت فراهم شد.
تس��ريع تب��ادل اطالع��ات بي��ن ن��رم اف��زار جام��ع 
مش��تركين و س��اير س��امانه ه��اي عملياتي ش��ركت، 
و كنت��ور  قرائ��ت  ه��اي  دس��تگاه   ،GIS  نظي��ر

سيس��تم هاي مالي، پاسخگويي س��ريع تر به نهادهاي 
نظارتي و باالدس��تي و امكان برون س��پاري خدمات به 
 دفاتر پيشخوان دولت، از ديگر مزاياي بهره برداري از اين

نرم افزار دانس��ت و عنوان نمود: تمامي مراحل طراحي، 
 برنامه نويس��ي، پياده سازي، نصب، اس��تقرار و آموزش

نرم افزار جامع مشتركين توسط كارشناسان شركت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان به اجرا در آمده است و از اين 
پس دستيابي به گزارش هاي مورد نياز بخش هاي مالي و 

مشتركين در كمترين زمان امكان پذير است.
 مع��اون خدمات مش��تركين و درآم��د با بي��ان اين كه

 نرم  اف��زار جامع مش��تركين، ضم��ن رعاي��ت قوانين 
 امني��ت اطالعات، ب��ر روي بس��تر وب قابل اجراس��ت 
 اظه��ار داش��ت: حت��ي در ص��ورت قطع ش��بكه هاي 
 )LOCAL(مخابراتي نيز قابليت اجرا به صورت محلي

را دارد.
 با بهره برداري از اين فرم افزار همچنين امكان طراحي 
شكل هاي جديد قبوض آب بها و برون سپاري خدمات 

چاپ و توزيع قبوض فراهم شد.

اخبار كوتاه

 آمار و ارقام 
خرید قطعات 

یدكي و تجهيزات 
 طي 5 سال 

گذشته نشانگر 
 نوعي همت 
و عزم ملي و 

 مشاركت 
 سازماني 

است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهی مزايده مال غیر منقول
مکانيزه 9100041  ) کالسه  189/804/ش/90  اجرائی کالسه  پرونده  اساس  بر   2448
به  شهرضا   ثبتی  يك  بخش  درابنيه  واقع   1  /  7394 شماره  خانه  يکباب  ششدانگ   )
با حدود  / 424 مترمربع مورد ثبت صفحات 457 و460 دفتر483 امالك  مساحت 40 
است  غربي  وششم  وچهارم  دوم  قسمتهاي  که  قسمت  درشش  اول  ذيل:شمااًل  اربعه 
متروده سانتي متروچهارمتروبيست وپنج  مترونودسانتي  به طولهاي شش  ترتيب  به 
سانتي  مترودومتروسي  مترودومترونودسانتي  متروهشتادسانتي  متروهشت  سانتي 
سانتي  متروده  چهارده  طول  به  دوم   1  /  2897 شماره  باخانه  مترديواراشتراکي 
است  شرقي  اول  قسمت  که  دردوقسمت  سوم  بست  بن  کوچه  به  متردروديواريست 
به  ديواريست  متر  وپنج سانتي  مترچهل  مترونه  مترونودوپنج سانتي  يك  به طولهاي 
به طولهاي  است  دوم شمالي  که قسمت  دردوقسمت  اول  1 شرقًا   / ديوارخانه 6094 
ديوارپالك  مترديواربه  سانتي  متروبيست  مترويك  سانتي  وپنج  متروچهل  چهارده 
بن  کوچه  به  متردروديواريست  سانتي  وپنج  مترپنجاه  سه  طول  به  دوم   1  /  2895
اول  غربًا   1  /  6395 ديوارخانه  مترديواربه  مترهفتادسانتي  سي  بطول  جنوبًا  بست 
به طول هفت مترچهل سانتي متردوم به طورپخ به طول دومتروشصت وپنج سانتي 
متردروديواريست به کوچه بن بست حقوق ارتفاعي ندارد. به نام اکبرتاکي ) نسبت به 
چهاردانگ مشاع ( وجنت متقي ) نسبت به دودانگ مشاع ( ثبت و سند صادر شده است 
از طرف  دفتر106 اصفهان  وبه موجب سند رهنی شماره25803 مورخ 1388/09/12 
نامبرده در رهن بانك ملت ثبت شده به شماره 38077 قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت 
درخواست  به  اجرائيه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائيه  تقاضای صدور  بستانکار  بدهی 
بانك بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئين نامه اصالحی 
مربوطه پالك مذکور مورد ارزيابی قرارگرفته وبرابر صورتجلسه مامور اجرا وبرگ 
ارزيابی هيئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی 
گرديد: موردبازديديك باب منزل مسکوني به مساحت عرصه برابر40 / 424 متر مربع 
و اعيانی 667 متر مربع دردوطبقه مسکوني مشتمل برطبقه زيرزمين ) منهاي 60 / 1 
متر( وطبقه همکف است اسکلت بناباستون هاي بتون وآرمه وديوارهاي باربروسقف 
نماي  وپنجره  درب  وآجراست  تيرآهن  فوقاني  طبقه  وسقف  وبلوك  تيرچه  زيرزمين 
ديوارهادرزيرزمين  است  پوشش  فلزي  پروفيل  همکف  ونماي  آلومينيومي  زيرزمين 
هاوبدنه  زيرسقف  است  اندودگچ  وبقيه  مترسنگ  سانتي  حدود80  تاارتفاع 
بهداشتي پوشش  ابزارگچي وآشپزخانه وآبدارخانه وسرويس  ديوارهادرطبقه همکف 
ساختمان  ونماي  چوبي  داخلي  هاي  درب  وديوارهاکاشي  وسراميك  آنهاسنگ  کف 
آشپزخانه  است  سنگ  پله  هاوراه  ايوان  وکف  موزائيك  حياط  کف  وپوشش  آجرنما 
داراي کابينت است طبقه همکف داراي شومينه وپاسيوپارکينگ نماي آجرنماي کارتني 
وکف آن موزائيك است سيستم گرمايش بخاري گازي وسرمايش کولرآبي است داراي 
وهفتادوچهارميليون  ميلياردودويست  سه  مبلغ  به  وگازميباشد  وبرق  آب  انشعابات 

ودويست هزارريال ) 000، 200، 274 ، 3 ريال ( ارزيابی گرديده است. و طبق اعالم 
مديريت شعب بانك ملت اصفهان فاقدبيمه ميباشد در جلسه مزايده که ازساعت 9 صبح 
الی 12 روز  چهارشنبه مورخ 1392/06/13در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکيل 
ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده 
ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشکيل ميگردد.مزايده از مبلغ کارشناسی 
 3  ،  274  ،200  ،000  ( هزارريال  ودويست  وهفتادوچهارميليون  ميلياردودويست  سه 
ريال ( شروع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی به هر کس که خريدار باشد فروخته ميشود 
طالبين ميتوانند قبل از تشکيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: شهرضا- خ حکيم فرزانه 
فرعي 16 آخرفرعي پالك 5 کدپستي 44835 – 76136  بازديد بعمل آورند  الزم به ذکر 
است که کليه هزينه های قانونی اعم ازماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 
مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تاتاريخ مزايده و کليه هزينه های 
مربوط به انتقال سند وساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی 
يکنوبت در روزنامه زاينده رود رتاريخ  1392/04/31چاپ ومنتشرميشود.  حمد مهدی 

يوسفيان - مسئول اجرای  ثبتاسناد  شهرضا    

ابالغ 
2516 شماره ابالغنامه : 9210103634300020 شماره پرونده :9109983633200317 
شماره بايگانی : 910139 مشخصات ابالغ شونده حقيقی : نام : علی نام خانوادگی 
: تهرانی  نام پدر : حبيب اله نشانی : خمينی شهر منظريه يزدان پناه مجتمع شقايق مهلت 

: خمينی شهر علت حضور در خصوص  حضور: از تاريخ ابالغ 3 روز محل حضور 
اله عمو شاهی به طرفيت شما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظريه  دعوی نعمت 

. مدير دفتر  اين دادگاه حاضر شويد  اثباتا در  يا  نفيا  اظهار هر مطلبی  کارشناس و 
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهر ستان خمينی شهر                     

حصر وراثت 

2530  آقای اصغر شريفی دارای شناسنامه شماره 651 به شرح دادخواست به کالسه 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از   10 2016/92ح 
داده که شادروان پروين روناسی بشناسنامه 487 در تاريخ 88/1/26 اقامتگاه دائمی 
اصغر   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
شريفی ش ش 651 فرزند 2- فريبا شريفی قزوينی ش ش 688  فرزند و الغير. اينك 
تا هر  نمايد  آگهی می  نوبت  يك  در  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشريفات  انجام  با 
کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
دهم شورای حل  گواهی صادر خواهد شد. شعبه  اال  و  دارد  تقديم  به شورا  ماه  يك 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2531 در خصوص پرونده کالسه 436/92 خواهان اصغر نيك بستر دادخواستی مبنی 
برای  رسيدگی  وقت  است.  نموده  تقديم  کريمی  بانو  شهر  طرفيت  به  چك  مطالبه  بر 
روزسه شنبه مورخ 92/6/5 ساعت 8:30 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  مدير  شود.  می  اتخاذ  مقتضی 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

طهرانی  منصوری  مسعود  خواهان   553/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2532
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند يك قطعه زمين مورد معامله فعال مقوم 
به مبلغ سی ميليون ريال  به طرفيت حسن طباطبائی تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
برای روزشنبه مورخ 92/6/2 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه 

نيلی پور – جنب ساختمان صبا پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه  اصفهان 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 

 
ابالغ وقت رسیدگی

2533 در خصوص پرونده کالسه 529/92 خواهان سبز علی قاسمی دادخواستی مبنی 
برصدور حکم محکوميت خوانده به پرداخت 25800000 ريال بابت يك فقره چك به 
شماره 426350 بتاريخ سر رسيد 1391/6/20  به طرفيت زيبا قائد امينی تقديم نموده 

است. وقت رسيدگی برای روزيکشنبه مورخ 92/6/3 ساعت 11 تعيين گرديده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خيابان سجاد  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده 
روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا پالك 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 

تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

ابالغ وقت رسیدگی
2534 در خصوص پرونده کالسه 522/92ش 33 خواهان سبز علی قاسمی با وکالت 

آقای علی شيرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 30000000 ريال بابت يك فقره 
چك به شماره 189250 بانضمام مطلق خسارت به طرفيت هرمز شيخی  تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روزسه شنبه مورخ 92/5/29 ساعت 10صبح تعيين گرديده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 33 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

با وکالت  پرونده کالسه 520/92ش 33 خواهان سيد علی عاملی  2535 در خصوص 
آقای علی شيرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت يك فقره 
چك بانضمام مطلق خسارت به طرفيت عبدالرضا ندافی – مژگان عرفانی  تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روزسه شنبه مورخ 92/5/29 ساعت 9صبح تعيين گرديده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 33 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايی

2537 شماره: 1596/90 به موجب رأی شماره 2024 تاريخ 90/11/27 شعبه 8 شورای 
شهبازی  شهرام  عليه  محکوم  است  يافته  قطعيت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 4050000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 40000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ  سر رسيد تا تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
به شماره  فقره چك   2 بابت  باشد  می  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانك  از سوی 
اکبر  له  در حق محکوم  بتاريخ 85/11/30  و 398193  بتاريخ 86/2/30  های 762861 
شاهزمانی  نام پدر: عبدالخالق نشانی محل اقامت: اصفهان- خيابان 22 بهمن – مجموعه 
اداری – غدير موسسه مالی اعتباری فردوسی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 4459شورای حل اختالف شعبه 

هشتم حقوقی اصفهان  

حصر وراثت 

شرح  به   1056 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حسين  مرشدی  سعيد  آقای    2538
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از   10 2018/92ح  کالسه  به  دادخواست 
در   1001 بشناسنامه  افارانی  دولتی  زهرا  شادروان  که  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حين  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاريخ 91/5/24 
عفت   -2 فرزند   1057 ش  ش  آبادی  حسين  مرشدی  شهين   -1 به:  است  منحصر 
ش  آبادی  حسين  مرشدی  عزت   -3 فرزند    16923 ش  ش  آبادی  حسين  مرشدی 
5- حجت  فرزند    1056 آبادی ش ش  حسين  مرشدی  سعيد   -4 فرزند    16921 ش 
مرشدی حسين آبادی ش ش 26079 فرزند  6- رسول مرشدی حسين آبادی ش ش 
26078 فرزند  7- حسين مرشدی حسين آبادی ش ش 16922 فرزند  و الغير. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك  از  باشد  او  نزد  از متوفی  يا وصيتنامه  دارد و  اعتراضی 
 ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

مزايده نوبت سوم 

2536  دايره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری خمينی شهر در پرونده کالسه 
910245 اجرا له آقايان 1- سعيد رضايی 2- رمضان رضايی و خانمها 3- زهرا 4- 
صديقه5- فاطمه 6- هما 7- هدی همگی رضايی و خانم اشرف گلی بخواسته تقسيم 
جاده  در  واقع  زمين  قطعه  يك  دارد  نظر  در  رضايی  اله  نعمت  آقای  طرفيت  به  ترکه 
گلخانه  به زمين و  گلها محدود  اميريه کوچه  خ  روبروی   – الغدير  بلوار   – آباد  نجف 
ارزش  به  مربع  متر   1550 مساحت  به  نصر  آقای  گاه  کار  به  جنوب  و  کريمی  آقای 
کارشناسی 1240000000 ريال را ازطريق مزايده به فروش برساند لذا جلسه مزايده 
در تاريخ 92/5/17 ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع در 
بلوار پاسداران ، روبروی بسيج خواهران مجتمع قضايی شماره يك برگزار می گردد 
باشد  الذکر می  به نشانی فوق  را  از مزايده مورد  قبل  توانند 5 روز  و خريداران می 
بايد  خريدار  و  نمايد  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  که  است  کسی  خريدار  نمايند  بازديد 
10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به 
حساب سپرده دادگستری واريز نمايد . در غير اينصورت 10 درصد اوليه پس از کسر 
هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مدير اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم 

دادگستری خمينی شهر

مزايده 

2539 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
2369/90 ش به سوم له خانم سهيال خاکزاد عليه حجت اله  زين العابدين رنانی به آدرس 
اصفهان خيابان رهنان خيابان سجاد سلمان فارسی منبع آب نرسيده به مسجد قبا پالك 
21 بابت محکوم به و  هزينه های اجرائی جمعا به مبلغ 1017600000 ريال به منظور 
 ، رهنان  در  واقع  خانه مسکونی  به شرح ششدانگ  عليه  محکوم  توقيفی  اموال  فروش 
خيابان سجاد خيابان بهاران . منبع آب خيابان سلمان فارسی نرسيده به مسجد قبا پالك 
21 کد پستی 8187939561 که به صورت يك طبقه به انضمام زير زمين انباری جنوب 
غربی به مساحت عرصه حدود 200 متر مربع  و با اعيانی جمعا حدود 180 متر مربع با 
سند ثبتی مشاعی جمعا به ميزان 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتی 18/799 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با اسکلت ديوار با ربر سقف تيرچه بلوك و پوشش بدنه گچ 
رنگ و درب و پنجره آلومينيوم و شيشه و فرش کف موزائيك و سرويس های بهداشتی 
و آشپزخانه کاشی سراميك و شمالی آجر با سيستم گرمايش و آب گرم کن ، بخاری 
، کولر با قدمت ساختمانی حدود 20 سال که با توجه به موقعيت محل و کيفيت بنا که 
ارزشی 6 حبه و ششدانگ خانه برابر 700000000 ريال ) هفتصد ميليون ريال ( و ارزش 
رسمی  کارشناس  توسط  ريال   466700000 ميزان  به  خانه  حبه ششدانگ   6 از  حبه   4
دادگستری ارزيابی گرديده که برابر با 37 عدد سکه تمام بهار آزادی و بخشی از مهريه 
محکوم له می باشد در مورخ 92/5/30 از ساعت 17:30 -16:30 در محل اجرای احکام 
بر گزار می  نيلی پور جلسه مزايده  ارباب روبروی مدرسه  واقع در خيابان حاج رحيم 
نمايد طالبين شرکت در مزايده می توانند با سپردن 10 درصد مبلغ کارشناسی به حساب 
اجرا 5 روز  اين شعبه  به  ارائه فيش  دادگستری و  بانك ملی  شماره 2171350205001 
قبل از مزايده از ملك بازديد نمايند. شخص يا اشخاصی که باالترين مبلغ را پيشنهاد 
نمايند برنده مزايده خواهند بود . شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2541 در خصوص پرونده کالسه 528/92ش 32 خواهان سبز علی قاسمی دادخواستی 
مبنی بر صدور حکم محکوميت خوانده به پرداخت 10000000 ريال بابت يك فقره چك 
اشرفی  فاطمه  به طرفيت   1391/6/15 بتاريخ سر رسيد  الف  به شماره 103/058500 
تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز يك شنبه مورخ 92/6/3 ساعت 10/5 تعيين 
گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در  خيابان سجاد 
کد   57 پالك   – ساختمان صبا  جنب   – پور  نيلی  مدرسه  روبه روی   – ارباب  اول   –
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 32 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

هفت

ونیز درانتظار کیارستمی
جدیدترین فیلم کوتاه عباس کیارستمی در کنار آثار س��ایر کارگردانان مطرح جهان 
در جش��نواره ونیز به روی پرده می رود. هفتادمین جش��نواره فیلم ونیز از کیارستمی 

و چهره های دیگردر بخش »70 فیلم کوتاه از کارگردانان بزرگ جهان« دعوت کرد.

5

اصفهان میزبان کودکان جهان
14 کشور براي شرکت در جشنواره 
بین المللي فیلم ک��ودك ونوجوان 

اعالم آمادگي کردند.
دبی��ر اجرای��ي ای��ن جش��نواره 
هن��د،  گف��ت:  لملل��ي  بین ا
ایتالی��ا، آلم��ان، فرانس��ه، هلند، 
انگلی��س، چ��ک، کانادا، روس��یه، 
چی��ن،  لیا،  اس��ترا دانم��ارك، 
کش��ورهایي  فنالن��د  و  ژاپ��ن 
 هستند که براي ش��رکت دراین جش��نواره اعالم آمادگي کرده اند. 
مجتبی ش��هیدي افزود: پیش بیني مي ش��ود درجش��نواره امسال 
بیش از40 کش��ور حضور داش��ته باش��ند. وي پایان مهلت ارس��ال 
آثار به این جش��نواره را۲0 ش��هریوراعالم کرد و خاطرنش��ان کرد: 
تاکنون۶ عنوان فیلم به دبیرخانه رسیده و پیش بینی مي شود بیش 
 از 1۵ عنوان فیلم در بخش مس��ابقه داخلی حضور داش��ته باش��ند. 
بیست  و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به 
دبیری سیداحمد میرعالیی در بخش های مسابقه سینمای بین الملل، 
مسابقه سینمای ایران، مسابقه فیلمنامه نویسی از 1۵ تا 1۹ مهر ماه در 

اصفهان و 1۵ استان دیگر برگزار می شود.

فارغ التحصیلی در نگارخانه کوثر
نمایشگاه نقاش��ی در نگارخانه کوثر 
اصفهان با حضور جمعی از هنرمندان 

افتتاح می شود.
از  یک��ی  نمایش��گاه  ای��ن  در 
فارغ التحصیالن دانشگاه هنر اصفهان 
تعداد30 اثر نقاشی خود را در معرض 

دید عالقه مندان قرار می دهد.
آثار ای��ن هنرمند ک��ه دارای مدرك 
کارشناس��ی ارشد در رش��ته نقاشی 
است با موضوع مدرن در ابعاد متفاوت با تکنیک ترکیب مواد در نگارخانه 
کوثر در معرض دید عالقه مندان قرار می گی��رد. عالقه مندان به منظور 
بازدید می توانند از30 تیر ماه به مدت یک هفته از ساعت ۹ الی 13 و بعد از 

ظهرها از ساعت1۶:30 الی18:30 به نگارخانه کوثر مراجعه کنند.

سری جدید نیاز طنزیها 
مدیرخانه طنز و کاریکاتور حوزه هنری 
اس��تان اصفهان گفت: سری جدید 
»نیازطنزیه��ا« با هم��کاری کمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
و دفت��ر طن��ز ح��وزه هن��ری خانه 
کاریکاتوراصفهان انج��ام گرفته که 
امیدواریم تا آخر تیرماه به طور کامل 

آماده شود.
خص��وص  در  پورف��الح  پی��ام 
آم��اده س��ازی س��ری جدی��د »نیازطنزیه��ا«، اظه��ار داش��ت: 
۶ ش��ماره مجل��د» نیازطنزیه��ا« همزم��ان ب��ا »شیکرش��کن۲« 
 رونمای��ی و توزیع ش��د  که ش��ماره هف��ت آن در ح��ال آماده س��ازی 

است. 
مدیر خانه طنز و کاریکاتور حوزه هنری اس��تان اصفه��ان با بیان این که 
اولین نیازمندی های طنز ایران با رویکرد فرهنگ سازی به سفارش کمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، منتشر ش��ده است، گفت: درهر 
شماره از »نیاز طنزیها« آگهی هایی به زبان طنز پیرامون مسائل و مشکالت 
شهری مانند مقوله های ترافیک، استفاده از موبایل، موتورسیکلت و... در 
جهت رفع این معضالت چاپ شده اس��ت که به همان روال ادامه خواهد 

داشت. 

کیهان بهمنی رمان تازه ای از دن دلیلو نویسنده صاحب نام ایتالیایی 
� آمریکایی و برنده جایزه پن فاکنر و پولیتزر را با عنوان »نقطه امگا« 

ترجمه و منتشر کرد.
این رمان که توسط نش��ر روزنه به تازگی روانه بازار کتاب شده است 
داس��تانی در نقد سیاس��ت های جنگ طلبانه پنتاگون و کاخ سفید  
مطرح می کند. دلیلو در زمره نویسندگان پست مدرن ایاالت متحده 
به ش��مار می رود که نثر س��نگینی دارد و مطالب خود را معموال در 

چند الی��ه معنایی روای��ت می کند. 
دن دلیلو در بخشی از این رمان و به 
نقل از قهرمان داس��تانش � الستر �  
می نویسد: از خش��ونت متفرم. حتی 
از فکر کردن بهش هم وحشت دارم. 
فیلم های خش��ن هم نگاه نمی کنم. 
وقتی در تلویزیون اخبار کش��ته ها و 
زخمی ها را نشان می دهند رویم را بر 
می گردانم. یک ب��ار وقتی بچه بودم، 
دعوا کردم. بعد حالم بد شد. خشونت 
باعث می ش��ود خون توی رگ هایم 

منجمد شود. 
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انتشارفراخوان گالری مهرگان به مناسبت روز خبرنگار 
گروه فرهنگ- مدیر گالری مهرگان از اعالم فراخوان »منادی 
مردم« به مناس��بت روز خبرنگار در 17مرداد ماه سال جاری 
خبر داد.مرجان مشتاقیان اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن 
سالروز ملی خبرنگار و به منظور ارج نهادن به جایگاه ویژه این 
روشنگران فرهنگی در نظر دارد تا آثار هنری برگزیده در زمینه 

هنرهای تجسمی را به نمایش گذارد.
وی ادامه داد: نقاشی، کاریکاتور، تصویرپردازی، خوشنویسی، 
مجسمه سازی و عکاسی و تمامی رش��ته ها در شاخه هنرهای 

تجسمی که با موضوعات مرتبط با »روز خبرنگار« باشند برای 
برگزاری یک نمایشگاه پذیرفته می شود.

مدیر گالری مهرگان با بیان این که در روز 17 مرداد ماه س��ال 
جاری نمایشگاهی با عنوان »منادی مردم« از آثار جمع آوری 
شده، برگزار می  شود، افزود: با اعالم فراخوانی در سراسر کشور 
از طریق سایت ها، مجالت و پیامک به هنرمندان در رشته های 
مختلف هنرهای تجسمی و قش��ر خبرنگار دعوت می شود تا با 
ارس��ال تصویری از آثار مورد نظر به نش��انی رایانامه دبیرخانه 

گال��ری mehreganartgallery@yahoo.com ت��ا 
تاریخ ۹ مرداد ماه س��ال جاری برای حضور در نمایشگاه اعالم 

آمادگی کنند.
وی با اش��اره به این که این آثار، نخست توسط هیأت پنج نفره 
داوران، ارزیابی و سپس به نمایش گذاشته می شود، بیان کرد: 
زمان ارس��ال اصل آثار پس از تأیید هیأت داوران به دبیرخانه 
تا 1۵ مرداد ماه سال جاری است تا در 17 مرداد ماه به نمایش 

گذاشته شوند.

الماس ها ابدی اند 

دن دلیلو با » نقطه امگا« در بازار نشر 

پشت پرده جشنواره ها
گروه فرهنگ- در س��ینمای ایران چرخ تولید می تواند 
بلنگد، متوقف ش��ود و حتی از حرکت باز بایستد، اما چرخ 
برگزاری جشنواره های سینمایی هرگز از حرکت باز نمی 
ایس��تد. جش��نواره هایی که یکی پس از دیگ��ری برگزار 
می ش��وند و گاه حجم برگزاری آنها آنقدر زیاد اس��ت که 
خبرنگاران از پوش��ش خبری برخی از آنه��ا جا می مانند؛ 
جش��نواره هایی که به ج��ای آن که محلی ب��رای رقابت 
تولیدات مختلف با یکدیگر باشند، چیزی شبیه یک هفته 
فیلم یا همایش هستند که بی جهت شکل رقابتی به خود 
گرفته اند و در آن آثار اندکی با هم رقابت می کنند که در 
نهایت همه آنها نیز جوایزی دریافت می کنند و تمامی افراد 
حاضر در س��الن، در پایان با یک جایزه س��الن را ترك می 
کنند.در طول سال های گذش��ته جشنواره های مختلفی 
برگزار ش��ده اند که گاه همه دعوت ش��دگان و میهمانان 
 آنه��ا را کارکنان و کارمندان حوزه برگزار کننده تش��کیل 
می داده اند و در بس��یاری از موارد، برگ��زاری آنها به یک 
ی��ا دو دوره محدود بوده و ب��ا یک تغیی��ر مدیریتی، برای 
همیشه از فهرس��ت برگزاری حذف می شوند. این مسأله 
 به معنای عدم وجود تقاضا برای برگزاری جش��نواره های

فیلم نیست. در طول سال بیش از70 تقاضا برای برگزاری 
جشنواره سینمایی در کشور وجود دارد که صرفا به تعداد 

محدودی از آنها مجوز برگزاری داده می شود.
 جالب است بدانید اغلب برگزارکنندگان این جشنواره ها

نیز دس��تگاه های دولتی و یا نهادهای حکومتی هس��تند 
که به واسطه برخورداری از امکانات مالی، امکان برگزاری 
رویدادی پرهزین��ه را دارند و پس از برگ��زاری یک دوره، 

تمایلی به ادامه برگزاری جشنواره ندارند. 
ممکن اس��ت برای خواننده این مطلب، این س��ؤال پیش 
بیاید ک��ه در چنین وضعیت��ی برگزاری جش��نواره های 
اینچنینی چه فایده ای دارد؟ پاس��خ بس��یار ساده است: 
»چنین جش��نواره هایی به جای آن که به عرصه ای برای 
رقابت تولیدات و جریان س��ازی تبدیل ش��وند، عرصه ای 
برای خود نمایی برخی مدیران هستند که با برگزاری یک 
شوی باشکوه و دعوت از چهره های سرشناس هنری، برای 
خود اعتبار و آبرو فراهم می کنند و اگر هم زمانی هنرمندی 
برای س��اخت فیلمی از آنه��ا حمایت بخواه��د، معموال با 
 در بس��ته مواجه می ش��ود و عمال چرخه ای باطل شکل

می گیرد که فایده ای برای سینمای ایران ندارد. در طول 
سال های گذشته بخش عمده ای از بودجه های فرهنگی 
مراکز مختلف توسط این جشنواره ها بلعیده شده و در عمل 

نیز جشنواره به رونق در عرصه تولید منجر نشده است. 

 روبان قرمز

محمود حسینی ده میری هنرمند نقاش با بیش از 14 سال سابقه 
تدریس هن��ر در مراکز هن��ری و برپایی۲3 نمایش��گاه انفرادی و 
گروهی، آثار خود را از ش��نبه ۲۲ تیرماه لغایت پنج ش��نبه ۲7در 

نگارخانه کوثر در معرض دید عموم گذاشت.
او تحصیالت هنری خود را در مقطع کاردانی هنرهای تجس��می 
در ش��یراز، کارشناسی نقاشی دانش��گاه علم و فرهنگ درتهران و 
کارشناسی ارشد را در  نقاشی دانشگاه شاهد تهران به پایان برده 
اس��ت. وی همچنین تالیف کتاب منتشر شده»ش��اهنامه بزرگ 
ایلخانی«و کت��اب در حال چاپ»طراحی پیکره آدمی به روش��ی 

ساده« را بر عهده داشته است.
حسینی عالوه براین س��ابقه چهارده س��ال تدریس در آموزش و 
پرورش و دانشگاه های صنایع ومعادن تهران، صنایع دستی تهران، 
تربیت معلم ش��هید باهنر اصفهان، نقش جهان اصفهان، س��پهر 

اصفهان و خواجه نصیر کرمان را در کارنامه خود دارد.
وی همچنین رتبه سوم مس��ابقات طراحی و نقاشی و کاریکاتور 
پرس��ش مهر3 کرمان در سال های 81و 83 را کس��ب کرده و در 
جش��نواره فرهنگی - هنری یادواره ماه مبارك رمضان کرمان در 

سال8۲ به عنوان هنرمند برگزیده شناخته شده است.
تازه ترین نمایشگاه انفرادی این هنرمند بهانه گفتگو همشهری با 

وی در نگارخانه کوثر اصفهان است.
موضوعات رنگ گرفته بر تابلوهای نقاشی شما متأثر 

از چیست؟ 

بیشتر کارها از طبیعت بی جان تأثیر گرفته، همین طورتحت تأثیر 
مدل زنده است وبیشتر آثار واقعگراست.

آثار ارایه شده یک خط سیر را طی می کنند،این نشان 
ازسبک کاری شماست؟

برای پاس��خ به این س��ؤال ابتدا باید بگویم اکثر خوشنویسان یک 
تمرینی دارند به نام س��یاه مش��ق که خوش��نویس یک حرف یا 
یک بیت ش��عر را پی در پی می نویس��د وتمرین می کند تا به آن 
چلیپای مورد نظرخود دس��ت پیدا کند. در نقاشی دیگر این سیاه 
مشق وجود ندارد وبیشتربا طراحی از مدل زنده صورت می گیرد 
وبیشتر این آثارهمان طور که گفته شد، طبیعت بی جان است برای 
رسیدن به هارمونی مورد نظر تابلو چه از لحاظ رنگی وچه از لحاظ 
کمپوزیسیون وترکیب بندی، نور وتمام عناصری که برای خلق یک 

تابلو نیاز دارد، این کارها تقریبا یک نوع سیاه مشقی رنگی است.
پس پیرو صحبت های شما این نمایشگاه، یک سیاه 

مشق نقاشانه است؟
تقریبا، البته آثار حرفه ای و تکمیل شده تر نیز در کنار دیگرتابلو ها 
دیده می شود که همه کارها به عنوان سیاه مشق به نظر نرسد، نکته 
دیگرعالوه بر کار روی مدل زنده آثار ذهنی نیز در این نمایش��گاه 

جای داده شده است. 
خود شما به عنوان خلق کننده آثار، چه تعریفی از این 

نمایشگاه دارید؟
نمایشگاه من به نوعی، معرفی قدرت شناخت رنگ و مبانی هایی 

که در یک اثر نقاشی مدنظراست. من بیشتر روی آنها کار کردم و 
رنگ را به صورت های مختلف استفاده کرده ام و هدف رسیدن به 

هارمونی اصلی در آثار بوده است.
آیا برپایی نمایشگاه می تواند به معرفی یک هنرمند 

کمک کند؟
صد درصد. هرهنرمندی با برگزاری یک نمایشگاه می تواند آثار و 
همین طورسابقه هنری خود را  برای بازدیدکنندگان معرفی کند 
و این  می تواند درش��ناخت او به جامعه هنری ودیگران تأثیرگذار 

باشد.
مس�ئولین امر در برپایی این نمایشگاه چقدر سهیم 

هستند؟
متأسفانه هیچ. حمایت آنها کم شده یا حتی وقتی می خواهید وقت 

نمایشگاه بگیرید حتی چند ماه باید منتظر بمانید.
برپایی نمایشگاه های نقاشی در شهر اصفهان را چطور 

ارزیابی می کنید؟
متأسفانه آثاری که  بعضا در برخی گالری ها به نمایش درمی آید 
در سطح نمایشگاه نیست. سطح آنها خیلی پایین است وتقریبا می 
توان گفت نمایشگاه ها به یک یا دو نمایشگاه محدود شده که این 
گالری ها تقریبا با اساتید کار می کنند و این کارها را به نمایش می 

گذارند و کار باید به تأیید وبا رضایت آنها به نمایش در بیاید.
آفت اصلی گالری های اصفهان چیست؟

 هر هنرمند از برپایی یک نمایش��گاه چند هدف عم��ده را دنبال 
می کند: یکی از اهداف نمایش��گاه معرفی هنرمند است و دیگری 
فروش آثار وکسب درآمد، ولی متأس��فانه بحث فروش آثار هنری 
بسیارکمرنگ شده که هیچ پش��توانه ای برای هنرمند ایجاد نمی 
کند وهنرمند نمی تواند هیچ  قدرت اتکایی بر فروش آثار داش��ته 

باشد.
چه زمینه هایی باید ب�ه وجود بیاید ک�ه فروش آثار 

هنری در اصفهان یک ارزش باشد؟
اولین نکته که در خرید آثار هنری مطرح است وضعیت معشیتی 
مردم  اس��ت ودوم فرهنگ که اگر نزد مردم ج��ا می افتاد که مثال 
شخصی می خواهد یک هدیه برای فردی دیگر و منزل او ببرد به 
جای این که یک ظرف کریستال با خود ببرد یک تابلو نقاشی می 
برد، این خود تأثیرش را می گذاشت. هنرمند با همین فروش آثار 
است که امرارمعاش می کند تا بتواندچرخ هنر به نوعی به حرکت 

خود ادامه بدهد.
گالری های نقاش�ی چه زمانی می توانند ب�روز پیدا 

کنند؟
باید از هنرمندان یک حمایت اساسی  صورت بگیرد. فرقی نمی کند 
 در اصفهان یا در شهرهای دیگر و از آثاری که با عشق و رنج  خلق 
می ش��ود، حمایت خرید وفروش صورت بگی��رد که هنرمند یک 
پشتوانه مالی برای ادامه کارداشته باشد. متأسفانه  وسایل هنری 
اینقدر گران ش��ده که حتی خری��د یک بوم یا قلم م��و در زندگی 
ش��خصی نقاش تأثیر می گذارد و اگر حمایت صورت نگیرد ادامه 

کار میسر نیست.

 سیاه مشق در گالری نقاشی به قلم محمودحسینی

باید از هنرمندان حمایت اساسی  شود

بامزه ترین فرد دنیا 
گروه فرهنگ - او متولد۲1 ژوئیه سال1۹۵1 در ش��هر شیکاگوی ایالت ایلینویز 
است. مادرش الرا اسمیت مدل قدیمی نیو اورلئان لویزیانا بود و پدرش مدیر ارشد 
اجرایی ش��رکت لینکولن مرکوری. او ریشه انگلیس��ی، ولزی و ایرلندی از پدرش و 
فرانسوی از مادرش دارد. »ویلیامز« خود را کودکی آرام می داند که اولین بار ادای 
مادربزرگش را برای مادرش درآورد و حتی تا حضور در بخش درام دبیرستانش هم 

نتوانست بر خجالتش غلبه کند.
 در س��ال1۹73 او یکی از ۲0 دانش آموزی بود که در مدرس��ه جویلیارد پذیرفته 
ش��د و یکی از دو نفری بود که جان هاوسمن در برنامه پیش��رفته آن سال مدرسه 
 آنه��ا را پذیرفت ) دانش آموز دیگر کریس��توفر ری��و بود(. ویلیام��ز در کالس های

لهجه اش مشکلی نداشت و آنها را به سرعت فرا گرفت و در سال1۹7۶ از جویلیارد 
فارغ التحصیل شد.

بیشتر تجربه بازیگری ویلیامز در فیلم هاي مختلف بود، هرچند که چند اجرای تئاتر 
هم دارد که  برجسته ترین آنها نقش استراگون به همراهی استیو مارتین در نمایش 
»انتظار برای گودو« بود. ایفای نقش او در »صبح بخیر ویتنام« در سال1۹87 او را 
نامزد جایزه اسکار کرد. بیشتر نقش های او کمدی هایی هستند که کمی درونمایه 

ترحم دارند.
نقش جینی که او در انیمیشن »عالالدین« بر عهده داشت نشان داد توان بازیگر در 
 » Fern Gully« یک دوبالژ خوب چقدر نقش مهمی دارد. او از این استعدادش در
و انیمیشن »روبات ها« در سال ۲00۵ و »Happy Feet « در سال ۲00۶ که نامزد 

جایزه  اسکار هم شد، استفاده کرده است.
ویلیامز بازی در فیلم های دراماتیک را هم تجربه کرده است که برایش دو نامزدی 
اسکار پیاپی در بر داش��ته اند. اولین آنها نقش معلم انگلیس��ی در »انجمن شاعران 

مرده« در س��ال1۹8۹ بود و دومی نقش م��رد بی خانمان بی نوایی در فیلم »ش��اه 
ماهیگیر« در سال1۹۹1 بود. دیگر فیلم های مطرح او »بیداری ها« در سال 1۹۹0و 
»چه رؤیاهایي می آیند« در سال 1۹۹8 هس��تند. ویلیامز در سال ۲00۲ در درام 
ترسناك »بی خوابی« نقش یک نویسنده قاتل را داشت که در منطقه ای روستایی 
در آالسکا از دست پلیس بی خواب لس آنجلسی )با بازی آل پاچینو( فرار می کند. او 
در همان سال در فیلم ترسناك روانشناسانه یک ساعت عکاسی  هم ایفای نقش کرد.

او در س��ال1۹۹8جایزه اس��کار بهترین بازیگر مکمل را به خاط��ر ایفای نقش یک 
روانش��ناس در فیلم» Good Will Hunting« به دس��ت آورد. هرچند بعدها 
در سال اوایل س��ال۲000 منتقدین بازی او را در فیلم های پچ آدامز و مرد دویست 
 ساله بسیارضعیف و احساساتی خواندند. در سال 1۹۹7 هفته نامه انترتیمنت او را 

»بامزه ترین فرد دنیا« نامید.

SMS

با شروع ماه میهمانی خدا، سینماها نیز برای اجرای طرح اکران ویژه 
ماه مبارك رمضان آماده می شوند. 

 طبیعی است که به واسطه گرمای شدید هوا،  مردم روزه دار کمتر 

از بقیه ایام س��ال به سینما بروند. از س��وی دیگر در ساعات پس از 
افطار می توان به جذب مخاطبان امیدوار بود. این در حالی اس��ت 
که در یکی دو سال اخیر و در ایام رمضان بلیت سینماها به صورت 

نیم بها عرضه می ش��د که این امر نیز نتوانست استقبال مخاطبان 
را به همراه داشته باش��د. برخی معتقدند علت شکست این طرح، 
نداشتن تبلیغات مناس��ب، رغبت نداش��تن دفاتر پخش به اکران 
فیلم هایشان در این ایام و همچنین نبود فیلم های جذاب و اکران 
نشدن آثار جدید است. در چنین شرایطی سینماداران نیز تمایلی 
به اجرا کردن این طرح ندارند و می گویند اگر فیلمی  با کیفیت باال 
و با تبلیغات مناسب در این زمان نمایش داده نشود، همان بهتر که 
چراغ سینماها در این شب ها خاموش باشد، چرا که با این وضعیت 
نفعی نخواهند برد. طی این س��ال ها طرح »اذان ت��ا اذان« به طرح 
»افطار تا سحر« و در نهایت به »طرح رمضان« تغییر عنوان داد، اما 
به نظر می رسد مشکل اصلی این طرح، عنوانش نیست، چرا که در 
این ایام با وجود تمهیدات صورت گرفته از س��وی نهادهای ذیربط 
در جهت رونق گرفتن گیشه باز هم سینمای ایران احیا نشده است.

یکی از دالیل شکس��ت این طرح در سال های گذش��ته مربوط به 
تلویزیون بود، زیرا هیچ گونه تبلیغی برای این طرح در سینما نشد. 
صدا و سیما عنصر مهمی برای این طرح است زیرا با تبلیغاتش این 
طرح را پش��تیبانی می کند، ضمن این که تبلیغ��ات جزء الزامات 
صدا و سیما محسوب می شود. شرایط مناسبی برای اکران آثار در 
این ایام وجود دارد، چراکه سینماها تا سحر باز بوده و مردم نیز در 
این ساعات بیرون از منازل هستند. چنانچه فیلم های خوبی برای 

اکران در ایام ماه مبارك رمضان وجود داش��ته باشد و اطالع رسانی 
درستی درباره این آثار انجام شود، می توان به موفقیت اکران فیلم ها 
در قالب طرح »اذان تا اذان« خوش بی��ن بود. تلویزیون را به عنوان 
رس��انه ای که می تواند نق��ش پررنگی در شناس��اندن این طرح به 
مخاطبان داشته باش��د وتبلیغات نقشی اساس��ی در رونق سینما 
در ماه رمضان دارد، می تواند تمایل مردم را به سینما رفتن افزایش 
دهد. فیلم مناسبی برای اکران در ماه مبارك رمضان نداریم و باید 
آثار جذاب برای نمایش در این ایام در فهرست اکران سالن ها قرار 
گیرد. یکی از دالیلی که طرح اذان تا اذان در سال های اخیر با اقبال 
مخاطبان روبه رو نشده، نبود برنامه ریزی مدون برای اکران فیلم در 
این ایام است. برنامه ریزی ها برای اکران فیلم در ایام ماه رمضان باید 
به حدی دقیق و مدون باشد که تهیه کنندگان را ترغیب به نمایش 
عمومی آثارش��ان کند. با افزودن دو نوبت اکران ویژه برای نمایش 
فیلم در ایام م��اه رمضان، اتفاق خاصی نمی افت��د و باید گفت که از 
ظرفیت های موجود در این ماه به درستی استفاده نشده است.  موفقیت 
اکران ویژه ماه مبارك رمضان نیازمند پیش شرط هایی است که فقط 
یکی از آنها وجود فیلم های خوب و جذاب روی پرده سینماهاست. 
اگر اطالع رسانی مناسبی صورت نگیرد نمی توان به سرنوشت این 
طرح چندان امیدوار بود، کما این که در یکی دو س��ال اخیر شاهد 

استقبال قابل توجهی از فیلم ها در ایام ماه رمضان نبودیم. 

 شب های روشن در سینماها

 سانس افطار تا سحر 

 یکی از دالیلی
 که طرح اذان تا اذان 

در سال های اخیر 
با اقبال مخاطبان 

 روبه رو نشده، 
نبود برنامه ریزی 

مدون برای اکران 
 فیلم در این ایام 

است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 رکورد شکنی: راه آهن
326 طلبکار داشت!

کاظم امانی قائم مقام باشگاه سورینت در خصوص نشستی که بین 
مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال و مدیران برخی از باشگاه های لیگ 
برتری در خصوص بدهی این باش��گاه ها برگزار ش��د گف��ت: باید از 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به دلیل برگزاری چنین 
نشست هایی تش��کر کرد، چون در لیگی که ادعای حرفه ای بودن 
دارد باش��گاه ها موظفند بدهی های خود را بپردازن��د و با برگزاری 
چنین جلس��اتی باش��گاه های بدهکار ملزم به پرداخت بدهی های 

خود می شوند.
وی در همین خصوص افزود: ما طی س��ال گذش��ته ب��ا 326 نفر از 
طلبکاران باشگاه س��ورینت) راه آهن( تسویه حساب کردیم که این 
طلبکاران  مربوط  به سال های گذشته بودند، بنابراین در حال حاضر 
به هیچ فرد حقیقی و حقوقی بدهی نداریم و در این خصوص اسناد 
و مدارک خود را بارها به کمیته انضباطی فرستاده ایم، پس بنابراین 

در این زمینه جزء باشگاه های خوش حساب محسوب می شویم.

 احتمال پیوستن»قرا« و»غفور«
 به تیم والیبال زیر 23 سال!

تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران که در اردوی آمادگی برای مسابقات 
جهانی برزیل به سر می برد به دنبال به خدمت گرفتن »رضا قرا« است و 
برخی منابع آگاه نیز از احتمال پیوستن »غفور« به این تیم خبر می دهند! 
تیم ملی والیبال زیر23 سال ایران خود را برای شرکت در مسابقات جهانی 
برزیل آماده می کند. شاگردان پیمان اکبری بعد از یک وقفه چند هفته ای 
اردوی آمادگی خود را در کمپ فدراسیون والیبال پیگیری می کنند. قرار 
است تیم زیر 23 سال به عنوان نماینده ایران در جام ریاست جمهوری 
قراقزستان شرکت کند.نخستین دوره مس��ابقات قهرمانی زیر23 سال 

جهان مهرماه سال جاری در برزیل آغاز می شود.

 شروع خوب مس پارس فالورجان
 در هندبال جام موالی عرشیان

مسابقات هندبال جوانان رقابت های فرهنگی- ورزشی موالی عرشیان 
از شنبه شب آغاز شد.

در این مسابقات، یکی از تیم  های س��پاهان برد، اما دو تیم دیگر سپاهان 
بازی ها را با شکست آغاز کردند. نکته قابل توجه در مسابقات جوانان در 
مقایسه با مسابقات نونهاالن، تعداد گل های رد و بدل شده بیشتر در هر 
بازی است که خصوصا در مسابقه س��پاهان الف با مس پارس فالورجان 

قابل مشاهده است. 

بزرگ ترین مشکل بدمینتون 
همکاری کم پیشکسوتان بود

سروش اسماعیلی گفت: بزرگ ترین مشکل بدمینتون استان همکاری 
کم پیشکسوتان بود که با دعوت دوباره از پیشکسوتان، همکاری ها افزایش 

خواهد یافت.
 رییس هیأت بدمینتون استان اصفهان  در خصوص دعوت از پیشکسوتان 
بدمینتون اس��تان اصفهان برای ارایه پیش��نهادات و ارای��ه راه حل های 
مناس��ب برای تصمیم گیری های هیأت، اظهارداش��ت: از غالمحسین 
یزدان پناه، حسن صالحی، غالمحسین رحیمی، حسن پاکزاد و شهین 
یزدان پناه دعوت کرده ایم که در تصمیم گیری های هیأت مشارکت فعال 
داشته باشند. وی ادامه داد: این افراد نیز قبول کرده اند و از این پس شاهد 
دو دستگی که قبال در بدمینتون استان وجود داش��ت نخواهیم بود و با 
همفکری این افراد مشکالت به حداقل می رسد. رییس هیأت بدمینتون 
استان اصفهان افزود: پیشکسوتان بدمینتون استان اصفهان از قوای علمی 
خوبی برخوردارند و می توانند با ارایه نظریات خود به تصمیم گیری های 

صحیح هیأت کمک کنند.

 برگزاری نصف لیگ
پس از جام جهانی خنده دار است

علی کفاشیان/ رییس فدراسیون فوتبال
چهار پنجم مطالبات از باش��گاه ها مربوط به کس��انی است که شکایت 
نکرده اند و نهایتا ما قسط بندی  کرده ایم تا تمام بدهی ها از درآمد آنها در 

فصل آینده برداشت شود.
 خلعتبری ق��رارداد مفصلی را قبل از بحث ممانع��ت از حضور بازیکنان 
ایرانی در لیگ امارات با تیم عجمان بسته اس��ت. اگر بخواهند خسارت 
س��نگینی از این بابت بگیرند که نمی ش��ود. به هر حال خود بازیکن در 
این باره تصمیم الزم را می گیرد. ما به عنوان فدراسیون از وقتی که این 
ماجراها پی��ش آمد، به هی��چ بازیکنی مجوز 
حضور در لیگ امارات را ندادیم. دیدید که 
 به نکونام هم ندادی��م و او با مبلغی حدود

یک چهار پیش��نهادی که داشت در یکی 
از باشگاه های داخلی ما ماند. برگزاری نیم 
فصل دوم لیگ برتر بع��د از جام جهانی 
شایعه ای بیش نیست و اصال 

خنده دار است.

دونده ملی پوش اصفهانی گفت: تالش می کنم در مسابقات جهانی پیوند اعضای آفریقای جنوبی مدال نقره 6
دوره قبلی را به طال تبدیل کنم. رضا طهماسبی اظهار داشت: برای حضور در مسابقات جهانی پیوند اعضا 

تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ام و از آمادگی مطلوبی برای شرکت در این مسابقات برخوردار هستم. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1088| دوشنبه 31  تیر 1392 | 13 رمضان  1434

 علت غیبت دایی
 در تیم منتخب

ضربه ای که فردوسی پور 
به رویانیان زد

در مراسم رونمایی از پیراهن جدید و معارفه اسپانسر تیم فوتبال رسانه 
ورزش که با  ضیافت افطار  همراه بود، علی کفاش��یان رییس فدراسیون 
فوتبال، مهدی تاج رییس سازمان لیگ، محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه 
پرسپولیس و محمدرضا موثقی نیا مدیرعامل شرکت نفت سپاهان حضور 
داشتند. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در شرایطی که عادل فردوسی پور 
در نزدیکی وی نشسته بود گفت: شب اولی که حکم مدیر عاملی من صادر 
شد، عادل فردوسی پور در برنامه90 آنچنان ضربه ای به من وارد کرد که 
تا یک سال گیج بودم، اما همین آقای عادل بعد از یک سال در هفته های 
گذش��ته به من می گفت: حاال که با پیچ و خم فوتبال آشنا شده اید حیف 
است که از فوتبال بروید. البته شاید فردوس��ی پور این حرف ها را به این 
دلیل مطرح می کرد که اگر بنده هر هفته روی آنتن90 نباشم از مشتری ها 

و بیننده هایش کم می شود.

روزی که علی دایی با دستور مستقیم محمود احمدی نژاد- و مثل حسین 
رضازاده -  سرمربی تیم ملی ش��د، کمتر کسی فکر می کرد چند ماه بعد 
رییس جمهور پس از باخت خانگی به عربستان در آزادی، دستور برکناری 

علی دایی را صادر کند، اما این اتفاق افتاد.
 دایی برکنار شد و کفاش��یان و نفرات باالدس��تی در بازی »کی بود کی 
بود من نبودم« با انگشت، نفر باالدس��تی را نشان دادند. مشخص بود که 
کسی غیر از احمدی نژاد پشت این تصمیم نیس��ت. حاال بازی جدیدی 

در راه است.
 یک بازی بین تیم ملی98 و تیم ملی 2014. یک بازی دوستانه که صرفا 
به دلیل درخواست احمدی نژاد برای خداحافظی اش با اهالی فوتبال در 
نظر گرفت شده بود.علی دایی برای این بازی  پیغام داده بود که نمی آید و 

در مراسم تجلیل هم حضور پیدا نکرد.
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دنبال مدال طالی مسابقات جهانی آفریقای جنوبی هستم

س��جاد مرداني مبارز جوان وزن هش��تم تیم ملی تکواندوی 
کش��ورمان در ش��رایطي به چهارمین مدال تاریخ تکواندوی 
ای��ران در مکزیک2013 دس��ت یافت که هم از نظ��ر قرعه و 
جدول،کاري به مراتب دش��وارتر از حریفش در مبارزه نهایي 

داشت و هم با انگشت شکسته سر از فینال درآورد.
به گزارش پایگاه خبري-تحلیلي ایپون نیوز، س��جاد مرداني 
جوان اما باانگیزه که اولین تجربه خود در رقابت هاي جهاني را 
پشت سر مي گذاشت پس از یک دوره استراحت با دیمیتري 

شوکین قلدر از ازبکستان روبه رو شد. 
قهرمان ارتش هاي جهان در دور بعد مقابل حریفي باتجربه با 
نام کولمبو فورتیر از کانادا قرار گرفت؛ مبارزي که از سال2003 
تاکنون در تمام ادوار مس��ابقات جهاني به جز مادرید و حتي 
المپیک لندن هم حضور داش��ت. مرداني میلیمتري و البته با 
 صرف توان بدني زیاد این حریف کهن��ه کار را با تمام عناوین 
قاره اي اش کنار زد. با این زمینه ذهني که چند وقت پیش نایب 
قهرمان المپیک لندن یعني اوبامه گابني در فینال مس��ابقات 
 یو اس اوپن با تک م��اده و هزار زحمت کولمب��و را 4-3 برده 

بود.
مرداني در دور بعد با کارکش��ته اي دیگر از ایتالیا روبه رو شد. 
حریفش لئوناردو باسیله نفر سوم جهان در مادرید 200۵ بود؛ 
همان مبارزي که در ازمی��ر 200۵ و بانکوک 200۷ دو برنز و 

نقره از المپیک دانشجویان جهان صید کرده بود.
جالب این که نماینده جوان کشورمان قبال باسیله را یک بار در 
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرماني ارتش هاي جهان 
میلیمتري در سال 2011 دو بر یک برده بود. سجاد در مصاف 
با این حریف با تجربه تالش زیادي به خرج داد تا به س��کوي 
مسابقات جهاني نزدیک تر شود و در نهایت با ثبت نتیجه 2-14 

این اتفاق افتاد.
مرداني چاره اي نداش��ت تا در دور پنجم مسابقات هر چه در 
توان داشت برابر یک حریف قدر دیگر رو کند تا به اولین مدال 
جهاني اش دس��ت پیدا کند. کوبایي ها در جام21 تکواندو با 
نتایجي که گرفتند به پدیده مسابقات تبدیل شدند و صد البته 
که چهره با تجربه آنها یعني دسپاینه 2۵ ساله قصد نداشت از 

قافله موفق تیمش جا بماند.
 اتفاقا قهرمان دانشجویان جهان در سال2010 تا دقیقه آخر 
مبارزه برابر مرداني 4-1 پیش هم افتاد، اما این سجاد بود که 
در لحظات پایاني وقت س��وم با ضربه 3 امتیازي خود به س��ر 
حریف، آب رفته را به جوي باز گرداند و البته این درخشش که 
با صرف توان خس��تگي ذهني او همراه بود در نهایت به کسب 
 امتیاز پیروزي نماینده کش��ورمان در راند طالیي منجر ش��د 
و این، خب��ر از روییدن مدالي ارزش��مند مي داد. س��جاد این 
 بازی را با انگشت شکس��ته برد تا به غیرت و شهامتش آفرین 

بگوییم.
در آن س��وي میدان ش��رایط همان طوري پیش مي رفت که 
آرزوي رقیب بود. اوبامه نایب قهرم��ان المپیک لندن از گابن 
در حالي که دو سه ماه پیش در آلکانته اسپانیا باختن به سجاد 
مرداني چهره جدید تکواندوی ایران در سنگین وزن را تجربه 

کرده ب��ود، برخالف رقیبش 
کار دشواري را براي رسیدن 
به مرحله نهایي مس��ابقات 
نداشت. اوبامه بعد از یک دور 
اس��تراحت با نماینده بي نام 
و نش��ان فنالند هینو تیومن 
روبه رو شد. سپس با کمترین 
ص��رف ان��رژي از س��د آبل 
والدی��وا آمریکایي گذش��ت 
 که بیش��تر به توریس��ت ها 
مي ماند تا مبارزین تکواندو.

 جال��ب ای��ن ک��ه حری��ف 
کانادای��ي ب��راي راح��ت تر 
 ک��ردن اوبام��ه نماین��ده 
پرق��درت دانم��ارک زکریا 
آس��یدا باتجربه و کهنه کار 

را حذف کرد.
 این اتفاق در ش��رایطي رقم خورد که زکریا چند دقیقه پیش 
نماینده کره را میان تماش��اگران حاضر روي سکوها فرستاده 

بود.
خالصه خوش شانسي اوبامه ادامه داش��ت، چون در دورهاي 
چهارم و پنجم با دو حریف بي ادعاي دیگر یعني فیرمین زوکو 
از ساحل عاج و ایوان تراجکوویچ از اسلووني روبه رو شد. ایوان 
22 ساله که هیچ سابقا روشني در جغرافیاي تکواندوی جهان 
و حتي اروپا نداشت. زوکو هم که متولد فرانسه بود با 29 سال 
سن بزرگ ترین افتخارش سوم شدن در مسابقات سال2010 

قهرماني آفریقا بود.
و به این ترتیب اوبامه، سالم و سرحال، بدون کمترین خستگي 
برابر س��جاد مرداني قرار گرفت که بعد از مبارزه س��نگینش 
برابر نمایندگاه ایتالیا و کوبا، دیگر انرژي الزم را براي مبارزه با 
حریفي تازه نفس نداشت، ضمن این که از شکسته شده انگشت 
دستش هم درد می کشید. با این ش��رایط سجاد در بازی آخر 
10 بر 3 مغلوب اوبامه گابنی شد تا مدال نقره اش عیار طال را 

داشته باشد.

راه ناهموار مردانی تا فینال و خوش شانسی اوبامه

تیم های پرطرفدار شهرستانی سجاد مردانی و نقره ای که عیار طال داشت
باز هم دیده نمی شوند؟

صدا و سیمای جمهوری اس��المی ایران سال گذشته در 
مسابقات لیگ برتر تمام تریبون خود را در اختیار دو تیم 
س��رخابی قرار داده بود و تیم های شایس��ته شهرستانی 

عمال در این کنداکتور جایی نداشتند.
 ط��ی س��ال های گذش��ته اگرچ��ه تیم های��ی نظی��ر 
س��پاهان، تراکتورس��ازی، ذوب آهن، فوالد خوزستان 
و در مقاطع دیگر س��ایر تیم های شهرس��تانی توانستند 
 شایس��تگی خ��ود را نش��ان داده و ب��رای هفته ه��ا به 
صدر ج��دول رده بندی برس��ند، ص��دا و س��یما بدون 
 توجه به جایگاه آنها ترجی��ح داد از آن عبور کند و صرفا 
 به پخ��ش دیدارهای اس��تقالل و پرس��پولیس معطوف

 شود.
حال با آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر و استارت آن از روز 
سه شنبه، این س��ؤال در ذهن اهالی فوتبال ایجاد شده 
که آیا قرار اس��ت امس��ال هم بار دیگر صدا و سیما تنها 
به دو تیم سرخابی توجه نش��ان دهد و بار دیگر تیم های 

شهرستانی مورد بی توجهی قرار گیرند؟
به یاد داریم که فصل گذشته و در شرایطی که پرسپولیس 
جایگاه بسیار بدی در جدول رده بندی داشت، بازی های 
 این تیم باز هم از شبکه سوم س��یما پخش می شد و این 
 در ش��رایطی بود که صدرنش��ین لیگ برتر ی��ا تیم های 
 اول ت��ا س��وم ب��ه ج��ز اس��تقالل ش��امل این مس��أله 

نمی شدند.
بس��یاری بر این باورند که لزوم تدوین آیین نامه ای برای 
رقابت های لیگ برتر و پخش آن از ش��بکه س��وم سیما 
این روزها بیش از پیش احس��اس می ش��ود و مسئوالن 
شبکه سوم و شبکه ورزش باید بیش از گذشته نسبت به 
تیم های شهرستانی توجه نشان دهند و حداقل تیم های 
اول تا س��وم جدول رده بندی در کنداکتور پخش شبکه 

سوم قرار گیرند.
برگ��زاری 6 درب��ی در لی��گ 16 تیمی امس��ال فرصت 
مناسبی برای مسئوالن شبکه سوم سیما فراهم می آورد 
تا نسبت به پخش بیش از گذش��ته رقابت های تیم های 

شهرستانی از خود توجه ویژه ای نشان دهد.
فراموش نمی ش��ود که دو تیم تراکتورسازی و سپاهان 
در فصل جاری مهره های بس��یاری را ج��ذب کرده اند و 
شاید بازی این مهره ها در کنار یکدیگر برای بسیاری از 
اهالی فوتبال جذاب تر از دیدارهای تیم چهاردهم جدول 

رده بندی باشد!

یادداشت

یک صربستانی، تبریزی شد
»مارک��و باس��ارا« بازیکن صربس��تانی که مدت��ی ب��ود در تمرینات 
تراکتورسازی حضور داشت، با نظر مثبت سرمربی به تیم تراکتورسازی 
پیوست. باسارا با عقد قراردادی یک ساله رسما به جمع تراکتوری ها 

اضافه شد.

توافق قرضی رینا و ناپولی
دروازه بان لیورپول با پیشنهاد ناپولی برای پیوستن به این تیم 
به صورت قرضی موافقت کرد. قرار است پپه رینا به صورت 
قرضی با4 میلیون ی��ورو راهی ناپولی ش��ود. وی به رافائل 

بنیتس سرمربی سابق خود در لیورپول خواهد پیوست.

کلوپ: بازیکنانم مثل کفتارند

سرمربی بوروس��یا دورتموند به ش��دت تحت تأثیر 
عملکرد شاگردانش در اردوی پیش فصل قرار گرفته 
و درتمجید از تالشش��ان، آنه��ا را با کفتار مقایس��ه 

کرده است.  04 

 نماینده جوان 
کشورمان قبال 

باسیله را یک بار 
در مرحله یک 
هشتم نهایی 

مسابقات قهرماني 
ارتش هاي جهان 

میلیمتري در سال 
2۰۱۱ دو بر یک 

برده بود

ورزش به روایت تصویر/ مسابقات رزمی جام موالی عرشیان -ورزشگاه آبشار

س��تاره پیش��ین بارس��لونا اطمینان دارد که هموطن جوان او در 
نیوکمپ به اوج قله فوتبال دنیا خواهد رسید.

ریوالدو ب��ا پیش بینی این که س��تاره ۵۷ میلی��ون یورویی جدید 
بارسلونا به پدیده جدید اللیگا تبدیل خواهد شد، به روزنامه اسپورت 
کاتالونیا گفت: بارسلونا یکی از بهترین خرید های چند سال اخیرش 
را انجام داده اس��ت. نیمار، نه تنها به خاطر این که یکی از بهترین 
بازیکنان دنیاس��ت، بلکه به این دلیل که در کنار مس��ی به حفظ 

اقتدار بارسلونا در سال های پیش رو کمک خواهد کرد، برای این تیم 
بازیکنی ایده آل خواهد بود. فقط کافی است بازی اش را تماشا کنید. 
او بسیار جوان است و با این حال توانسته دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. 
تصور کنید که در سال های آینده چه کارهایی می تواند انجام دهد.

ریوالدو افزود: نیمار برای هواداران بارس��لونا جای هیچ گونه حرف 
و حدیثی را باقی نخواهد گذاش��ت و به نظر من حت��ی می تواند از 
آن چیزی که در جام کنفدراس��یون  ها بود درخشان تر ظاهر شود. 

او به آسانی با شیوه بازی تیمش هماهنگ می ش��ود و در بارسلونا 
خوشحال خواهد بود. هافبک بازیساز پیشین بارسلونا در خصوص 
فشاری که روی نیمار وجود خواهد داشت نیز تصریح کرد: سن او 
کم است، اما بس��یار پخته عمل می کند و دیگر به این که در کانون 
توجه باشد عادت کرده اس��ت. تنها زمانی روی او فشار خواهد آمد 
که بارس��لونا جام نبرد، اما این کار برعهده تمام بازیکنان اس��ت نه 

فقط یک نفر.

ریوالدو در خاتمه خاطرنش��ان کرد: یادم می  آی��د نیمار زمانی که 
جوان تر بود در یک مصاحبه گفت طرفدار پالمیراس است و مرا به 
عنوان الگوی خود معرفی کرد که این برای من یک افتخار بود. امروز 
او به بازیکنی که بازی اش همه را مسحور می کند، تبدیل شده است 
و نه تنها شجاعانه بازی می کند و قابلیت های فنی زیادی دارد، بلکه 
گل های زیادی نیز به ثمر  می رساند که این  ویژگی ها از او بازیکنی 

منحصربه فرد ساخته است.

ریوالدو:  

نیمار در بارسلونا بهترین بازیکن دنیا می  شود

س ایمنا[
]عک



22درصد کل ساخت وسازهای استان 
در دولت نهم و دهم انجام شد

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: 22 درصد کل 
ساخت وس��ازهای چهارمحال وبختیاری از ابتدای شکل گیری این 

استان تاکنون در دولت نهم و دهم انجام شد.
علی علیخانی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: از 
ابتدای شکل گیری استان چهارمحال و بختیاری تاکنون211 هزار 
واحد مسکونی احداث ش��ده که از این میزان،42 هزار واحد مسکن 

مهر در دولت نهم و دهم ساخته شده است.
وی ادامه داد: به12 هزار واحد مسکونی روستایی برای مقاوم سازی 
در هشت سال گذشته تسهیالت پرداخت شده و13 هزار و 78 واحد 
مس��کونی در ش��هرهای باالی25 هزار و29 هزار واحد مسکونی در 

شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز تسهیالت دریافت کرده اند.
علیخانی ادامه داد: در هش��ت سال گذش��ته برای اجرای73 پروژه 
 عمرانی قرارداد بس��ته ش��ده که از این تعداد، 42 پروژه تکمیل و به 
بهره برداری رسیده است. وی گفت: هفت پروژه بیمارستانی و مرکز 
درمانی در هشت سال گذشته انعقاد قرارداد شده که پنج پروژه آن 

تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: از9 پروژه فرهنگی استان، یک پروژه افتتاح شده و از 

25 پروژه ورزشی نیز هفت پروژه افتتاح شده است.
علیخانی تصریح کرد: از 32 پروژه در سایر حوزه های عمرانی نیز 29 

پروژه آن افتتاح شده است. 

خبر ویژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  
رضا ایمانی 

حوزه درمان استان در هشت س��ال اخیر شاهد تحوالت بسیاری بود که 
وقوع این تحوالت بستر رش��د و توسعه اس��تان را بیش از پیش محقق 
س��اخت. تا پیش از روی کار آم��دن دولت نهم، یک ه��زار و200 تخت 
بیمارستانی در استان وجود داش��ت، این در حالیست که در حال حاضر 
افزون بر یک هزار و470 تخت بیمارستانی در استان وجود دارد و اکنون 
تعداد پزش��کان متخصص اس��تان در حال حاضر ب��ه 240 نفر افزایش 
یافته است.تا س��ال 84 افزون بر580 پرس��تار در مراکز درمانی استان 
مش��غول به فعالیت بودند که 
در حال حاضر یک هزار و220 
پرس��تار به بیم��اران خدمت 
رسانی می کنند. کلینیک های 
درمانی در شهرهای شهرکرد، 
فارسان، بروجن و لردگان هم 
روزانه به 6 هزار مراجعه کننده 

خدمات رسانی می کنند.

 وقوع تحوالت در حوزه درمان 
بستر رشد استان را محقق ساخت

چهره روزیادداشت
مهاجرت نخبگان از چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است

مدیر کل بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری گفت: مهاجرت نخبگان از چهارمحال و بختیاری 
کاهش یافته است. خداداد پیرعلی با بیان این که مهاجرت نخبگان از چهارمحال و بختیاری کاهش 

یافته است، اظهار داشت: کیفی کردن علوم از مهم ترین اهداف بنیاد نخبگان است.
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      آگهي تحديد حدود عمومي                      

2520پيرو آگهي هاي قبلي و به موجب دستور مادتين 14 و 15 ثبت تحديد حدود 
شش دانگ هر يك از امالك مشروحه ذيل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء 
بخش 9 و10وحوزه ثبتي نطنز به شرح ذيل در ايام معينه در ذيل آنها در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد
اول(از بخش نه شامل شهر نطنز و قراء حومه

از شماره 1-اصلی اوره

1561مکرر-صديقه عسکری نياو غيره ششدانگ قطعه زمين معروف خاليجه

زمين محصور  و  کند  بوم  يکباب  فرزند حاجی ششدانگ  2110-عابدين رسولی 
جنب آن 

2113-شرکت تعاونی روستائی شريعتی-ششدانگ يکباب فروشگاه 

2116-غالمحسين شبانی ششدانگ يکباب بوم کند 

2-از شماره 9-اصلی کوی علياء نطنز
ساختمان  يکباب  ششدانگ  غيره  و  اله  رحمت  فرزند  منش  نيك  2051-نفيسه 

دامداری و محوطه جلوی آن  
3-از شماره 33-اصلی شهر نطنز

1721-طاهره کيهانيان و غيره ششدانگ قطعات زمين مزروعی 
3955-نصرت خانم لحاف دوز ششدانگ يکباب اطاق و راهروجنب آن

تاريخ تحديد :12392/5/20
4-از شماره 34-اصلی مزرعه خطير 

689- مژگان برخورداری فرزند محمد ششدانگ يکباب خانه

5-از شماره 51-اصلی کوی رهن

130-فاطمه اسد سلطان و غيره ششدانگ قطعه زمين

6- از شماره 52-اصلی کوی وشوشاد

382-زهرا مير محمد علی فرزند سيد علی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
معروف ماچقان

7-از شماره 71-اصلی کوی سرشك

265/4-غالمعلی حاجی عسکری و غيره ششدانگ يکباب اطاق تحتانی

1320-محمد مهدی فقيهی سرشکی و غيره ششدانگ قطعه باغ معروف شورخان
درب  معروف  باغ  يکدرب  غيره ششدانگ  و  فقيهی سرشکی  مهدی  1321-محمد 

شورخان 

تاريخ تحديد :1392/5/22

8-از شماره 74-اصلی ويشته

670-رضا عباس پور برزی ششدانگ يکباب خانه

9-از شماره 76-اصلی ريسه

399-معصومه کدويی ششدانگ قطعه مخروبه قديمی معروف محله پايين

10- از شماره 77-اصلی روستای کندز

37-زهرا صالحی کندزی و غيره ششدانگ  يکباب خانه

11-از شماره 78-اصلی مزرعه ابراهيم آباد

مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  اله  ولی  فرزند  السعيدی  خدامی  141-ابوالقاسم 
معروف زير انبار 

تايخ تحديد :1392/5/26

12-از شماره 100-اصلی روستای طامه

خانه  يکباب  مرتضی ششدانگ  فرزند سيد  واقفی  زاده  تقی  السادات  184-سميه 
معروف حاجی تقی

و  مشجر  زمين  قطعه  ششدانگ  سليمان  فرزند  طامه  عابدی  1671-ابوالقاسم 
مزروعی معروف مزرعه قاسم هفت قفيزی

1746-عليرضا محمد باقری فرزند غالمعلی ششدانگ يکباب حصار و مستراح

2138-شرکت تعاونی روستايی شريعتی ششدانگ يکباب فروشگاه 

2339-محمد رضا حاجی زاده ششدانگ قطعه زمين بائره محصور

تاريخ تحديد :1392/6/4

13-از شماره 118-جاريان

محصور  باغچه  قطعه  ششدانگ  عباسعلی  فرزند  جاريانی  خانم  309-شمسی 
ومشجر

معروف  زمين  قطعه  غيره ششدانگ  و  اله  لطف  فرزند  فر  کاشانی  364-دخليل 
پشت باغ خفر چهار قفيزی

369-دخيل کاشانی فر و غيره ششدانگ قطعه زمين معروف پشت باغ خفر پنج 
قفيزی

371-دخيل کاشانی فر و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی پشت باغ خفر پنج 
قفيزی 

تاريخ تحديد :1392/6/9

589-حسن ماندگار ششدانگ قطعه زمين تقريبا هشت قفيزی معروف چاله اشکنده 

757-حسن ماندگار ششدانگ قطعه زمين معروف هشت قفيزی سر قبر دراز 

867-عباس کاشانی فر ششدانگ يکباب اطاق تحتانی و فوقانی و نيز يکباب اطاق 
فوقانی

1020-امير اميد وار فرزند علی ششدانگ يکباب دبستان مخروبه 

1050-قربانعلی ماندگار فرزند رمضان ششدانگ يکباب خانه 

تاريخ تحديد :1392/6/13

14-از شماره 120-اصلی روستای خفر 

806-کبری ضرغامی ششدانگ قطعه زمين محصور و مشجر 

1090-کبری ضرغامی  و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف پل هموار

1297-کبری ضرقامی و غيره ششدانگ يکدرب باغ

1412-مريم عزيزی خفری ششدانگ يکباب خانه معروف پريسمان

1555-عباس اسالمی خفری فرزند حسين ششدانگ يکباب خانه 

1559-سهيال عزيزی خضری فرزند اکبر ششدانگ يکباب خانه 

1560-حسين خفری ششدانگ قطعه زمين محصور 

تاريخ تحديد :1392/6/18

15-از شماره 127-اصلی دستجرد

174-ناهيد ضرغام –ششدانگ قطعه زمين  معروف سرچاهه

16-از شماره 129-اصلی روستای جزن

102-عباس احمدی جزنی ششدانگ دو قطعه زمين مزروعی 

158-رحمت اله احمدی جزنی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی کوهکار

376-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز-ششدانگ قطعه زمين مزروعی

حسين  کله  معروف  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ   جزنی  احمدی  410-عباس 
وصل به رودخانه

884-مسعود احمدی جزنی ششدانگ يکدرب باغ و ساختمان داخل آن 

17- از شماره 130-اصلی مزرعه ويشکان جزن
67-عباس احمد جزنی ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف رمضانعلی 

70- عباس احمدی جزنی ششدانگ قطعه زمين مزروعی اطاقله 

تاريخ تحديد :1392/6/20

دوم از بخش ده  چيمه رود وبرزرود

1-از شماره 15-اصلی روستای بيدهند  

752-جواد عبدالهی مفخم ششدانگ يکباب اطاق معروف پای قلعه
مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  غيره  و  بيدهندی  ذاکری  1275-رضا 

معروف اسماعيل 
از شماره 25-اصلی روستای چيمه 

839-علی اکبر صادقی چيمه و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف به 
در آسياب ميان

3362-سيد حسين جاللی چيمه ششدانگ قطعه زمين محصور معروف سر پشته 
–پچه

تاريخ تحديد :1393/6/23

از شماره 38-اصلی ولوجرد

1058-شهربانومحمد ولوجردی ششدانگ يکباب خانه 

4-از شماره 44-اصلی ابيانه      

502-خانم مرضيه امينی ابيانه ششدانگ يکباب خانه

5-از شماره 103-اصلی احمد آباد ده زيره

107-محمد نکو ششدانگ يکباب خانه
6-از شماره 128 –اصلی روستای هنجن

146-رقيه شريفی فرد هنجن ششدانگ يکباب خانه وباغچه

يکباب  از  حياط)قسمتی  يکباب  –ششدانگ  هنجن  فرد  شريفی  حسن  306و307- 
خانه( 

309-حسين شريفی فردهنجن ششدانگ يکباب حصار در محله باال

312-حسين شريفی فرد هنجن ششدانگ يکباب اطاق در محله باال

تاريخ تحديد :1392/6/24

330-حسن شريفی فرد هنجن –ششدانگ يکباب طويل58
580-زهرا مقيم هنجنی ششدانگ يکباب بوکند جنب واجنان

804-رقيه شريفی فرد فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه باغ

1179-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز –ششدانگ قطعه زمين دو قفيزی

1253-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز –ششدانگ قطعه زمين مزروعی دو قفيزی 
و نيمی 

1306-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز-ششدانگ قطعه زمين مزروعی
1468-فاطمه معماری هنجنی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی معروف کهق 

1604-محمد رضا علينقی نژاد  هنجنی وغيره ششدانگ يکباب مخروبه و محوطه 
متصل به آن معروف سر پل هنجن

 تاريخ تحديد1392/6/25
1793-احمد معماری هنجنی –ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف سرکمرجه
1799-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز-ششدانگ دو قطعه زمين مزروعی تقريبا 

دو قفيز و نيمی
1803-احمد معماری هنجنی ششدانگ سه قطعه زمين متصل بهم در دشت سر 

کمرجه

1808-احمد معماری هنجنی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی معروف سر کمر 
جه

1813-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز –ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف 
پای قرعرب

تاريخ تحديد:1392/6/26
1869-اداره اوقاف و امور خيريه نطنز –ششدانگ قطعه زمين تقريبا يك قفيزی 

معروف جوقر
1913-پرويز هنجنی ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف برخان 

1924-عباسعلی شريفی فرد هنجن-ششدانگ قطعه زمين معروف برخان تقريبا 
پنج قفيزی

2061-بتول خانم نجاری ششدانگ ششدانگ يکباب خانه
2116-حسن شريفی فرد هنجن-ششدانگ قطعه زمين محصور

2117-احمد معماری هنجنی ششدانگ قسمتی از يکباب خانه
تاريخ تحديد 1392/6/27 
و  امالك  صاحبان  به  آگهي  اين  وسيله  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب   لذا 
در اداري روزهاي ذکر شده  اول ساعت  در  که  اخطار مي گردد  آنها   مجاورين 

از  يك  هر  چنانچه  و  رسانند  عمل  به  حضور  ملك  وقوع  در  آنها  ذيل    
مطابق  نباشند  حاضر  محل  در  آنها  قانوني  نماينده  يا  امالك   صاحبان 
تحديد مجاورين  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملك  ثبت  قانون   15  ماده 

در  مجاورين  و  امالك  صاحبان  صورتيکه  ًدر  ضمنا  شد  خواهد  حدود    
و ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  توانند  مي  نباشند  حاضر  محل  در  مقرر   موعد 

از    1373/2/25 مصوب  ثبتي  هاي  پرونده  تکليف  تعيين  واحده  ماده   2 تبصره 
اين به  روز   30 مدت  ظرف  خود  اعتراض  تحديدي  صورتمجلس  تنظيم   تاريخ 
مترقبه  غير  تعطيلي  صورت  در  مضافًا  نماييد  تسليم  محل  دادگاه  و  اداره   
انجام تعطيلي  از  پس  روز  حدود  تحديد  آگهي  اين  در  مندرج  روزهاي   در 
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ابالغ وقت رسیدگی

عاطفی   اله  سعادت  خواهان   558/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2528 
حسين  طرفيت  به  معوقه  اقساط  پرداخت  به  الزام  بر  مبنی   دادخواستی 
 92/6/3 مورخ  يکشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است.  نموده  تقديم  جهانگيری 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گرديده  تعيين   8:30  ساعت 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای   حسب 
– ايران  بيمه  جنب  کاشانی  محتشم  خيابان  در  واقع  شعبه  اين  به   رسيدگی 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  يك  شماره  مجتمع   
تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ 
اختالف يك شورای حل  مجتمع شماره   11 دفتر  مدير  می شود.  اتخاذ   مقتضی 

 اصفهان 

حصر وراثت 

شرح  به   12605 شماره  شناسنامه  دارای  پور  طباطبائی  طاهره  خانم    2529
حصر گواهی  درخواست  شورا  اين  از   10 2015/92ح  کالسه  به   دادخواست 

 وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مهدی طباطبائی پور بشناسنامه 
حين ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/3/25 تاريخ  در   25799 
 851 ش  ش  نورالدينی  بتول   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت    
با اينك  الغير.  و  فرزند   12605 ش  ش  پور  طباطبائی  طاهره   -2  همسر 
نمايد می  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام    

تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر   تا 
شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقديم  شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی   نشر 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

       

فعالیت س��اخت و س��از س��الن باس��تانی بروجن با پیش��رفت 
فیزیکی95درصد به دلیل کمبود اعتبارات متوقف اس��ت و تنها 
پنج درصد باقی مانده پیش��رفت فیزیک��ی آن نیازمند اعتبارات 
است تا این پروژه به بهره برداری برسد و مورد استفاده ورزشکاران 

قرار گیرد.
شهرس��تان بروجن یکی از مهم ترین شهرس��تان های اس��تان 
چهارمحال و بختیاری است و شهر بروجن مرکز شهرستان، دومین 
شهر بزرگ استان چهارمحال و بختیاری از نظر جمعیت به شمار 
می رود. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این 
شهر در دشتی به وسعت حدود580 کیلومتر مربع در شرقی ترین 
نقطه استان قرار گرفته است. نزدیک بودن شهرهایی همچون نقنه، 
فرادنبه، گندمان و... به شهر بروجن اهمیت این شهر را در توسعه 
زیرساخت های مختلف همچون ورزشی، استقرار صنایع و ایجاد 
اشتغال وزیرساخت های فرهنگی همچون فعال شدن سینما و... 

باال برده است.
هم اکنون در شهرستان بروجن مصوبات ورزشی بسیاری کلنگ 
زده شده است که برخی از آنها پیشرفت فیزیکی باالی 50 درصد 
و برخی زیر50 درصد دارند و از کمبود اعتب��ارات رنج می برند و 

تعدادی نیز به بهره برداری رسیده است.
سالن باستانی بروجن یکی از مصوبات سفرهای رییس جمهور و 
هیأت دولت به شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری 
اس��ت که هم اکنون در کنار استخر ش��نای بروجن در مجموعه 
ورزشی بروجن احداث شده است. این پروژه 95درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد و هم اکنون کار و ساخت و ساز پایانی آن با مشکل 
مواجه شده است و به دلیل کمبود اعتبارات متوقف است.

مسئول ورزش و جوانان شهرستان بروجن با اشاره به این که پروژه 
سالن باستانی بروجن یکی از مصوبات مهم سفر رییس جمهور و 
هیأت دولت به شهر بروجن است، عنوان کرد: این پروژه هم اکنون 
95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و  مشکل کمبود اعتبارات دارد. 
مسعود پرسته ادامه داد: این پروژه در حال حاضر کمبود اعتبارات 
دارد و همچنین باید ب��رای تهیه تجهیزات داخل س��الن تأمین 
اعتبارات شود. وی عنوان کرد: در صورت تأمین اعتبارات و خرید 
 تجهیزات این پروژه به زودی به بهره برداری می رسد و ورزشکاران

می  توانند از این پروژه ورزش��ی اس��تفاده کنند. وی با اش��اره به 
این که بروج��ن دومین ش��هر پرجمعیت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اس��ت، یادآور ش��د: بهره برداری از پروژه های ورزشی 
برای اس��تفاده جوان��ان و ورزش��کاران در این ش��هر از ضرورت 
باالی��ی برخوردار اس��ت. مس��ئول ورزش و جوانان شهرس��تان 
بروجن تأکی��د کرد: هم اکنون پ��روژه های نیمه تمام ورزش��ی 
 بس��یاری در شهرس��تان بروجن اس��ت ک��ه با پیش��رفت های

متفاوت نیازمند اعتبارات و تزریق پول هستند تا به بهره برداری 
برسند. وی گفت: مسئوالن با توجه به جمعیت باالی شهرستان و 
نیازمندی به باال به پروژه های ورزشی باید تأمین اعتبارات ورزشی 
برای پروژه های ورزشی این شهرس��تان در اولویت قرار دهند تا 
این پروژه ها به بهره برداری برسند و مردم بتوانند از این پروژه ها 

استفاده کنند.

دو جوان نخبه هفشجاني دستگاه نمونه بردار اتوماتیک غالت و 
دانه هاي گیاهي )گرانول( را بومي سازي کردند.

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاي 
گفت: مصطفي و امین خدابخش��ي پس از 6 ماه کار تحقیقاتي 
توانستند این دس��تگاه را با تجهیزات کامال داخلي و هزینه اي 
حدود500 میلیون ریال در مرکز تحقیق و توس��عه کارخانه آرد 

ولي عصر هفشجان بومي سازي کنند.
رحمن کرمي افزود: این اختراع که آبان پارسال به شماره 77156 
در س��ازمان مالکیت صنعتي ایران به ثبت رس��ید، زمان نمونه 
برداري از کامیون هاي حامل غالت و گرانول را در کارخانه ها و 

سیلوهاي نگهداري از 45 دقیقه به کمتر از 40 ثانیه کاهش داد.
مخترعان جوان با بی��ان این ک��ه نمونه خارجي این دس��تگاه 
فقط از یک قس��مت کامیون نمونه برداري مي کند گفت: وجه 
 تمایز دس��تگاه اختراعي آن��ان قابلیت نمونه ب��رداري از تمامي

قس��مت هاي کامیون اس��ت.آقاي خدابخش��ي افزود: قابلیت 
چرخش180 درجه، نمونه برداري همزمان از دو دستگاه کامیون 
و انتقال سریع به واحد آفت گیري گندم وکاهش ضریب خطا در 

نمونه برادري از دیگر ویژگي هاي این اختراع است.
به گفته کارشناس��ان، س��االنه 4 ه��زار و200 کامی��ون حامل 
 غ��الت ازجمله گن��دم و جو ب��ه س��یلوي مرکزي اس��تان وارد

مي ش��ود که صرف حداق��ل 45 دقیق��ه نمونه گیري دس��تي 
 بیش از س��ه ه��زار و150س��اعت ه��در رف��ت زم��ان را براي

کامیون داران به همراه دارد.

این اختراع ، نمونه برداري از کامیون ها را با 8 ساعت کارمفید در 
شبکه حمل ونقل بدون هیچ گونه هزینه فراهم مي کند.

شهر هفشجان در 16کیلومتري شهرکرد مرکز استان قرار دارد. 

پيشرفت 52 درصدي طرح توسعه سيمان شهرکرد
 طرح توسعه سیمان شهرکرد با 52 درصد پیشرفت فیزیکي در 

قلب زاگرس مرکزي درحال ساخت است.
معاون برنامه ریزي و توسعه صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاري با اعالم این خبر گفت:  این طرح با 93 میلیارد تومان 
سرمایه گذاري ریالي و 25 میلیون یورو سرمایه گذاري ارزي با52 
درصد پیشرفت فیزیکي در حال س��اخت است. حبیب دهقان 
افزود:500 میلیارد ریال از سرمایه گذاري این طرح آورده سهامدار 
و بقیه آن تسهیالت، ارزي، ریالي و منابع شرکت است. وي گفت: 
مرحله نخست شامل ساخت بهینه سازي، انبار، سیلو و بارگیري 
در تابستان آینده راه اندازي می شود و مرحله دوم آن در سه سال 
آینده به بهره برداري برس��د. حبیب دهقان گفت: طرح توسعه 
سیمان شهرکردظرفیت تولید س��االنه یک میلیون تن سیمان 
را دارد . معاون برنامه ریزي و توس��عه صنع��ت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاري افزود: طرح توسعه سیمان شهرکرد درزمان 

بهره برداري زمینه اشتغال مستقیم 175 نفر را فراهم مي کند.
سیمان شهرکرد هم اکنون در بازدهي تولید و کیفیت در جایگاه 
نخست کشور قرار دارد و هفت نوع سیمان در این کارخانه تولید و 

چهار نوع آن به خارج به ویژه کشور عراق صادر مي شود.

قابليت 
چرخش180 درجه، 
نمونه برداري 
همزمان از دو 
کاميون و انتقال 
سریع به واحد 
آفت گيري گندم از 
دیگر ویژگي هاي 
 این اختراع
 است

 هم اکنون
 پروژه های
نيمه تمام 
ورزشی بسياری 
در شهرستان 
بروجن است که با 
 پيشرفت های
متفاوت نيازمند 
اعتبارات و تزریق 
پول هستند

در چهارمحال و بختياري، نخستين بار در کشور ساخت و ساز سالن باستانی بروجن همچنان متوقف است

اختراع دستگاه نمونه بردار اتوماتیك غالت5 درصد مصوبه دولت ؛ معطل اعتبارات



خواندنی

کشف کلید ژنتیکی وبا  
توسط یک محقق ایرانی

گروهی از پژوهشگران آمریکایی به سرپرستی یک دانشمند 
ایرانی از نقش تغییرات ژنتیکی در بروز وبا پرده برداشتند. 
این یافته می تواند به ارایه درمان نوینی برای این بیماری و 

پیشگیری از شیوع آن منجر شود.
پروفس��ور پردی��س ثابتی اس��تادیار زیس��ت شناس��ی 
اورگانیسمیک و تکاملی دانشگاه هاروارد توانست بر اساس 
داده های ژنتیک��ی جمع آوری ش��ده از صدها ش��هروند 
بنگالدشی، تعدادی از نواحی را در ژنوم شناسایی کند که 
برخی از آنها مسئول عملکردهای خاصی از سیستم ایمنی 
هستند، در حالی که بقیه به از دست دادن مایع مرتبطند 
که ظاهرا با مقاومت به وبا ارتباط دارند. این پروژه با همکاری 

بیمارستان عمومی ماساچوست انجام شده است.
آزمایش های بعدی تفاوت های ژنتیکی بین افرادی که به 
این بیماری مبتال ش��ده بودند و آنهایی که در معرض این 

بیماری قرار داشتند، اما بیمار نشده بودند، را نشان داد.
 ثابت��ی گف��ت: ای��ن تحقیق��ات از آن جه��ت بس��یار

هیجان انگیز است که نش��ان دهنده توان و قدرت راهبرد 
ژنتیکی در رمز گشایی از این بیماری است.

این دانش��مند ایران��ی اف��زود: این نخس��تین بار اس��ت 
که از ی��ک راهب��رد ژنومی��ک ب��رای ش��ناخت مقاومت 
 به وبا اس��تفاده می کنی��م، اما این گام نخس��ت اس��ت و

بررسی های بسیاری باید انجام شود.
به اعتقاد وی اگرچه وبا یک بیماری بسیار قدیمی و شایع 
 اس��ت، اما آنچه که درمورد ایمنی میزب��ان در این بیماری 

می دانیم بسیار اندک است.
صابری ابراز امیدواری کرد با ش��ناخت بهتر از این که چرا  
برخی افراد در برابر این بیماری مقاوم و ایمن هستند، بتوانیم 
واکسن و داروهایی را ساخته و این بیماری را از بین ببریم و 
از شیوع و گسترش وبا مانند آنچه که در سال های اخیر در 
هائیتی و آفریقا روی داد پیشگیری کنیم. وبا بیماری است 
که از طریق آب توسط باکتری  ویبریوکلرا ایجاد می شود. 
این بیماری در گذش��ته در ایران به نام مرگامرگی خوانده 
می شده  است. این باکتری با نوشیدن آب آلوده یا خوردن 
ماهی نپخته یا خوردن صدف ها وارد بدن می شود. در ایران 

بیشترین راه انتقال وبا، سبزی های آلوده است.
 Science Translational نتایج این تحقیقات در نشریه

Medicine منتشر شده است. 

اعطای مجوز به اولین اپراتور سالمت 
مجازی

 »برکت تل« خدمات 
پزشکی از راه دور می دهد

مجوز بهره برداری از نخس��تین اپراتور خدمات سالمت 
در فضای مجازی امروز دوش��نبه 31 تیرماه به ش��رکت 
»برکت تل« به عنوان اپراتور ارای��ه دهنده این خدمات 

واگذار می شود.
اعطای مجوز فعالیت به نخستین اپراتور سالمت مجازی 
از س��وی مرکز ملی فضای مجازی ص��ورت می گیرد و 
با اعطای این مجوز، اپراتور س��المت مج��ازی می تواند 
خدمات خود را آغاز کند. براساس اصول حاکم بر پروانه 
اپراتور سالمت در فضای مجازی، این اپراتور خدماتی باید 
خدمات خود را از طریق بسترهای اپراتورهای ارتباطی 
فعال در کش��ور مانند اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت 
ارایه دهد و در این راس��تا می تواند با اپراتورهای مرتبط 
وارد مذاکره شود. ارایه خدماتی چون سالمت الکترونیک، 
سالمت موبایل و سالمت از راه دور از جمله خدماتی است 
که از طریق این اپراتور خدماتی به صورت مشاوره ای و 

درمانی ارایه خواهد شد.

سرعت اینترنت 100 برابر می شود
محققان دانشگاه باث و اکس��تر نش��ان داده اند که اتصال چند الیه 
گرافن به یکدیگر منجر به ایجاد ترکیبی می شود که عملکردی مانند 
سوئیچ های نوری داش��ته و می تواند س��رعت اینترنت را100 برابر 

سرعت کنونی اش افزایش دهد.
س��وئیچ های نوری بخش��ی حیاتی از زیرس��اختارهای ارتباطاتی 
مدرن به ش��مار می روند و باوجود این که عملکرد کنونی آنها کامال 
تحسین برانگیز است، دانشمندان مدت هاست که برای ارتقای این 
عملکرد عالی در جستجوی موادی مشهور به نیمه فلزات هستند که 
گرافن نیز یکی از آنهاس��ت. زمانی که نور با ماده نیمه رسانا برخورد 
می کند،  انرژی حاصل از آن الکترون ها را از حالت کم انرژی از میان 
یک ش��کاف انرژی کوچک به حالت پرانرژی تبدیل می کند،  در این 
ش��رایط الکترون می تواند آزادانه حرکت کرده و برق را انتقال دهد. 
با تحلیل رفتن انرژی، الکترون ها به تدریج ب��ه حالت اولیه خود باز 
می گردند، اما محققان دانش��گاه ب��اث راهی را ب��رای ارزیابی زمان 
بازترکیبی در نیمه فلزهایی مانند گرافن یافته اند. محققان با محاسبه 
چگونگی حرکت الکترون ها در بخش فروسرخ طیف نوری و انتقال 
آن میان دو حالت کوانتومی توانستند قابلیت گرافن را محاسبه کرده 
و دریابند سرعت واکنش س��وئیچ های گرافنی100 برابر سریع تر از 

سوئیچ های نوری معمولی است.

امروزه در اکثر سفره های ما ایرانیان، ماست همراه غذا مصرف می 
شود و متأسفانه مردمان امروزی مانند دیگر رسوم غلط متعارف، 
بدون آن که تدابیر مربوطه را رعایت نمایند و از خوب و بد بودن 
آن آگاه باش��ند، آن را مصرف می کنند و کودکان خود را نیز به 
خوردن آن تش��ویق و آنان را نیز به این رویه اش��تباه عادت می 
دهند و ناخواسته به مرور زمان بر بیماری ها و مشکالت خود و 
خانواده شان می افزایند و هرگز نمی فهمند که چوب ندانم کاری 
های خودشان را می خورند.باید بدانیم که بهترین نحوه مصرف 
و خوردن ماست های مورد تأیید نیز چگونه است و در گذشته، 
قدما چگونه آن را مصرف می کردند. باید بدانید که خوردن ماست 
همراه با غذا توصیه نمی شود، چرا که خلطی که با خوردن ماست 
 همراه غذاهای پختنی مخصوصا غذاهای گوشتی تولید می شود،
 خل��ط س��المی نیس��ت. ماس��ت را در قدی��م هم��راه غ��ذا
نمی خورند، بلکه به صورت میان وعده مصرف می ش��ده است.

داخل ماست لبوب مانند گردو، کش��مش، بادام زمینی، پسته 

و فندق م��ی ریختند و به ص��ورت عصرانه یا چاش��ت به عنوان 
میان وعده میل می کردن��د. با این کار اوال اثر بدی که ماس��ت 
خورده ش��ده با غذا، در تولی��د خلط س��الم دارد از بین می رود 
)چرا که ب��ا یک فاصله از غ��ذا مصرف می گردد(، ثانیا س��ردی 
ماس��ت نیز گرفته می شود، برای بچه ها و س��المندان خوردن 
ماس��ت با مصلحات توصیه می گ��ردد. بچه ها ام��روزه معموال 

ماس��ت را خیلی دوس��ت دارند، لذا به جای دادن ماست همراه 
غذا به ک��ودکان، توصیه می گردد ماس��ت به هم��راه لبوب را 
به صورت میان وعده یا حت��ی در برخی مواق��ع آن را به عنوان 
 غذا هم��راه با مقداری نان س��نگک ب��ه ک��ودک بدهید. حتی

می توان با مقداری دم کرده زعفران هم سردی ماست را بگیرید 
و هم آن را رنگی نمایید تا برای کودکان جذاب تر گردد. آب لبوی 
پخته شده نیز برای جذاب کردن رنگ ماست پیشنهاد می شود.

تذکر:  خوردن ماست با سرکه )ترشیجات( یا آبلیمو در دراز مدت 
باعث لک های پوستی می شود.  خوردن ماست با ماهی، آن هم 
در یک شب زمستانی با توجه به این که هر دوی این مواد غذایی 
سرد هستند و طبیعت زمستان و شب نیز هر دو سرد است، افراد 
مخصوصا سالمندان را که طبیعت س��نی آنان نیز سرد است در 
هنگام خواب که آن هم دارای طبیعت س��رد است، مستعد یک 
سکته مغزی می کند و برگ دیگری به نام مرگ از ناآگاهی های 

ما در دفتر روزگار ورق می خورد. 

ماست را چگونه باید مصرف کرد؟
سؤال امتحان نهایي فیزیک دانشگاه کپنهاگ

آیا با یک فشارسنج، ارتفاع  
آسمان خراش محاسبه  می شود؟

»یک نخ بلند به گردن فشارسنج مي بندیم و آن را از سقف ساختمان به 
سمت زمین مي فرس��تیم. طول نخ به اضافه طول فشارسنج برابر ارتفاع 

آسمان خراش خواهد بود.«
 این پاسخ ابتکاري چنان استاد را خش��مگین کرد که دانشجو را رد کرد. 
دانشجو با پافش��اري بر این که پاسخش درست اس��ت به نتیجه امتحان 
اعتراض کرد. دانشگاه یک داور مستقل را براي تصمیم درباره این موضوع 
تعیین کرد. داور دانش��جو را خواست و به او ش��ش دقیقه وقت داد تا راه 
حل مسأله را به طور ش��فاهي بیان کند تا معلوم ش��ود که با اصول اولیه 
فیزیک آش��نایي دارد. داور به او یادآوري کرد که وقت��ش درحال اتمام 
است. دانشجو پاسخ داد که چندین پاسخ مناس��ب دارد و سپس چنین 
پاسخ داد:»اول این که مي توان فشارسنج را برد روي سقف آسمان خراش، 
آن را از لبه ساختمان پایین انداخت و مدت زمان رسیدن آن به زمین را 
اندازه گرفت. ارتفاع س��اختمان مس��اوي یک دوم g ضربدر t به توان دو 
خواهد بود، اما بیچاره فشارسنج، یا اگر هوا آفتابي باشد مي توان فشارسنج 
را عمودي بر زمین گذاش��ت و طول س��ایه اش را اندازه گرفت. بعد طول 
سایه آسمان خراش را اندازه گرفت و س��پس با یک تناسب ساده ارتفاع 
آس��مان خراش را به دس��ت آورد . اما اگر بخواهیم خیلي علمي باشیم، 
مي توان یک تکه نخ کوتاه به فشارس��نج بست و آن را مثل یک پاندول به 
نوسان درآورد، نخست در سطح زمین وسپس روي سقف آسمان خراش. 
 pi sqroot 2 =T : ارتفاع را از اختالف نیروي جاذبه مي توان محاسبه کرد
l / g(( . یا اگر آسمان خراش پله اضطراري داش��ته باشد، مي توان ارتفاع 
ساختمان را با بارومتر اندازه زد و بعد آنها را با هم جمع کرد.« »البته اگر 
خیلي گیر و اصولگرا باشید، مي توان از فشارسنج براي اندازه گیري فشار هوا 
در سقف و روي زمین استفاده کرد و اختالف آن برحسب میلي بار به فوت 
تبدیل کرد تا ارتفاع ساختمان به دست آید.  ولي چون همیشه ما را تشویق 
مي کنند که استقالل ذهني را تمرین کنیم و از روش هاي علمي استفاده 
کنیم، بدون شک بهترین روش آن است که در اتاق سرایدار را بزنیم و به او 
بگوییم: اگر ارتفاع این ساختمان را به من بگویي یک فشارسنج نو و زیبا به 
تو مي دهم !«  او کسي نبود جز نیلز بور، تنها دانمارکي که موفق شد جایزه 

نوبل در رشته فیزیک را دریافت کند.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام سجاد)سالم اهلل علیه(:
دعا، بالى نازل شده و نازل نشده را دفع می کند. 

فناوری تکنولوژی

عکس نوشت

 فستیوال سان فرمین 
 در پامپلونا
 اسپانیا

اخبار ویژه

پس از شایعات بسیار در اینترنت و مشاهده این 
دستگاه تلفن هوش��مند جدید در دستان اریک 
اشمیت از ش��رکت گوگل، قرار است تلفن جدید 
شرکت موتوروال روز اول آگوست )10 مرداد ماه( 
معرفی شود. ش��رکت موتوروال به عنوان یکی از 
ش��رکت های گوگل، تلفن هوشمند جدید خود 
را درحالی معرفی می کند که برخالف مراس��م 
معرفی س��ایر تلفن های هوشمند، در چند گروه 
کوچک معرفی می ش��ود. دنیس وودساید مدیر 
عامل موتوروال طی یک مصاحبه گفته اس��ت که 
این تلفن با اطالع از شرایط اطراف خود به صورت کامال وابسته به این محیط کار می کند. برای 
مثال این تلفن می داند که چه زمانی داخل اتومبیل قرار گرفته از این رو گزینه های مختلفی 
که برای تعامل در اختیار کاربرخود قرار می گذارد با تعامل هنگامی که کاربر روی یک کاناپه 
به راحتی نشسته متفاوت است. وودس��اید گفت: موتوروال همواره در مدیریت انرژی دستگاه 
خوب عمل کرده است، اما عملکرد این تلفن در مدیریت حس��گرها نیز چشمگیر خواهد بود. 
این تلفن می داند که چه زمانی در جیب و چه زمانی در دست قرار دارد و می داند که چه زمانی 
می خواهید عکس بگیرید و خود اقدام به عکاسی می کند. سایر شایعات غیر رسمی درباره این 
تلفن نشان می دهد که جدیدترین تلفن هوشمند موتوروال همواره با فرمان صوتی کار می کند 
و به هرآنچه که می گویید گوش فرا می دهند و ای��ن عملکرد را با یک پردازنده دوال کور 1/7 

گیگاهرتزی و دوربین 10 مگاپیکسلی انجام می دهد.

یک شرکت فنالندی یک کیسه سرد طراحی 
کرده که بدون استفاده از برق غذا را دست کم 

به مدت 4 تا 5 روز خنک نگه می دارد.
نوآوری محققان فنالندی با عنوان» ابر کیسه 
خنک کننده« توصیف شده و توسط شرکت 
آیس بریج او در توس��وال نزدیکی هلس��ینکی 

تولید شده است.
جوکا هامالین مدیر اجرایی این شرکت گفت: 
این سیستم غیر برقی خنک کننده را می توان 
برای امور مختلفی به کار برد، به این معنا که 

فناوری این کیسه ها کاربردهای بسیار مختلفی دارند.
وی گفت: این محصول درحال حاضر آماده است، اما هنوز تولید آن برای بازار مصرف کننده 
آغاز نشده و پس از انجام چند هماهنگی دیگر، این محصول به صورت تجاری تولید می شود 
و در اختیار مصرف کننده قرار می گی��رد. ما قصد داریم که تولید انبوه این کیس��ه خنک 
کننده را تا پایان سال به اتمام برسانیم. مهم ترین مزیت» ابرکیسه خنک کننده« نسبت 
به سایر کیسه های خنک کننده سنتی، مدت زمان و کنترل دمای قابل اطمینان آن است.

این محصول برای شرایطی طراحی شده که دسترس��ی به انرژی برق و یا سایر وسائلی که 
با برق کار می کنند میسر نیس��ت و یا انرژی برق کافی در دسترس نیست. از این محصول 
می توان برای س��فرهای تابس��تان، کوهنوردی در فصل تابس��تان و س��فرهای دریایی و 

رویدادهایی چون جشنواره ها و گردهمایی های تابستانی استفاده کرد.

یک کیسه سرد برای نگهداری 5 روزه غذامعرفی اولین تلفن هوشمند موتوروال - گوگل
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آگهی تجدید مناقصه مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد تکمیل اسکلت فلزی ، سفتکاری و نمای ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید 
مجلسی را بصورت زير بنائی به شركتهای پيمانكاری دارای صالحيت و رتبه بندی با اطالعات مشروحه زير واگذار نمايد. 

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نش�ر آگه�ی ، جهت خريد و دريافت اسناد 
مناقصه به امور قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی و معرفی 

نامه از شركت مربوطه با مهرو امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد .
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای 

الک و مهر شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند. 
نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم شركت عمران مجلسی 

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

كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

مهلت تحويل اسناد به دبير خانه : تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/5/12 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/5/13 

دريافت اسناد : سايت اينترنتی 
 WWW.abfaesfahan.ir : شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اولنوبت دوم

م الف 4512

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

ترميم ترانشه آسفالت در 92-2-223
852000001722690379جاریسطح منطقه پنج شهر اصفهان

ترميم ترانشه آسفالت در 92-2-224
796000001590476479جاریسطح منطقه يک شهر اصفهان

مساحت زير بنا عنوان پروژه رديف
) متر مربع (

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهای 
پايه ابنيه  سال 92 ) ريال ( 

رشته و پايه 
پيمانكار

تكميل اسكلت فلزی ، سفتكاری و نمای ساختمان 1
حداقل پايه پنج 15861/740/000/000موزه شمالی ميدان كوثر شهر جديد مجلسی

در رشته ابنيه
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