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با وجود اینک��ه در ماه مبارک 
رمض��ان به واس��طه تعطیلی 
 ناه�����ار، ی��ک قس��مت از
س��رویس ده��ی و ف��روش 
رس��توران ها و کافه ه��ا کم 
می شود، اما مراجعه مردم به 

رستوران ها شب ها دو چندان شده و باعث بروز تراکم بیشتری در... 
جامعه/ صفحه3 

احمدي نژاد، در گفتگو با الجزيره:
جمهوري اسالمي ايران، به 20 نيروگاه مشابه 
نيروگاه بوشهر نياز دارد

وزير دفاع، خبر داد:
صنعت دفاعی ايران، توانايی تجهيز بيش از
 50 کشور جهان را دارد

نيروگاه بوشهر
 يك گام رو به جلو

ضرورت كنترل قیمت شتابان رستوران ها 
در ماه مبارك رمضان

بحران قيمت در رستوران هاي اصفهان
 مرضیه محب رسول

نیروگاه اتمی بوش��هر پس از سال ها کشمکش 
و هیاهو باالخره به مرحله بهره برداری ابتدایی 
رسید. این نیروگاه به تابویی بر روابط میان دو 
کشور روس��یه و ایران تبدیل شده بود. قرارداد 
احداث نیروگاه اتمی بوش��هر در نوامبر 1974 
میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت آلمانی 
زیمنس به امضا رسید. پیش بینی شده بود این 
پروژه تا پایان سال 1980 تکمیل و راه اندازی 
شود اما با وقوع انقالب در ایران متوقف ماند. 
تا بهمن 1357 راکتور ش��ماره یک بوش��هر به 
می��زان 85 درصد و احداث راکتور ش��ماره دو 
آن نیز 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. پس 
از انق��الب، ایران برای تکمی��ل این نیروگاه به 
روس��یه روی آورد و طی یک توافق نامه نهایی 
در س��ال 1373 روسیه مسئول اتمام این پروژه 

شد.
از آن زم��ان تاکن��ون روس ها چندی��ن بار با 
بدقول��ی از زی��ر ب��ار تکمیل نیروگاه بوش��هر 
ش��انه خالی کردند. آنچه مس��لم است روابط 
دو کش��ور روس��یه و ای��ران بع��د از پیروزی 
 انقالب اس��المی فراز و فرودهای زیادی داشته

است.
 ام��ا چی��زی ک��ه همیش��ه در ای��ن رابطه رخ 
می نمایانده اینکه، روسیه در همه زمان ها فقط 
و فق��ط به کس��ب منافع بیش��تر از ایران توجه 
داشته اس��ت. این کش��ور بارها به ایران پشت 
کرد، چندین بار با دشمنان ایران دست دوستی 
داد و حت��ی ایران را تحریم کرد. س��ردمداران 
این کشور در سطح بین الملل بارها ایران را به 
عنوان برگ برنده خود در معادالت جهانی رو 
کردند و با این حربه به راحتی توانستند حرف 

خود را به کرسی بنشانند. 
ادامه در صفحه2

از  اصفه����ان  اس��تان���دار 
به��ره برداري 60 طرح بزرگ 
عمراني در هفت��ه دولت خبر 
 داد. به گزارش موج از اصفهان، 
در  اصفه�اني«  »علیرضاذاک��ر 
جم���ع م�ردم نج��ف آباد با 

بیان این که این شهرستان قبل از انقالب و 8 سال دفاع مقدس... 
شهرستان/ صفحه4 

 مدی��رک����ل ثب��ت اح��وال 
در  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
کارگ��روه اجتماع��ی اس��تان 
گفت: روزانه والدت 27 پس��ر 
و 25 دخت��ر در ای��ن اس��تان 
ثب��ت می ش��ود. به گ��زارش 

 م��وج، »عبدالرس��ول غزال��ی« تأکید ک��رد: روزانه 12 ف��وت نیز در 
چهارمحال و بختیاری به ثبت می رسد. وی 48 درصد والدت ها...

شهرستان/ صفحه4

روزانه صورت مي گیرد:
تولد 52 نوزاد در چهار محال و بختياري

استاندار اصفهان خبر داد:
بهره برداري از دهها طرح بزرگ 

عمراني در هفته دولت

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان: 

براي حفظ مسجد امام، همت كنيد 
صفحه 2

م الف/ 6822

يك شركت تولید كننده در استان اصفهان جهت تكمیل كادر مديريتي خود 
مديرعامل با شرايط مندرج در جدول زير را دعوت به همكاري مي نمايد.

متقاضیان واجد شرايط حداكثر تا تاريخ 89/06/15 نسبت به ارسال كپي 
مدرك تحصیلي، شناسنامه، سابقه كار و يك قطعه عكس و با اعالم نشاني 

متقاضي و شماره تلفن دقیق به آدرس ذيل مكاتبه نمايند.
براي اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5642145-0312 )امور اداري( تماس 

حاصل نمايید.

عنوان رشته و رديف
طبقه شغلي

رشته و گرايش 
حداكثر سابقه كارتخصص مورد نیازمورد نیاز

جنسیتسن

حداقل لیسانسمديرعامل1
داراي سوابق مديرعاملي در 

شركتهاي تولیدي و آشنا به امور 
بازرگاني خارجي

حداقل 
مرد50 سال 15 سال

آگهي استخدام

آدرس:  اصفهان كدپستي 83315-365

با درج يك آگهی در روزنامه زاينده رود 
صدها بار ديده شويد. 

سازمان بازرگانی روزنامه زاينده رود

تلفن های تماس: با 6284166         6284167           6284168          6292468         6292458

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افزایش 24 درصدی درآمدهای 
مالیاتی، در چهار ماه نخس��ت امسال )در مقایسه با مدت مشابه پارسال( 
خبر داد و افزود: این رشد در مالیات های مستقیم، 22 درصد و در بخش 
مالیات بر ارزش افزوده، 33 درصد است. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
علی عس��کری، در جمع خبرنگاران گفت: در تیرماه امسال، درآمدهای 
مالیاتی در مقایس��ه با تیر پارس��ال 32 درصد افزایش داش��ته است. وی 
اف��زود: در تیرماه، همچنین مالیات های مس��تقیم 24 درصد و در بخش 
مالیات کاال و خدمات، 62 درصد رش��د نش��ان می ده��د. معاون وزیر 
اموراقتصادی و دارایی، با قدردانی از فعاالن اقتصادی و همچنین اصناف 
به خاطر تس��لیم به موقع اظهارنامه های مالیاتی گفت: امسال 4 میلیون و 
254 هزار اظهارنامه دریافت ش��د، که یک میلیون و 100 هزار اظهارنامه 
بیش از سال قبل است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امسال 
نخس��تین بار در بخش مالیات های مستقیم، اظهارنامه های الکترونیکی 
دریافت ش��د، گفت: همچنین به تازگی اجرای ط��رح جامع مالیاتی که 
 بیش از 10 س��ال در دس��تور کار این س��ازمان بود؛ آغاز ش��ده است و 
پیش بینی می شود مراحل بعدی آن به سرعت وارد مرحله اجرایی شود. 
وی برنام��ه خدم��ات مؤدیان را از اقدامات جدید س��ازمان امور مالیاتی 
اعالم کرد )که به تدریج در سراس��ر کشور اجرا خواهد شد( و افزود: با 
اجرای این برنامه به طور چش��مگیری از میزان معطلی ها کاسته خواهد 

شد و پاسخگویی به مؤدیان نیز سریع تر و دقیق تر می شود.
عس��کري ارسال اظهارنامه از طریق پست به س��ازمان امور مالیاتی را از 

دیگ��ر اقدامات جدید برای دارندگان وس��ایل نقلی��ه عمومی اعالم کرد 
و اف��زود: این اقدام عالوه بر کاهش میزان مراجع��ه به ادارات مالیاتی و 
جلوگیری از ازدحام، به طور چش��مگیری در وق��ت و هزینه دارندگان 
وس��ایل نقلیه عمومی صرفه جویی کرده است. وی افزود: در مناطقی که 
اظهارنامه های دارندگان وس��ایل نقلیه عمومی مشمول پرداخت مالیات 
از طریق پس��ت دریافت شده است، استقبال چشمگیر بوده و 80 درصد 
مش��موالن اظهارنامه های خود را از آن طریق ارائه کردند. عس��کری در 
بخش دیگری از این نشس��ت خبری با اشاره به روند رو به رشد اجرای 
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده گفت: امس��ال با پیوس��تن گروه دیگری 
از مش��موالن بن��د )ب( به قانون مالیات بر ارزش اف��زوده در 6 ماه دوم 
 امسال تمام مشموالن بند )ب( زیر پوشش این قانون درخواهند آمد. وی 
افزود: از سال آینده نیز مشموالن بند )ج( که شامل خرده فروشان است 
به تدریج به این قانون خواهند پیوست. عسکری درباره سهم درآمدهای 
 مالیات��ی در تأمی��ن بودجه عمومی کش��ور گفت: در س��ال 76 این رقم 
26 و 7 دهم درصد بود که اکنون به حدود 36 درصد رسیده است. وی 
س��هم درآمدهای مالیاتی در هزینه های جاری کش��ور را نیز حدود 50 
درصد، اعالم کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: امسال مشموالن 
گروه )الف( 88 هزار و 360 اظهارنامه، مش��موالن گروه )ب( 402 هزار 
و 740 اظهارنامه و مش��موالن گروه )ج( یک میلیون و 984 هزار و 563 
اظهارنامه ب��ه ادارات مالیاتی ارائه کردند و بی��ش از 2 میلیون اظهارنامه 

مربوط به مشاغل و اصناف بود.

نوبت اولرشد 24 درصدی در آمدهای مالیاتی
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 ادامه از صفحه اول
روس��یه در عصر قدرت گیری رقیب 
دیرینه خود امریکا، بیش��تر از هر چیز 
به داش��تن یک اهرم فش��ار ب��ر علیه 
این کش��ور برای حفظ و تداوم منافع 
اس��تراتژیک خ��ود عل��ی الخصوص 
در اروپ��ای ش��رقی نیازمن��د ب��ود و 
ایران با یک موقعیت ژئواس��تراتژیک 
حس��اس در منطقه، گزین��ه و راهبرد 
 ایده آلی برای این کش��ور محس��وب

 می شد.
روس��یه در اق��دام اخی��ر گ��روه 5+1 
ب��ه س��رکردگی امریکا ب��ه راحتی در 
جه��ت تحری��م ای��ران با آنه��ا همراه 
ش��د به امید اینکه بر س��ر این معامله 
بتواند تا حدودی موقعیت حس��اس و 
خطرپذیر خود را در اروپای ش��رقی، 
آبخازیا، اوس��تیای جنوبی، ترکمنستان 
و... احی��ا کن��د. آنچ��ه که روس��یه از 
امری��کا و اروپا در ای��ن پرونده انتظار 
داش��ت به س��رانجام نرس��ید ن��ه تنها 
 امریکا از طرح سپر دفاع موشکی خود 
ص��رف نظر نکرد بلکه حتی س��طحی 
اندک از انتظارات بی ش��مار روسیه را  

هم برآورده نساخت.
از طرف��ی آنچ��ه ک��ه روس��یه در این 
قرارداد از دس��ت داد، بس��یار بیشتر از 
آن چیزی بود که امریکا و اروپا به این 
کش��ور دادند. برخورد صریح و قاطع 
رئی��س جمهور و رهبر ایران با مواضع 
روسیه و خدش��ه پذیری وجه روسیه 
در سطح بین الملل موجب شد تا این 
کش��ور با چراغ سبز امریکا به صورت 
قری��ب الوقوع اق��دام ب��ه راه اندازی 
 نی��روگاه بوش��هر نماید. ضم��ن اینکه 
بی��ن  در  ش��ده  ایج��اد  دس��تگی  دو 
 مواضع سران روس��یه )نخست وزیر، 
رئی��س جمهور( بر س��ر پیوس��تن به 
قطعنامه تحریم ایران، عاملی تأثیرگذار 
 در ای��ن روند بود. پوتین که در دوران 
نخس��ت وزیری خود روابط خوبی با 
ایران داش��ت از مخالفان جدی تحریم 
ایران به ش��مار می رفت. واقعیت این 
اس��ت که نیروگاه بوش��هر امروز و تا 

م��دت نامح��دودی عماًل در س��یطره 
قدرت روس ها است. تأمین سوخت 
این نیروگاه توسط روسیه می تواند به 
یک حربه جدید برای اعمال فش��ار بر 

ایران تبدیل شود.
آنچه در طی این چند ماه مشخص شد 
اینک��ه، منافع همکاری ب��ا ایران برای 
روسیه بسیار بیشتر از پشت کردن این 
کشور به ایران است. نقش تعیین کننده 
ایران در افعانس��تان و قفقاز که عاملی 
مؤثر در امنیت روس��یه است، وسعت 
حوزه نفوذ ایران در حوزه خزر، بحث 
ان��رژی، حمل و نق��ل و از همه مهمتر 
منافع م��ادی مبادله با ای��ران از جمله 
عواملی اس��ت که روس��یه را به آشتی 

مجدد با ایران وادار کرد.
روس��یه در این بازی سیاس��ی نه تنها 
موقعی��ت خ��ود را در بی��ن ایرانی��ان 
از دس��ت داد، بلک��ه با خارج ش��دن 
از ح��وزه نفوذ بر ای��ران و ایفای یک 
نقش میانجی در مس��أله هسته ای راه 
را برای ورود کش��ورهای تازه قدرت 
 گرفت��ه ای چ��ون ترکی��ه و برزیل باز 

کرد. 
روس��یه ب��ا روی گردان��ی از ایران و 
پیوس��تن ب��ه اردوی امری��کا ب��ه یک 
مهره وابس��ته و بی تأثیر در بین جامعه 
جهانی بدل گش��ت. امروز روس��یه به 
دنبال احیای آبروی از دست رفته خود 
اس��ت. تجربه ثابت کرده روسیه رفیق 
راه نیس��ت، پس باز تعریف نوع نگاه 
سیاسی ایران به این کشور ضروری به 

نظر می رسد. 
تجرب��ه ماه ه��ای اخیر نش��ان داد که 
برخ��ورد ایران ب��ا روس��یه از موضع 
قدرت ن��ه تنها ب��ه دس��تیابی اهداف 
ایرانی��ان در س��طح بی��ن الملل کمک 
خواه��د کرد بلکه ط��رف مقابل را نیز 
وا می دارد تا قواعد کلی مورد پذیرش 
ایران را جدی گرفته و به آن عمل کند. 
راه اندازی ابتدایی نیروگاه بوشهر یک 
گام ب��ه جلو برای رس��یدن به اهدافی 
اس��ت که س��رانجامش اقت��دار ایران 

اسالمی خواهد بود.

ايران

  سخنگوی شورای ش��هر اصفهان، 
 ضم��ن انتق�����اد از بی توجه��ی به 
مس��جد امام )ره( گفت: مس��ئوالن 
میراث  ب��ه خص����وص  مربوط��ه 
فرهنگی باید ب��رای حفظ این بنای 
ارزش��مند، همت داش��ته باش��ند و 
مدیریت شهری اصفهان نیز، در این 
خص��وص کوتاهی نخواهد کرد. به 
گ��زارش مهر در اصفهان، ابوالفضل 
قربانی در جلس��ه ش��ورای ش��هر 
اصفه��ان افزود:  قل��ب هر اصفهانی 
از وضعی��ت کنون��ی گنب��د و مناره 
مس��جد ام��ام )ره( ب��ه درد آمده و 
نباید اجازه داد چنین اتفاقات تلخی 
برای این ش��هر تاریخ��ی به وجود 
آید. وی س��ازمان می��راث فرهنگی 
و گردش��گری اس��تان را مس��ئول 
مستقیم بازسازی و حراست از ابنیه 
تاریخ��ی به خصوص مس��جد امام 
)ره( دانس��ت و ادامه داد: مسئوالن 
مربوط��ه باید ب��ه بناه��ای تاریخی 
اصفهان توجه خاصی داشته باشند، 
چرا که اصفهان برمبنای آثار تاریخی  

و  زاینده رود شناخته می شود.
قربانی نس��بت به تخریب موزه هنرهای معاصر 
هش��دار داد و گف��ت: انتظ��ار م��ردم جه��ان و 

کش��ور از مس��ئوالن میراث فرهنگ��ی در زمینه 
حفظ و نگهداری آثار تاریخی بس��یار اس��ت که 
البته مدیریت ش��هری نیز در این راس��تا کوتاهی 

نخواهد ک��رد و آمادگ��ی هر گونه 
مساعدت در این زمینه را دارد.

سخنگوی ش��ورای اس��المی شهر 
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
خطاب به مس��ئوالن سازمان میراث 
فرهنگ��ی گف��ت: بهتر اس��ت تا در 
جلس��ه علن��ی این ش��ورا حاضر و 
مشکالت و کمبودهای این سازمان 
را بازگ��و کنید. این عضو ش��ورای 
ش��هر اصفهان در بخش دیگری از 
س��خنان خود با بیان اینکه خدمات 
هزینه هایی  با  اتوبوس��رانی  شرکت 
ک��ه صرف می کن��د ت��وازن ندارد 
و این مس��أله به مش��کالت زیادی 
در این ش��رکت  دامن زده افزود: با 
توج��ه به این که مقرر ش��ده هزینه 
بلی��ت از س��وی م��ردم، دول��ت و 
ش��هرداری به طور یکسان دریافت 
شود، اما متأس��فانه در حال حاضر 
این درآمد برای شرکت اتوبوسرانی 
هزینه های  پرداخ��ت  در خصوص 
نگهداری و حقوق پرسنل پاسخگو 
نیس��ت. وی ادام��ه داد: ب��ه همین 
سبب کمک و مساعدت منابع دیگر 
برای این ش��رکت امری مهم و ضروری به شمار 

می رود.

شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، گفت: رئیس جمهور 

ایران اعالم ک��رد: ایران به اح��داث 20 نیروگاه 
هسته ای مش��ابه نیروگاه هس��ته ای بوشهر نیاز 

دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محم��ود احم��دی ن��ژاد، 
در مصاحب��ه اختصاص��ی ب��ا ش��بکه الجزی��ره 
اف��زود: ته��ران برای تولید س��وخت هس��ته ای 
ت��الش می کن��د، زی��را دریافت این س��وخت 
 از خ��ارج تح��ت تأثی��ر مس��ائل سیاس��ی قرار 

می گیرد.
احم��دی ن��ژاد گفت: بین کس��ی که س��وخت 
هس��ته ای در اختی��ار دارد با خریدار س��وخت 
هس��ته ای تفاوت اس��ت. هم می توان سوخت 
هس��ته ای را تولی��د ک��رد و ه��م می ت��وان آن 
را خری��د، ول��ی تجربه م��ا نش��ان داده دریافت 
سوخت از خارج تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار 

می گیرد. ما باید مطمئن ش��ویم که نیروگاه های 
هس��ته ای کش��ورمان می توانند به فعالیت خود 
ادامه دهند. ام��روزه اروپا و امریکا صدور بنزین 
ب��ه ایران را ممنوع کرده ان��د در حالی که بنزین 
یک سوخت غیر هس��ته ای است و صریح باید 
گف��ت: ما به آنه��ا اطمینان نداری��م، ولی روابط 
 م��ا ب��ا روس��یه خ��وب و در وضعیت مناس��بی 

است. 
یادآور می ش��ود، ش��بکه الجزی��ره توضیح نداد 
مت��ن کامل مصاحبه رئیس جمهور با این ش��بکه 
را چ��ه زمان��ی پخ��ش خواهد کرد. این ش��بکه 
تلویزیونی، خبر آزمایش موفقیت آمیز موش��ک 
زمین به زمین با برد متوسط با نام »قیام یک« را به 
 نقل از تلویزیون جمهوری اس��المی ایران پخش 

کرد.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران گفت: ما بارها 
گفت��ه ایم که قصد نداری��م همه اورانیوم خود را 
به اورانیوم20 درصد غنی ش��ده تبدیل کنیم، اما 
تا زمانی که نیازمان تأمین ش��ود این کار را انجام 

خواهیم داد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، در ادامه نشس��ت 
خب��ری، خبرگ��زاری رویترز از رئیس س��ازمان 
انرژی اتمی پرس��ید ایران در چه شرایطی حاضر 
 اس��ت، از غن��ی س��ازی20 درص��دی اورانیوم

صرف نظر کند؟ 
عل��ی اکب��ر صالحی، پاس��خ داد: ما ابت��دا قصد 
نداش��تیم غنی سازی در س��طح 20 درصد انجام 
دهی��م. وی اف��زود: یکس��ال پیش نام��ه ای به 
س��ازمان بین المللی انرژی اتمی فرستادیم و در 
تحقیقاتی تهران را تأمین کنند اما متأسفانه پاسخ آن درخواس��ت کردیم سوخت مورد نیاز رآکتور 

مثبتی دریافت نکردیم. صالحی ادامه داد: ش��رط 
و شروط بس��یاری در این باره گذاشتند که ما را 
واداشت به سراغ غنی سازی20 درصدی برویم. 
صالحی افزود: براس��اس ان پی تی و اساس��نامه 
آژان��س، این حق ماس��ت که اورانی��وم را تا هر 
درص��د که نیاز داریم برای مص��ارف صلح آمیز 

غنی سازی کنیم.
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ادام��ه داد: این به 
معنای این نیس��ت که به ط��ور حتم باید این کار 
را انج��ام دهیم اما م��ا اینها را انج��ام می دهیم 
فقط به این علت که ش��رایط بر ما تحمیل ش��ده 
اس��ت. صالحی گف��ت: تا زمانی که مق��دار نیاز 
خ��ود را تأمین کنیم، ای��ن کار را انجام می دهیم 
 و در ای��ن ب��اره فقط مقام��ات ایران��ی تصمیم 

می گیرند.

مع��اون سیاس��ی وزیر کش��ور گفت: ب��ا توجه 
ب��ه اینکه تاکنون خان��ه احزاب، اساس��نامه اش 
 را اص��الح نک��رده اس��ت، فعالیت��ش را قانونی 
نم��ی دانیم. ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، 
س��یدصولت مرتضوی در نشستی خبری درباره 
فعالیت خانه احزاب افزود: خانه احزاب تشکلی 
مانند سایر تش��کل هاست که کمیسیون ماده 10 
احزاب به اساس��نامه آن ایراداتی گرفته بود. وی 
گفت: پی��ش از برگزاری انتخابات خانه احزاب، 
مکاتبه های متعددی با دبیرکل این تشکل انجام و 
 اعالم شد، که باید اساسنامه خانه احزاب اصالح 

شود.
مرتض��وی افزود: ای��ن درحالی اس��ت که خانه 
اح��زاب مجم��ع عموم��ی و انتخابات��ش را، به 
استناد اساسنامه اش برگزار کرد و به درخواست 
کمیسیون ماده 10 عمل نکرد. معاون سیاسی وزیر 
کش��ور اضافه کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب، به 
شیوه انتخابات خانه احزاب ایرادی نداشت اما به 
مقدمات کار ای��راد گرفت بنابراین انتخابات این 

تشکل نمی تواند صحیح باشد.
 مرتض��وی گف��ت: هنگامی که خان��ه احزاب از 
وزارت کش��ور نماینده خواس��ت به دالیل گفته 
ش��ده، نماینده کمیس��یون ماده 10 احزاب اعزام 
نش��د. وی افزود: در نهایت کار به اینجا رس��ید 
که منتخبان وقت خانه احزاب از وزارت کش��ور 
درخواست جلسه کردند و در آن جلسه پذیرفتند 

که حق با کمیسیون ماده 10 احزاب بوده است و 
از وزارت کشور فرصت خواستند تا انتخاباتشان 

را مجدداً برگزار کنند.
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور گف��ت: هنوز هیچ 
خب��ری از اص��الح اساس��نامه خانه اح��زاب به 
دست ما نرس��یده بنابراین انتخابات این تشکل، 
غیرقانون��ی و مخ��دوش اس��ت و ت��ا زمانی که 
اساس��نامه را اصالح نکنند فعالیتش��ان را قانونی 

نمی دانیم. 
مرتض��وی در ادام��ه با اش��اره وظای��ف قانونی 
کمیس��یون م��اده 10 اح��زاب افزود: به اس��تناد 
قان��ون، ای��ن کمیس��یون ب��ه منظور نظ��ارت بر 
اح��زاب، رس��یدگی ب��ه تخلف��ات و بررس��ی 
صالحی��ت احزاب برای ص��دور پروانه، فعالیت 
می کن��د. معاون سیاس��ی وزیر کش��ور، گفت: 
 کمیس��یون م��اده 10 احزاب متش��کل از نماینده 
رئیس قوه قضائیه، نماینده دادستان کل کشور، دو 
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاون 
 سیاس��ی وزیر کش��ور به عنوان رئیس کمیسیون 

است. 
 وی در ادام������ه درب���اره فع��الیت س��ازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی ایران و جبهه مشارکت 
ایران اسالمی نیز گفت: نظر به تخلفات عدیده ای 
که از قانون و مقررات داش��ته اند به اس��تناد آرا 
 و قان��ون، فعالیت این دو تش��کل متوقف ش��ده 

است. 

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه فعالیت دو 
تشکل مجاهدین انقالب و مشارکت، غیرشرعی 
و غیرقانونی اس��ت افزود: دالیلمان را به مرجع 
قضایی ارائه کرده ایم و حاال نوبت این دو تشکل 
اس��ت که به این مراجع رج��وع و از خود دفاع 
کنند و در نهایت حکم صادر شود. وی در پاسخ 
به این س��ئوال که چرا با اینکه فعالیت س��ازمان 
مجاهدین انقالب و جبهه مش��ارکت، غیرقانونی 
اس��ت، اما بیانی��ه صادر می کنن��د، گفت: ما هم 
شنیده ایم اما هر نوع اظهارنظر و صدور بیانیه در 
قالب این دو تشکل تخلف است و مجدداً به این 

تخلفات رسیدگی می شود.

احمدي نژاد، در گفتگو با الجزيره:
جمهوري اسالمي ايران، به 20 نیروگاه مشابه نیروگاه بوشهر نیاز دارد

معاون وزيركشور: 
فعالیت خــانه احــزاب را قــانونی نمی دانیم

جهان نما
مذاكره كننده ارشد تشكیالت خودگردان خبر داد:

نامه عباس به کميته  چهارجانبه درباره 
شروط ورود به مذاکرات مستقيم

 رئی���س تش��کیالت 
خودگ�ردان فلس��طین 
با ارس��ال نام��ه ای به 
کمیت��ه  طرف ه����ای 
چه��ارجانب��ه صل��ح 
خ���اورمیانه ش��روط 
فلسطینی��ان برای ورود 
مس��تقیم  مذاکرات  به 
با )تل آوی��و( را اعالم 
کرد. به گزارش فارس 
 ب��ه نق��ل از روزنام��ه 

»القدس العربی«، »صائب عریقات« مذاکره کننده ارشد تشکیالت خودگردان 
فلسطین پس از نشست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین)ساف( 
با اعالم این خبر گفت: »محمود عباس« با ارس��ال نامه مهمی به طرف های 
کمیته چهارجانبه شروط فلسطینیان، برای ورود به مذاکرات مستقیم را اعالم 
کرد. به گفته وی، از جمله این ش��روط، توقف شهرک سازی به طور کامل 
به ویژه در قدس اش��غالی و توقف تخریب منازل در قدس است. عریقات 
همچنین گفت: عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی فلسطین سال 1967 
از جمله قدس شرقی و تشکیل دولت مستقل فلسطین به عنوان مرجعیت 
مذاکرات از دیگر ش��روط فلسطینیان اس��ت و این باید با حقوق بین الملل 
و قوانین مش��روع بین المللی در جهت دس��تیابی به یک راه حل فراگیر در 

منطقه مستند باشد. 
عریق��ات، همچنین تأکید ک��رد: اگر پس از تاریخ 26 س��پتامبر که مهلت 
تعیین ش��ده برای توقف شهرک س��ازی به پایان می رسد، اسرائیل بار دیگر 
شهرک سازی را آغاز کند؛ طرف فلسطینی مذاکرات را متوقف خواهد کرد 
و اسرائیل باید بین صلح و شهرک سازی یکی را انتخاب کند و عباس این 
موضع را به آمریکایی ها و تمامی طرف های عربی و بین المللی ابالغ کرده 
اس��ت، زیرا مذاکرات همراه با شهرک س��ازی هرگز وجود نخواهد داشت. 
دولت »باراک اوباما« رئیس جمهوری امریکا خواس��تار برگزاری نشس��ت 
 اس��رائیل و تش��کیالت خودگردان فلسطین در واش��نگتن و در 2 سپتامبر 
)11 شهریور( شد، تا مذاکرات مستقیم سازش آغاز شود. کمیته چهارجانبه 
که متش��کل از نمایندگان آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپاست، 
روز پنجش��نبه، دوم س��پتامبر )11 ش��هریور( را موع��د تعیین ش��ده برای 

ازسرگیری مذاکره عباس با تل آویو اعالم کرد. 

نشست اضطراری سازمان ملل، با وعده 
کمك 70 کشور به پاکستان، پايان يافت  
نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل برای جمع آوری کمک های 
جهانی به س��یل زدگان پاکستانی پایان یافت و عمده کشورها، وعده دادند 
که دولت پاکستان را در این عرصه تنها نگذارند. بودجه 460 میلیون دالری 
درخواستی برای تأمین نیازهای اولیه سیل زدگان پاکستانی، در جریان این 
نشس��ت تأمین ش��ده، هر چند که آمارها و ارق��ام متناقضی در این عرصه 

وجود دارد. 
عم��ده کش��ورها ارزش کاالهای ارس��الی خود را محاس��به و در گزارش 
کمک های خود، این ارقام را در کنار ارقام نقدی و تعهد شده، ذکر کرده اند 
و همین موضوع باعث اختالفاتی در آمار ش��ده اس��ت. س��یل در پاکستان 
 دس��ت کم 20 میلیون نفر را به کمک های جهانی نیازمند کرده و بیش از 
یک هزار و 500 نفر را به کام مرگ فرس��تاده اس��ت. نشس��ت فوق العاده 
مذکور قرار بود یک روزه باش��د اما فهرست طوالنی سخنرانان، باعث شد 
که این نشست روز جمعه هم ادامه یابد. وزیر خارجه پاکستان، در مراسم 
گشایش نشست گفته بود: این سیل مرگبار 43 میلیارد دالر به کشورش زیان 
وارد ساخته است. شاه محمود قریشی، گفته بود: مقام های کشورش، نگران 
آس��یب های موج دوم و سوم این سیل ویرانگر هستند. بیش از 70 کشور، 
در نشس��ت اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل وعده کمک دادند اما به 

ظاهر رقم نقدی 320 میلیون دالر، تاکنون قطعی شده است. 

برای تحويل تاجر روسی به امريكا 
الوروف: تصميم دادگاه تايلند 

تصميمی سياسی است
روس��یه  وزیر خارجه 
تصمیم دادگاه تایلند در 
خصوص تحویل تاجر 
روسی متهم به فروش 
پولش��ویی  و  س��الح 
به دول��ت امری��کا را 
و  سیاس��ی   تصمی��م 
به خاطر اعمال فش��ار 
کرد.  ارزیابی  خارجی 
به گزارش ف��ارس به 
پایگاه خبری-  از  نقل 
اینترنتی »راس بالت«، »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه، تصمیم 
دادگاه تایلن��د در خص��وص تحویل دادن »ویکتور بوت« تاجر روس��ی به 

امریکا را تصمیمی »غیر حقوقی و سیاسی« خواند.
دادگاه عالی تایلند، تصمیم گرفت تا »ویکتور بوت« تبعه روس که متهم به 
پولش��ویی در خاک امریکا و همچنین تالش برای فروش سالح، به گروه 
کلمبیایی »فارک« است )که در امریکا گروهی تروریستی شناخته می شود( 
را به دولت ایاالت متحده تحویل دهد و بوت، افس��ر سابق در دوره اتحاد 
جماهیر شوروی است که در ماه مارس سال 2008 در تایلند دستگیر شده 

و تاکنون در این کشور زندانی بود. 
وزیر امور خارجه روسیه گفت: ما در این خصوص بسیار متأسف هستیم. 
به نظر ما تصمیم دادگاه تایلند نه تصمیمی بر پایه و اساس اصول حقوقی، 
بلکه یک تصمیم سیاسی است. الوروف یادآور شد: براساس اطالعاتی که 
به دست آورده ایم، این تصمیم با توجه به اعمال فشار شدیدی که از خارج 
بر دادگاه اعمال می ش��ده، اتخاذ شده است و این مسأله جای تأسف دارد. 
وی اف��زود: در رابطه با منافع این تبع��ه روس باید بگویم که طی ماههای 
اخیر تالش برای کمک به وی صورت گرفته و تماس هایی با وکیل مدافع 
و اعضای خانواده وی گرفته ش��ده، و به آنها اطمینان داده ش��ده که دولت 
 روسیه از هیچ تالشی برای بازگرداندن وی به وطن فروگذار نخواهد کرد. 
»ویکتور بوت« نیز در اظهارنظر در رابطه با رأی دادگاه تایلند در مورد خویش، 
 این تصمیم را تحریک آمیز و به خاطر اعمال فشارهای دولت امریکا ارزیابی 

کرد.
عالوه بر این، سفیر تایلند در مسکو نیز به منظور دادن توضیحاتی در رابطه 
با پرونده قضایی »ویکتور بوت« به وزارت امور خارجه روس��یه فراخوانده 
شد. »آلکس��ی بورداوکین« معاون وزیر خارجه روسیه، یادداشت اعتراض 
رسمی دولت روسیه در خصوص رأی دادگاه عالی تایلند در خصوص این 

تبعه روس را تسلیم سفیر این کشور در مسکو نمود.

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان: 

برای حفظ مسجد امام، همت كنيد

سردار وحیدی، خبر داد:
صنعت دفاعی ايران، توانايی تجهيز بيش 

از 50 کشور جهان را دارد

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه؛ صنعت دفاعی اکنون به صنعت 
جامع، جهانی، پویا و پیشتاز تبدیل شده که قادر است عالوه بر تأمین نیازمندی های 
دفاعی کش��ور، به بیش از 50 کش��ور جهان نیز صادرات داش��ته باشد،گفت: ما فکر 

باطل دشمنان اسالم را به گور می فرستیم. 
ب��ه گزارش مهر، س��ردار احمد وحیدی وزی��ر دفاع نیروهای مس��لح با حضور در 
حرم مطهر حضرت امام)ره(، با اش��اره به فرا  رس��یدن سی و یکم مردادماه، سالروز 
صنعت دفاعی کش��ور گف��ت: زمانی که امام خمینی)ره( در س��خت ترین ش��رایط 
جن��گ و تحریم، فرمان دادند که ش��ما می توانید و باید وابس��تگی ب��ه بیگانگان را 
قط��ع کنی��د و نیازمندی های کش��ور خودت��ان را تأمین کنی��د؛ متخصصان مجرب، 
دانش پژوه��ان، دانش��جویان، جوانان رش��ید و صنعتگران این م��رز و بوم در لبیک 
ب��ه ن��دای ام��ام عزیز آس��تین همت باال زدن��د و با کمتری��ن امکان��ات جوانه های 
 اس��تقالل و خودکفای��ی را در عرصه ه��ای مختلف ب��ه ویژه صنع��ت دفاعی بارور 

کردند.
وی افزود: آنچه امروز و پس از گذش��ت 30 س��ال به عنوان صنعت دفاعی مس��تقل 
و خودکفا در تأمین نیازمندی های نیروهای مس��لح ش��اهد هس��تیم؛ مرهون نهضت 
و راه عزتمندان��ه ای اس��ت ک��ه امام خمین��ی)ره( پیش روی ملت ای��ران قرار داد و 
آن، هم��ان راه خداجوی��ی، خودب��اوری، خوداتکای��ی، خودکفای��ی، خ��ردورزی، 
 خالقیت و نوآوری برای اداره کش��ور، توسعه، پیش��رفت و سربلندی ایران اسالمی 

است.
وزیر دفاع در ادامه خاطرنش��ان کرد: امروز ش��اهد هستیم که به برکت امام، انقالب، 
خ��ون ش��هیدان، ایثار و فداکاری جانبازان و ت��الش و مجاهدت متخصصان زبده و 
زحمتکش ایران عزیز که در گذشته صنعتی کاماًل وابسته داشت و در برخی زمینه ها 
صنعت نداش��ت، امروز در زمینه  دفاعی، صنعتی جامع، جهانی، پویا و پیش��تاز دارد 
که قادر اس��ت عالوه بر تأمین نیازمندی های کش��ور، به بیش از 50 کشور جهان نیز 

صادرات داشته باشد. 
وحیدی با بیان اینکه؛ صنعت دفاعی ایران به جایی رس��یده اس��ت که دیگر کس��ی 
نمی تواند جلودار آن باش��د، اظهار داش��ت: صنایع دفاعی ما با تولیدات و امکانات 
انبوه و پیش��رفته خود و در عمل به دنیا نشان داد که هیچ چیز از دنیا کم ندارند. وی 
با اشاره به خودکفایی نیروهای مسلح گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری مقتدرانه 

در مقابل رژیم استکبار ایستاده ایم. 
وزیر دفاع در ادامه به تهدیدات اخیر امریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: ما صداهایی 
را می شنویم که می گویند: طرح نظامی در دست داریم و ما به آنها می گوییم ما همان 
ملتی هستیم که برای اینکه یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتد هشت سال 
جنگیدیم و حدود 200 هزار شهید دادیم؛ آیا شما هم آماده اید که سال ها بجنگید و 

ده ها هزار بلکه صدها هزار کشته به خانه ببرید؟ ما آماده ایم. 
وی با اش��اره به پذیرش قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی اظهار داش��ت: در آن زمان 
هم��ه ناراحت بودند؛ زیرا می گفتند: ما حاضری��م همه چیز خود را بدهیم. امام چرا 
 ج��ام زهر را بنوش��د. ناراحتی به ای��ن دلیل بود وگرنه ما در هم��ان زمان هم پیروز 

بودیم. 

صالحی:

تا رفع نیازمان، غنی سازی20 درصد را انجام می دهیم
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مهارت ابراز وجود: مثال هایی که در این متن ارائه می شود، معنای ابراز وجود کردن یا 
احقاق حق نمودن را در حوادث مختلف نشان می دهد، شاید برخی از این نمونه ها را در 
زندگی خود نیز تجربه کرده باشید. چند دقیقه ای وقت بگذارید،  و صادقانه به سخنان 
خود درباره روابطی که با اش��خاص مهم زندگی خود دارید گوش فرا دهید. به دقت 
به تماس های خود با والدین، دوستان، همکاران، هم شاگردیها، همسر، بچه ها، رؤسا، 
آموزگاران، فروشندگان، همسایه ها و اقوام و بستگان، توجه کنید. چه کسی در این روابط 
نقش غالب را ایفا می کند؟ آیا در ارتباط با این اشخاص از شما سوء استفاده می کنند؟ آیا 
معموالً احساسات و نقطه نظرهای خود را ابراز می کنید؟ آیا از اشخاص، به سود خود 
بهره برداری می کنید؟ آیا آنها را از خود می رنجانید؟ مثال ها را که بخوانید می توانید کمی 

در ابراز وجود کردن تواناتر شوید.
تعارف مواد مخدر: رامین، دانشجو است رفتاری بسیار دوستانه دارد و در زمینه های 
اجتماعی فعال و پویاست. مدتی است با سعید، دوست شده، یک شب سعید، رامین را به 

یک میهمانی دعوت می کند. در طول میهمانی یک نفر بسته کوچکی حاوی مواد مخدر، 
به دیگران تعارف می کند. همه جز رامین استقبال می کنند اما وقتی سعید به او پیشنهاد 

می کند، می ماند که چه باید بگوید: 3  شکل واکنش او را توضیح می دهیم:
ــدون ابراز وجود: رامین باألخره می پذیرد و وانمود می کند که قبالً هم مواد مصرف  ب
کرده، او با دقت به دیگران نگاه می کند و از طرز استعمال آن ماده خاص آگاه می شود. اما 

نگران است مبادا باز هم مواد بیشتری به او تعارف کنند.
نتیجه: او نمی خواهد س��عید را ناراحت کند اما خودش تن به کاری می دهد که به آن 

عالقه ای نداشته است.
 پرخاشگرانه: رامین از پیشنهاد سعید عصبانی  شده و او را سرزنش می کند و از سعید 
می خواهد که سریعاً او را به منزل برگرداند. وقتی میهمان ها به او می گویند:  قبول این 

تعارف الزامی نیست، او هم چنان، به تندخویی ادامه می دهد.
نتیجه: سعید احساس می کند که نزد میهمان ها تحقیر شده است و عالقه اش به رامین 

کم می شود و به این نتیجه می رسد که اگر با او دوستی نکند بهتر است.
 مهارت ابراز وجود: رامین از قبول پیشنهاد سعید خودداری می کند و مؤدبانه جواب 

می دهد: نه متشکرم.
بعد به حاضران می گوید: تاکنون مواد مصرف نکرده و عالقه ای هم به این کار ندارد. 
رامین به س��عید و دوس��تانش می گوید: ترجیح می دهد، به سینما برود، اما به آنها حق 

می دهد که به میل خود رفتار کنند. 
وقتی از میهمانی خارج می شود از سعید گله می کند که چرا به او نگفته دوستانش مواد 
استعمال می کنند و بعد اضافه می کند با پیشنهاد مصرف مواد و تعارف آن، آزادی او را 
 به مخاطره  انداخته زیرا اگر به هر شکل پلیس از موضوع باخبر می شد، او نیز دستگیر

 می شد. 
ــه: رامی��ن ب��ه این فک��ر می افت��د، که احتم��االً اگر با س��عید قط��ع رابطه کند  نتیج

 بهتر است.

آموزش مهارت های زندگی به صورت کاربردی!

وقت��ی اولین ش��ماره های رن��د تلفن هم��راه، با 
قیمت های میلیونی به مزایده گذاش��ته شد، کمتر 
کس��ی تصور می کرد مورد استقبال قرار گیرد اما 
زمانی که ش��ماره رند 09127777777 حدود 57 
میلیون تومان، خریداری ش��د معلوم شد؛ کسانی 
هس��تند که برای این موارد نیز هزینه بپردازند! به 
گزارش مهر: منحصر بفرد بودن در کشور ما، تنها 
مختص شماره های رند نبوده و نیست، بلکه نمود 
آن را به راحتی می توان در دیگر کاالهای مصرفی 
همچون: اتومبیل و گوش��ی موبایل نیز مش��اهده 

کرد.
ــت میلیاردرهای  ــی های اعیانی، در دس گوش

ايرانی
برخ��الف تصور عم��وم مردم که فک��ر می کنند 
گوشی های موبایل، با قیمت های باالی 500  هزار 
تا یک میلیون تومان، جزو گران ترین گوش��ی ها 
محسوب می شود، اما با سر زدن به مراکز فروش 
گوشی تلفن همراه، می توان گوشی هایی را دید که 
حتی تصور قیمت 35 میلی��ون تومانی، برای آنها 

محال است.
گوشی گرانقیمت يك برند انگلستان، بیش از 

انگلیس در ايران خريدار دارد
این گوشی ها که انواع و اقسام متفاوتی دارند، آنقدر 
در میان میلیاردرهای ایرانی، طرفدار پیدا کرده  که 
یکی از فروشندگان آنها می گوید: این گوشی های 
لوکس که اکثرا تولید یک کمپانی در کشور انگلستان 

است، در ایران بیشتر از انگلستان طرفدار دارد.
به گفته فروش��ندگان بازار موبای��ل، اصلی  ترین 
خصیصه گوشی های اعیانی، پوشش الماس گونه 
آنها است، که توجه میلیاردرهای ایرانی را به خود 
جلب می کند. دانه های رنگی الماس های تعبیه شده 
در این گوش��ی های زیبا، باعث شده تا کسانی که 
به داشتن کلکس��یونی از بهترین ها، عالقه وافری 
دارن��د، بهای زیادی باب��ت آن بپردازند. همچنین 
س��نگ هایی چون: الماس، یاقوت کبود و برلیان 
پوشش بیش��تر این گوشی ها را تشکیل می دهند.
به اعتقاد فروشندگان این گوشی های گرانقیمت، 
تنه��ا پولدارترین های ایران ق��ادر به خرید چنین 
گوشی هایی هستند، که حتی از امکانات پیشرفته ای 

هم بهره نمی برند.
گوشی های 18 تا 120 میلیون تومانی، در بازار 

ايران
گوش��ی های منحصر به فرد و لوکس، اکثراً تولید 
کمپانی های معروفی در انگلیس و س��وئد هستند 
و کمپانی فنالندی نی��ز، در این بازار با همکاری 
با برندهای معروف پوش��اک، همچون: گوچی و 
ورس��اچه، مدل های معدودی از این گوشی های 

گرانقیمت را تولید می کند.
احسان غالمپور، یکی از فروشندگان گوشی های 
گرانقیمت در تهران در مورد بازار این گوش��ی ها، 
گفت: در حال حاضر یک گوشی برند انگلیسی، 

یکی از پرفروش های این بازار اس��ت که در چند 
مدل متفاوت، در صفحه کلید فروخته می شود.

وی با بیان اینکه در س��اخت این گوش��ی، از فلز 
طال یا پالتین و جواهرات و سنگ های گرانقیمت 
گوناگون استفاده شده است اضافه کرد: قیمت این 
گوشی، با توجه به جواهراتی که در آن به کار رفته 
است و اینکه صفحه کلید آن طال و یا پالتین است 
از 18 میلیون تومان به باال اس��ت. غالمپور، گفت: 
این مدل گوشی، از این کمپانی به تازگی با طراحی 
جدید وارد بازار ایران شده و برخالف گوشی های 
قبلی که هیچگونه امکانات به خصوصی نداشتند 
از کارت حافظ��ه و دوربین به��ره می برد، که این 
ویژگی ها نظر مش��تریان زیادی را به خود جلب 

مي کند.
میزان فروش گوشی های چند 10 میلیونی، در 

ايران
وی که معتقد است گوش��ی های گرانقیمت این 
کمپانی انگلیسی در ایران؛ مشتریان بیشتری نسبت 
به انگلستان دارد گفت: برخالف تصور عموم که 
فکر می کنند گوشی های چند 10 میلیونی، در ایران 
بازار ندارد، باید گفت: شمار فروش این گوشی ها 
در هفته از انگش��تان دو دست، بیشتر است.  این 
فروش��نده گوش��ی، اضافه کرد: قیمت مدل های 
قدیمی ای��ن برند، در ب��ازار ای��ران، از 5 میلیون 
تومان به باال اس��ت اما مدل های جدید این برند، 
از 18 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان، به تناسب 

جواهرات و طراحی آن فروخته می شود.
غالمپ��ور با بیان اینکه حتی گوش��ی 120 میلیون 
تومانی نیز، در بازار وجود دارد اضافه کرد: همانطور 

که در هفته حدود دو ماشین بسیار گرانقیمت در 
بازار ایران فروخته می شود خرید و فروش گوشی 
120 میلیون تومانی نباید آنچنان دور از ذهن باشد.
ای��ن فروش��نده گوش��ی، در بازار ته��ران گفت: 
گوش��ی های لوکس و گرانقیمت، از این کمپانی 
انگلیسی در 72 کشور جهان عرضه می شود و در 

ایران نیز نمایندگی فروش دارد.
ــوئدی، برای خانم های  ــی های لوكس س گوش

میلیاردر
تاکنون حدود پنج مدل از گوش��ی های برندی، از 
کش��ور س��وئد وارد بازار ایران شده که نسبت به 

مدل های برند انگلیسی، ارزان قیمت تر هستند.
در طراحی یک گوش��ی از برند سوئدی، از شکل 
ظاهری برخی ل��وازم آرایش خانم ها بهره گرفته 
ش��ده و به همین دلیل این گوشی که حدود پنج 
میلیون تومان فروخته می ش��ود، توجه خانم های 
دوستدار کاالهای لوکس و مدرن را به خود جلب 
کرده است. درب این گوشی به صورت برقی باز 
می شود و برای باز کردن آن نیازی به تحرک های 
فیزیکی و یا تماس مس��تقیم دست نیست. همین 
نحوه باز و بسته کردن درب، این گوشی را کاماًل 
منحصر به فرد، نسبت به دیگر مدل های این کمپانی 

سوئدی کرده است.
مدل های این کمپانی س��وئدی در بازار تهران که 
قیم��ت آنه��ا از 3/5 میلیون آغاز می ش��ود و به 6 
میلیون نیز می رس��د، اغلب به دوربین باال در حد 
پنج مگاپیکسل مجهز هستند.دو مدل گوشی نیز، 
از مارک انگلیسی با قیمت 9 میلیون و 500 هزار 

تومان و 25 میلیون تومان فروخته می شود.

همچنین م��دل دیگری از گوش��ی های این برند 
انگلیسی، با قیمت 22 میلیون تومان در بازار تهران 
موجود اس��ت که بدنه این گوشی 250 گرمی، با 
طالی سفید 18 عیار پوشیده شده که بر روی آن 
دو قیراط الماس اصل به کار رفته است. داخل این 
گوشی 22 میلیونی نیز، 20 تکه یاقوت به کار رفته 
و بدنه این گوشی نیز از تیتانیوم ساخته شده است.
البته مدل دیگر گوش��ی این مدل انگلیسی که به 
»مار کبری« معروف است تاکنون در بازار موبایل 
تهران دیده نش��ده مگر آنکه به صورت شخصی، 
وارد کشور شده باشد. این مدل بدنه ای از پوشش 
پوست مار کبری دارد و قیمت آن که بالغ بر یک 
میلیون دالر برآورد ش��ده آخرین بار توسط یک 

روسی برای همسرش سفارش داده شده است.
گوش��ی دیگری نیز یکی دیگر از این گوشی های 
اعیانی محس��وب می شود که با قیمت سه میلیون 
تومان به فروش می رود. روکش طالی زرد و سفید، 
از جمله ویژگی های منحصر به فرد این گوش��ی 
انگلیسی است که به دوربین یک مگاپیکسلی مجهز 
 اس��ت اما از بلوتوث و حافظ��ه باالیی برخوردار 

نیست.
كمپانی معروف فنالندی به جمع گران ترين ها 

می پیوندد
در عرصه گران ترین ها؛ کمپانی معروف فنالندی 
نیز ورود پیدا کرده است و با همکاری کمپانی های 
مطرح جهانی توانس��ته در این ب��ازار نیز خودی 
نشان دهد.  گوش��ی هایی از این برند فنالندی از 
جمله گوش��ی های منحصر به فردی هس��تند که 
در بازار ایران توج��ه ثروتمندان را به خود جلب 

کرده است. این گوش��ی ها که اکثراً جزو سری 8 
این برند محسوب می شوند، با داشتن صفحه کلید 
طال و کار شدن جواهر بر روی آن، با قیمت های 
میلیونی فروخته می ش��ود.  هم اکنون یک گوشی 
از مدل ه��ای این برند فنالندی، با قیمت حدود 6 
میلیون تومان در یکی از پاساژهای بزرگ عرضه 
کننده گوشی های موبایل فروخته می شود و گوشی 
دیگ��ری از این کمپانی نیز ب��ه بهای 5 میلیون در 
اختیار طرفداران مد، قرار می گیرد. اکثر فروشندگان 
معتقدند: این گوش��ی ها، تنها ب��ه دلیل برخوردار 
ب��ودن از معروف ترین نام ه��ای تجاری با قیمت 
باال فروخته می شوند چرا که این دو مدل گوشی 
نیز مانند سایر گوش��ی های فوق، دارای امکانات 

پیشرفته ای نیست.
شاید در این میان بتوان از نوعی گوشی های برند 
فنالندی، به عنوان یکی از ارزان ترین گوشی های 
لوکس بازار نام برد که با قیمت حدود 1/5 میلیون 
تومان به مراتب ارزان تر از سایر گوشی ها است. در 
این مدل گوشی یک یاقوت کبود به عنوان دکمه 
مرکزی کلید چند جهته گوشی به کار رفته است که 

باعث شده این مدل به این قیمت عرضه شود.
تالش چینی ها، برای جذب میلیاردرهای ايرانی

از آنجایی که این چینی های چش��م بادامی در هر 
بازاری حضور دارند و کاالهای کپی شده خود را 
به راحتی به فروش می رسانند از بازار گوشی های 
گرانقیم��ت هم جا نمانده اند و کپی گوش��ی های 
چند ده میلیونی دارای فلزاتی چون طال و پالتین 
و جواه��رات و س��نگ های گران قیمت را به یک 
دهم این قیمت ها تولید کرده و به بازار ایران وارد 
کرده اند.  هم اکنون گوشی های کپی شده چینی از 
برندهای گران قیمتی چ��ون: ورتو و بنگ و االف 
س��ن، در بازار تهران در ردیف قیمت حدود یک 
میلیون تومان )با توجه به مدل، قیمت آن متفاوت 
است( فروخته می شود، که سنگ های به کار رفته 
در آن ارزشمند نیست، اما از لحاظ شکل ظاهری 

در نگاه اول هیچ تفاوتی با نمونه اصلی آن ندارد.
علی نظری یکی از فروش��ندگان بازار در این باره 
گفت: فروش��گاه هایی که گوش��ی های لوکس را 
وارد بازار ایران می کنند محدود هستند اما در حال 
حاضر گوشی های چینی مشابه همین مارک ها به 
قیمت های پایین در مراکز بزرگ خرید و فروش 

گوشی بدون گارانتی عرضه می شوند.  
وی ادامه داد: قیمت این نوع گوشی ها، بنا به سلیقه 
فروشندگان تعیین و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. 
برخی از این گوش��ی های چینی که با مارک های 
مشهور ساخته شده اند، با قیمت های گزاف در بازار 
عرضه می شود و برخی از فروشندگان با سوءاستفاده 
 از ناآگاه��ی خریداران، این گوش��ی ها را چندین 
 ب��راب����ر قیم����ت واقع����ی ب��ه ف����روش   

می رسانند.

 ضرورت كنترل قیمت شتابان رستوران ها در 
ماه مبارك رمضان

بحران قيمت در رستوران هاي اصفهان

 ب��ا ت��الش مأم��وران اداره مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اس��تان 
اصفه��ان س��ه محمول��ه کاالی قاچاق به 

ارزش 150 میلیون ریال کشف 
و ضبط شد.

سرهنگ »حس��ین حسین زاده« 
رئی��س پلی��س آگاهی اس��تان 
اصفه��ان ب��ا بیان ای��ن مطلب 
راس��تای  در  داش��ت:  اظه��ار 
تشدید مقابله با کاالی قاچاق و 
خارج از شبکه توزیع، مأموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ای��ن پلیس، حین گش��ت زنی 
در یکی از خیابان های س��طح 
ش��هر اصفهان به یک دس��تگاه 
وانت پیکان مش��کوک شده که 
در بازرسی از آن، تعداد هشت 
و   LCD تلویزی��ون  دس��تگاه 

تعدا 56 دستگاه رادیو پخش خارجی فاقد 
هرگون��ه مدارک گمرکی کش��ف و ضبط 

شد.
وی افزود: مأم��وران این اداره همچنین به 
دنبال بازدی��د و کنترل انبارها و واحدهای 

صنفی در سطح شهر اصفهان، در بازدید از 
یک فروش��گاه موادغذایی تعداد 54 هزار 

و 100 نخ س��یگار و 259 بس��ته تنباکوی 
داخل��ی و خارجی که ب��ه صورت قاچاق 

وارد کشور شده بود، کشف و ضبط شد.
رئی��س پلیس آگاهی اس��تان در 
ادام��ه از کش��ف 504 دس��ت 
بهداش��تی  و  آرایش��ی  ل��وازم 
قاچ��اق ط��ی بازرس��ی یکی از 
 انباره��ای داخل ش��هر اصفهان، 

خبر داد.
س��رهنگ حس��ین زاده در پایان 
با بی��ان اینکه، براس��اس اعالم 
کارشناس��ان اداره گمرک استان، 
ارزش کاالهای کشف شده 150 
میلیون ریال عنوان ش��ده گفت: 
در این رابطه دو نفر به نام های 
»عنای��ت - ن« و »حس��ین-  ا« 
شناس��ایی و ب��ه ج��رم حمل و 
نگهداری کاالی قاچاق دستگیر 
و جه��ت س��یر مراحل قانونی ب��ه مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.

 بیش از 80 قبضه انواع س��الح س��رد، در بازرسی از یک منزل توسط 
مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان کشف و ضبط  شد.

س��رهنگ »میرعب��اس صوف��ی ون��د«، رئیس پلی��س امنیت عمومی اس��تان 
اصفه��ان با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: در پی کس��ب خب��ری، مبنی بر 
اینکه فردی در منزل خود اقدام به نگهداری س��الح س��رد شامل: قمه، قداره 
 و شمش��یر می کن��د، موضوع در دس��تور کار مأم��وران اداره عملیات پلیس  

قرار گرفت.
وی اف��زود: ب��ا انج��ام تحقیق��ات الزم و اقدام��ات صورت گرفت��ه، محل 
س��کونت ای��ن ف��رد، شناس��ایی ش��ده و مأم��وران س��ریعًا به مح��ل اعزام 

 

ش��دند.  این مقام مس��ئول گفت: طی هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی، 
در بازرس��ی از من��زل مذکور، 14 قبضه قم��ه و قداره، 33 ع��دد چاقو، 15 
عدد گرز و چوب دس��تی نوار پیچی ش��ده، س��ه عدد پنجه بوکس، سه عدد 
 باطوم، 13 رش��ته زنجیر، جمعًا به تعداد 81 قبضه س��الح س��رد کش��ف و 

ضبط شد.
س��رهنگ صوف��ی ون��د، در پای��ان ب��ه ش��هروندان هش��دار داد: نگهداری 
جمه��وری  مق��دس  نظ��ام  قان��ون  براس��اس  گ��رم،  و  س��رد  س��الح 
 اس��المی ای��ران، ج��رم ب��وده و پلی��س، ب��ا خاطی��ان قاطعان��ه برخ��ورد 

خواهد کرد.

 مهدی رفائی
با وجود اینکه در ماه مبارک رمضان به واسطه تعطیلی ناهار، یک قسمت 
از سرویس دهی و فروش رستوران ها و کافه ها کم می شود، اما مراجعه 
مردم به رستوران ها شب ها دو چندان شده و باعث بروز تراکم بیشتری 

در سرویس دهی مراکز فوق می شود.
در ش��ب های ماه مبارک رمضان، مردم عالقه بیش��تری برای خروج از 
منزل و صرف افطاری در رستوران ها دارند و این امر باعث شده است تا 
قیمت غذای این مراکز از یک قاعده مشخص پیروی نکرده و نرخ های 
مصوب از سوی اتحادیه اصناف، در تعدادی از این مراکز رعایت نشود، 
این رستوران ها، در نقاط پر تردد شهر اصفهان، نظیر: چهارباغ و یا باالی 
ش��هر و همچنین اطراف: میدان امام، خیابان حافظ و مجلس��ی به خوبی 
قابل مشاهده است، به طوری که باعث ناخرسندی همشهریان شده است. 
در صحب��ت با برخی از صاحبان این  رس��توران ه��ا، جویای دلیل این 

افزایش قیمت شدیم: 
)منص��ور – م( مالک یکی از رس��توران ها می گوید: با آغاز ماه رمضان 
در قیمت گوش��ت مرغ و گوس��فند و نیز برنج مرغوب »که به صورت 
عم��ده خریداری می کردیم«، افزایش قیمت وجود داش��ته که در قیمت 
خرده فروشی آن نامحسوس اس��ت، اما این افزایش قیمت، باعث تغییر 

تعرفه های اتحادیه نشده است.
)میترا – ع( که یکی از رس��تورانهای صاح��ب نام را در اجاره خود دارد 
می گوید: کمبود مش��تری و تعطیلی وعده صبحانه و نهار در ماه مبارک 
رمضان، باعث ایجاد ضرر و عدم تأمین مخارج اجاره می شود و از سویی 
دیگر: استخدام کارگر برای فقط یک وعده غذا در این ماه صرفه اقتصادی 

ندارد و ما مجبوریم اندکی قیمت ها را افزایش دهیم.
بهانه های افزايش قیمت

در حالی که اصفهان میزبان مسافران تابستانی بوده و این خود در افزایش 

قیمت های رس��توران ها تأثیر داشته اس��ت و این قیمت ها با شروع ماه 
رمضان، دچار تصاعد بیش��تری ش��ده است، برخی از رستوران ها هم به 
بهانه دادن خدمات ویژه و یا محیط س��نتی و معروف کاذب، هیچگاه از 
قیمت های مصوب تبعیت نمی کنند و با عنوان نمودن »خاص« بودن غذا 
قیمت های نجومی برای غذاهای خود، در نظر می گیرند. برخی اوقات 
در این رستوران های »به اصطالح ویژه« قیمت یک پرس غذا با قیمت آن 

در اروپا و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، مشابه شده است.
دلیل این پرش قیمت ناگهانی عدم وجود یک الگوی مشخص و تعریف 
معین برای ارائه خدمات غذایی در اصفهان و سراس��ر کش��ور است. در 
بس��یاری از موارد اگر چه تعرفه اتحادیه، بر روی دیوار نصب شده ولی 

عماًل آن رعایت نمی شود.
براس��اس تحقیقات از قیمت رستوران ها در تهران، مشهد، جزیره کیش، 
تبریز و شیراز، مش��خص می شود که در این شهرها نیز قیمت غذا سیر 
صعودی داشته و حتی در تهران و کیش افزایش قیمت غذای رستوران ها 

در ماه رمضان سرسام آور شده است.
برای مثال: یکی از رس��توران های مجلل اصفهان، برای سرو یک پرس 
چلو کباب س��لطانی با گوش��ت اعالء )به قول خودشان( که با مخلفات 
معمول و س��االد و نوش��ابه خارجی 15 هزار تومان دریافت می کند، در 

حالی که قیمت واقعی آن بین 5 تا 7 هزار تومان است.
از پیتزا تا ساندويچ و رستورانهای اشرافی

ارائه نوعی پیتزا به اصطالح معروف و ویژه در یکی از پیتزا فروشی های 
اصفهان به قیمت 8500 تومان که تبلیغات وسیعی را نیز انجام داده، نمونه 
دیگری از این افزایش بی نظارت نرخ اغذیه فروش��ی ها می باش��د، در 
حالی که قیمت واقعی این پیتزا، 4 و یا حداکثر 5 هزار تومان است. قیمت 

مصوب پیتزای گوشت و قارچ 4 هزار تومان می باشد.
رستوران های زنجیره ای و نیز بین راهی، از نیاز افراد برای صرف غذای 
گرم س��وء استفاده کرده و در مس��یر اصفهان تهران، یک ساندویچ ساده 

1500 تومانی را تا 3 هزار تومان به فروش می رسانند.
س��نتی بودن رستوران ها نیز، بهانه دیگری است که قیمت ها را افزایش 
داده اس��ت، برخی از این رس��توران ها، ورودی های سنگین دارد که در 
اصفهان هم وجود دارند، این قیمت های سنگین که با شروع ماه رمضان 
سیر صعودی دارند، در مناطق تفریحی و زیارتی نیز دارای رشد معقولی 
نبوده اس��ت، »ناتوانی اصناف و تعزیرات« برای مبارزه با گرانفروش��ی و 
عدم توجه به ش��کایت مردم و گسترش رس��توران های اشرافی که تابع 

قوانین اصناف نیستند، از دالیل بروز و رشد این مشکل است.
ناگفته نماند: برخی از رس��توران ها نیز ب��ه بهانه درج اصطالحاتی نظیر 
درج��ه 1 و یا »توریس��تی« و... اقدام به دس��تکاری قیمت ها می کنند، 
دامن��ه این افزای��ش و ناثباتی قیمت، به ش��یرینی مخصوص ماه رمضان 
نیز رس��یده است و اگر چه، زولبیا، بامیه، پش��مک و باقلوا، قیمت های 
مصوب دارد، ولی برخی واحدها، به بهانه ویژه بودن خدمات و تولیدات 
 خود گاهی قیمت را تا دو برابر، در مناطق مرفه نش��ین اصفهان افزایش 

داده اند.

جامعه
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بسم ا... الرحمن الرحیم
ــاَن وَكّرْه الّی فیِه الُفسوَق والِعْصیاَن وَحّرْم  اللهّم َحبّْب الّی فیِه اإلْحس

علّی فیِه الّسَخَط والنّیراَن بَِعْونَِك يا غیاَث الُمْستغیثین.
خدایا دوس��ت گردان بمن در این روز نیکی را و ن�اپس��ند بدار در این 
روز فسق ونافرمانی  را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی را به 

یاریت ای دادرس داد خواهان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)31 مرداد 1389(

تاريخ: یک شنبه31 مرداد           رمضان المبارك: 11  
اذان صبح: 03 : 05           طلوع خورشید: 06:31 

اذان ظهر: 13:06                    غروب خورشید: 19:40 
اذان مغرب: 19:58           نیمه شب شرعی: 00:22 

دعای روز يازدهم ماه مبارك رمضان شماره هاي گرانقيمت، در دست ميلياردرها

انهدام باند زيرزميني تهيه و توزيع محصوالت 
ضد فرهنگي

توسط پلیس آگاهي اصفهان:
کشف 3 محموله کاالي قاچاق به ارزش 150 ميليون ريال

کشف بيش از 80 قبضه انواع سالح سرد، از يك منزل

 باندی که در پوشش شرکت خدماتی، اقدام به تهیه و توزیع محصوالت ضد فرهنگی 
می کرد؛ توسط مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان متالشی شد. 

سرهنگ »میرعباس صوفی وند«، رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه فردی در آپارتمانی واقع در یکی از خیابان های 
ش��هر اصفهان؛ تحت عنوان )شرکت خدماتی( اقدام به تهیه و توزیع سی دی های غیر مجاز 

می کند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با انجام تحقیقات الزم، مش��خص شد فرد مورد نظر به نام »مهرداد-  پ« با اجاره 
کردن یک آپارتمان مس��کونی و یک واحد تجاری، در دو نقطه ش��هر تحت عنوان ش��رکت 
خدماتی و با اس��تخدام چند نفر کارمند، اقدام به تهیه و توزیع، تکثیر و فروش س��ی دی های 

غیرمجاز و ارسال آن، از طریق پست به نشانی مشتریان خود می کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: پس از شناسایی محل های مذکور و هماهنگی با مقام قضایی، 
از هر دو محل بازدید به عمل آمد که در نتیجه، تعداد یک هزار و دو حلقه سی دی غیرمجاز، 
س��ه دستگاه کیس حاوی تصاویر و فیلم های غیرمجاز، هفت عدد دیسکت و یک عدد فلش 
مموری، کش��ف و ضبط و نامبرده به همراه دو نفر دیگر به نام های »حیدر- پ« و »س��میرا- 

ک« دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت عمومی اس��تان، عنوان کرد: متهمان به همراه پرونده جهت س��یر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی ش��دند. س��رهنگ صوفی وند در پایان با اش��اره به آثار مخرب 
و زیانبار تماش��ای اینگونه س��ی دی ها و برخورد قاطع با اینگونه افراد، به شهروندان توصیه 
 ک��رد: در ص��ورت برخ��ورد با اینگونه م��وارد، از طریق ش��ماره تلفن 110 ب��ه اطالع پلیس 

برسانند.
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آغازی��ن  در    
روزهاي هفته دولت؛ با 
هزینه اي بالغ بر 2200 
میلیون ری��ال، 9 پروژه 
برق رساني شبکه هاي 
مان��وري، بازس��ازي و 
تأسیسات  سازي  بهینه 
ب��رق در شهرس��ت��ان 
نجف آباد در مدار قرار 

گرفت.
به گفته »مجید مشفقي« 
ه��اي  ش��ب��که  طول 
بازس��ازي  و  احداث��ي 

ش��ده در این طرح ها پنج کیلومتر اس��ت و در همین راستا یک دستگاه پست 
هوائي نیز تجهیز و راه اندازي شد.

گفتني اس��ت: این طرح ها در خیابان هاي امام )ره(، امیرکبیر، شریعتي و بلوار 
ش��هید منتظري نجف آباد، بلوار ش��هید مفتح یزدانش��هر، بلوار معلم گلدشت، 
خیابان ولیعصر قلعه س��فید، منطقه صنعتي نجف آباد و روستاي اشن از توابع 

بخش مهردشت، اجرا و بهره برداري از آن آغاز شد.

مدی��رکل ثبت احوال 
چهارمحال و بختیاری 
در کارگروه اجتماعی 
اس��تان گفت: روزانه 
و  پس��ر   27 والدت 
ای��ن  در  دخت��ر   25
می شود.  ثبت  استان 
ب��ه گ��زارش م��وج، 
»عبدالرس��ول غزالی« 
تأکی��د ک��رد: روزانه 
در  نی��ز  ف��وت   12
چهارمحال و بختیاری 

به ثبت می رسد. 
وی 48 درصد والدت ها را مربوط به نقاط شهری و بقیه را مربوط به نقاط روستایی 
اس��تان دانس��ت و افزود: پارس��ال 9 هزار و 200 والدت در شهرها و 9 هزار و 400 
والدت در روس��تاهای این استان ثبت شده است. وی تصریح کرد: در سال گذشته 

فوت دو هزار و 500 مرد و هزار و 800 زن ثبت شده است. 
غزالی گفت: برای ثبت به هنگام وقایع حیاتی در چهارمحال و بختیاری، والدت ها در 

بیمارستان ها ثبت و شناسنامه برای نوزادان صادر می شود. 

برای نخس��تین بار در کش��ور، عملیات شستش��وی فیلترهای تصفیه خانه آب 
اصفه��ان با اس��تفاده از ازن به اجرا درآمد. به گزارش م��وج از اصفهان، در این 
روش ازن تولید ش��ده در ژنراتورهای ازن توس��ط خط لوله اس��تنلس استیل به 
محل اتصاالت معکوس فیلترها منتقل می ش��ود و همزمان با عملیات بک واش، 

شستشوی فیلترها را انجام می دهد. 
ای��ن عمل با توج��ه به زمان ماند مناس��ب در محل و با توجه ب��ه قدرت زیاد 
اکس��یدکنندگی ازن، موج��ب ح��ذف موج��ودات بیولوژیکی همچ��ون: انواع 
جلبک ها، نماتدها، روتیترها و کرستاس��ه ها می شود. اجرای عملیات شستشوی 
فیلترها با اس��تفاده از ازن موجب می ش��ود تا بس��تر فیلترهای تصفیه خانه آب، 
عاری از کلونی های بیولوژیکی شده و آب خروجی از فیلترها با کیفیت باالتری 

وارد شبکه توزیع شود. 
اجرای این روش افزون بر صرفه جویی در زمان و هزینه، حوادث ناشی از کار 

را به حدود صفر می رساند. 

ش��رکت  مدیرعام��ل 
 مخابرات اس��تان اصفهان 
گف��ت: همزمان ب��ا هفته 
دولت 282 پروژه مخابراتی 
در اس��تان اصفهان افتتاح 
می شود. »فاضل زمانی« در 
گفتگو با فارس در اصفهان، 
در م��ورد پروژه های قابل 
افتتاح در هفته دولت اظهار 
داش��ت: در این هفته 282 
پروژه با اعتباری افزون بر 
101میلی��ون و 977 هزار 

ریال از محل منابع داخلی شرکت به بهره  برداری خواهد رسید. 
وی در مورد جزئیات این طرح ها خاطرنش��ان کرد: پروژه های: مراکز تلفن، توس��عه 
 BTS و 33 سایت WLL-CSM چهار کافوی نوری، 32 سایت ،DECT س��وئیچ
)تلفن همراه( از جمله این طرح ها است. مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در سال جاری 32 پروژه ارتباط دیتا در سطح استان افتتاح می شود، بیان 
داشت: در این هفته همچنین 64 پروژه ارتباط راه دور به منظور بهره مندی همه مردم 

استان از این امکان به بهره برداری می رسد. 
وی اجرای 20 دکل را در سطح استان از جمله دیگر پروژه های هفته دولت عنوان کرد. 
زمانی با اش��اره به اینکه 14 پروژه برای راه اندازی سیگنالینگ NOY افتتاح می شود، 
تصریح کرد: درصدد هستیم تا با اجرای این طرح ها بتوانیم امکان ارتباط بهتر و آسان تری 
را برای هم استانی های خود فراهم کنیم. وی اجرای پروژه تغذیه و نیرو با تعداد 48 مورد 

را از طرح هایی دانست که در سطح استان به بهره برداری می رسد. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان خاطرنشان کرد: هشت پروژه اجرای فیبر 
نوری نیز در فهرس��ت موارد قابل افتتاح قرار دارد و 12 ش��بکه کاب��ل نیز برای ارائه 
خدمات به مردم افتتاح می ش��ود. وی اظهار داش��ت: 9 پروژه فناوری اطالعات نیز در 
 اس��تان در هفته دولت برای ارائه خدماتی بهتر و پیشرفته تر به مردم آماده بهره برداری 

است. 

همزمان با هفته دولت؛
افتتاح  282 پروژه مخابراتي 

در اصفهان

نجف آباد: 
 اجراي 9 پروژه برق رساني 
همزمان با آغاز هفته دولت

براي نخستین بار در كشور
 شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه 

آب اصفهان با استفاده از ازن

روزانه صورت مي گیرد:
تولد 52 نوزاد در چهار محال و بختياري

آب  منابع  ام��ور  مدی��ر 
گلپای�گان  شهرس��ت��ان 
بس��تر  و  گف��ت: حریم 
گلپای��گان  رودخان��ه 
است.  ش��ده  مش��خص 
»خلی��ل دادخواه تهراني« 
در گفتگ��و ب��ا ف��ارس 
اظه��ار  گلپای��گان،   در 
داش��ت: منطقه گلپایگان 
کیلومت��ر   230 داراي 

رودخانه دائمي، فصلي و خش��ک است که به لحاظ وضعیت منطقه در بعضي 
رودخانه ها در طول س��ال هاي گذش��ته دخل و تصرف هایي صورت گرفته که 
در این راس��تا از س��ال 80 با جذب اعتبارات اس��تاني نسبت به نقشه برداري و 
تعیین حریم و بس��تر رودخانه هاي منطقه اقدام ش��ده اس��ت. وي به مهم ترین 
فعالیت هاي بخش مهندس��ي رودخانه گلپایگان در س��ه ماه اول سال 89 اشاره 
کرد و افزود: 29 کیلومتر مطالعه حریم و بس��تر رودخانه قمرود و 19 کیلومتر 
مطالعه حریم و بس��تر رودخانه خش��ک و 17 کیلومتر مطالعه حریم و بس��تر 
رودخانه خشک رود به پایان رسیده و همچنین 20 مورد نظارت بر معادن شن 
و ماس��ه، 20 مورد بازدید از حریم و بس��تر رودخانه، 50 مورد از تخلفات در 
بس��تر و حریم رودخانه، 2 کیلومتر آزادسازي مس��یر انهار و تشکیل 3 پرونده 

قضایي از فعالیت هاي منابع امور آب شهرستان محسوب مي شود. 
مدیر امور منابع آب شهرس��تان گلپایگان خاطرنشان کرد: عملیات ایزوالسیون 
نهر خواص جوي، تکمیل ایزوالسیون نهر بادران، آغاز عملیات اجرایي ساخت 
اطاق کنترل و شیرخانه گلپایگان، اجراي زیرسازي جاده سد گلپایگان به طول 
5 کیلومتر، اصالح سیستم برق سد گلپایگان، شروع عملیات الیروبي رودخانه 
س��رآور، پیگیري اصالح سیس��تم س��ر ریز س��د گلپایگان و پیگیري مطالعات 
نی��روگاه برق آبي در س��د گلپایگان از جمله طرح ها و پروژه هاي س��ه ماه اول 

سال 89 بوده است. 
 دادخ��واه تهران��ي همچنی��ن به ام��ور بهره برداري س��د اش��اره ک��رد و بیان 
داشت: بازرسي فصلي سد و تأسیسات وابسته، بازدید روزانه از سد و تعمیرات 
دوره اي تجهیز مکانیکي و برقي س��د، تنظیم برنامه توزیع آب سد و پیگیري و 
مکاتبه در خصوص حق  آب گلپایگان در بخش شرب و کشاورزي نیز از امور 

انجام شده در ابتداي امسال بوده است. 
وي همچنین از بازگشایي سد گلپایگان در ایام نوروز و بازدید بیش از 10 هزار 

نفر از این سد در تعطیالت نوروز خبر داد. 

فرمانده انتظامي  دهاقان از برگزاري بیش از 32 جلسه آموزشي نیروي انتظامي در 16 
مسجد شهرستان خبر داد. 

»محمدرضا دالوند« در گفتگو با فارس در دهاقان، اظهار داش��ت: ماه مبارک رمضان 
 ماه مهماني خداوند اس��ت که باید در تمامي زمینه ها، نهایت اس��تفاده را از این ماه 
به عمل آورد. وي افزود: به لحاظ آشنایي مردم با موضوعات اجتماعي و مسئولیت هاي 
نیروي انتظامي در حیطه هاي مختلف و اطالع رساني به مردم شریف روزه دار، ستاد 
انتظامي شهرستان دهاقان در ماه مبارک رمضان اقدام به ارائه مطالب ضروري در بین 

نمازگزاران کرده است. 
فرمانده انتظامي دهاقان تصریح کرد: این جلسات سخنراني در 16 مسجد شهرستان 
دهاقان برگزار مي شود. دالوند خاطرنشان کرد: مکان، ساعت و تاریخ هاي برگزاري 
جلس��ات س��خنراني به امام جماعت مس��اجد اعالم شده اس��ت تا بر این اساس 
برنامه ریزي هاي الزم به منظور حضور فرماندهان انتظامي شهرستان دهاقان در مساجد 

انجام شود و مردم نیز استقبال مناسبي از این برنامه داشته باشند. 
وي اظهار داشت: براساس برنامه ریزي هاي انجام شده در طول ماه، در هر 16 مسجد 
انتخاب شده دو جلسه سخنراني از  بیست و سوم مردادماه جاري تا شانزدهم شهریور 
ماه برگزار مي شود. فرمانده انتظامي شهرستان دهاقان افزود: ائمه نماز جماعت مساجد 
ترتیب��ي اتخاذ کنند تا فرماندهان انتظامي شهرس��تان دهاقان به بهترین نحو ممکن 
اطالع رساني الزم را براي نمازگزاران حاضر در مساجد انجام دهند و آنها را با مسائل 

انتظامي و قضایي آشنا کنند. 

 رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان وجود یک باشگاه فرهنگی، 
تفریحی،  ورزشی را از الزامات زندگی فعاالن در عرصه کار و تولید دانست و 
اف��زود: صنعتگران عزیز، تمام نیرو و زمان خود را در طبق اخالص قرار داده 
و با تمام وجود در بخش کار و تولید در حال فعالیت هس��تند و عمدتًا زمان 

کمتری را به تفریح و یا فعالیت های جنبی اختصاص می دهند.
»س��هل آبادی« تصریح کرد: بر همین اس��اس، س��عی داش��تیم تا با ایجاد این 
باش��گاه در جهت افزایش وضعی��ت رفاهی این عزی��زان گام مثبتی برداریم. 
وی در ادام��ه اظهار داش��ت:  در ابتدا جزئیات برنامه ه��ا را تفکیک نمودیم تا 
با ایجاد این باش��گاه بخش اعظمی از این نیازها را پوش��ش دهیم. این باشگاه 
دارای بخش های مختلف: فرهنگی، تفریحی، ورزش��ی، آموزش��ی، علمی و 
تحقیقاتی، خدمات مسافرتی،  نمایشگاهی، خبری و... می باشد. که هر یک از 

این بخش ها به صورت جزئی، بخش های دیگری را در خود دارد. 
س��هل آبادی در ادامه افزود: در بخش فرهنگی باش��گاه خانه صنعت و معدن، 
برگزاری نمایشگاه های کتاب و عکس، تئاتر، و... به صورت تخصصی مرتبط 
با ح��وزه صنعت را خواهیم داش��ت. همچنین در بخ��ش تفریحی، برگزاری 
تورهای داخلی و خارجی صنعتی و... در بخش علمی و تحقیقاتی نیز برگزاری 
نشس��ت های علمی و تخصصی، فراخوان مق��االت ارتباط با نخبگان صنعتی 
و... را در برنامه های خود داریم. رئیس خانه صنعت و معدن در بخش پایانی 
صحبت های خود اظهار داشت: صنعتگران و خانواده محترم ایشان می توانند 

جهت عضویت در این باشگاه به خانه صنعت و معدن مراجعه نمایند.

رئیس س��ازمان صنایع و معادن 
طرح  گف��ت:  اصفه��ان  اس��تان 
»عدال��ت صنعت��ي« در آینده اي 
اصفه��ان  اس��تان  در  نزدی��ک 

رونمایي مي شود. 
»محس��ن پورس��ینا« در گفتگ��و 
با ف��ارس در اصفهان، با اش��اره 
در  ایج��اد ش��ده  اخت��الل  ب��ه 
صنع��ت  بان��ک  تراکنش ه��اي 
اخی��ر  روزه��اي  در  مع��دن  و 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
صنعتگ��ران اس��تان اصفهان نیز 
مانند دیگر صنعتگران تسهیالت 
و ی��ا مبادالت خ��ود را از طریق 
ای��ن بانک انج��ام مي دهن��د؛ با 

وجود بحث هایي که در مورد این اختالل مطرح 
شده اس��ت، تاکنون هیچ یک از صاحبان صنایع 
استان در این زمینه مش��کلي گزارش نکرده اند. 
وي ادام��ه داد: در صورت��ي که مش��کلي هم در 
سیستم هاي این بانک به وجود بیاید، با توجه به 
اینکه اطالعات حساب مشتریان پشیباني مي شود، 
نگراني چنداني در این مورد وجود ندارد. رئیس 
س��ازمان صنایع و معادن اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه بروز چنین مش��کالتي در نرم افزار بانک ها 
طبیعي اس��ت، اف��زود: به دلی��ل یکپارچه بودن 
سیستم خودپرداز و نگهداري اطالعات حساب 
بانک ها در صورت بروز مشکل در نرم افزار یک 
بان��ک به صورت پش��تیبان ج��اي نگراني براي 
دارندگان حساب در این بانک وجود ندارد. وي 
تصری��ح کرد: در حال حاضر ب��ا توجه به اینکه 
بان��ک صنعت و مع��دن بان��ک تخصصي براي 

پرداخت تس��هیالت به فعاالن صنعتي است، این 
بانک در سال جاري تسهیالت خود را با سود 12 
درصد در اختیار متقاضیان قرار مي دهد. پورسینا 
با اشاره به اینکه سایر بانک هاي استان تسهیالت 
را با سودي باالتر از این میزان به متقاضیان ارائه 
مي کنن��د، اظهار داش��ت: با تمهیدات��ي که براي 
پرداخت تسهیالت به صنعتگران استان اندیشیده 
ش��ده ، بانک صنع��ت و معدن در ح��ال حاضر 
پش��توانه ارزي خوبي را براي فعاالن صنعتي در 
نظر گرفته اس��ت. وي ادام��ه داد: با توافقاتي که 
با مدیرعامل بانک صنعت و معدن اس��تان انجام 
داده، تاکنون جا به جایي هاي زیادي از سوي این 
بانک صورت گرفته است. رئیس سازمان صنایع 
و معادن اس��تان اصفهان گفت: تسهیالتي که در 
ح��ال حاضر بان��ک صنعت و مع��دن به فعاالن 
صنعت��ي ارائ��ه مي دهد از لح��اظ ارزي از چهار 

تا 5 میلی��ون دالر در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. وي با بی��ان اینکه 
تسهیالت بانک صنعت و معدن 
ب��ه متقاضی��ان از نظ��ر ریالي 4 
میلیارد تومان تعیین ش��ده است، 
افزود: میزان پرداخت تسهیالت 
ارزي ب��ه صنعتگ��ران از س��وي 
ای��ن بان��ک در تهران تا س��قف 
20 میلیون دالر اس��ت. پورسینا 
با اش��اره به اینک��ه تاکنون بانک 
صنع��ت و مع��دن تعامل خوبي 
را با صنعتگران اصفهاني داش��ته 
اس��ت، تصریح کرد: در صورتي 
که صنعتگ��ري متقاضي دریافت 
تس��هیالتي بیش��تر از آنچه براي 
استان ها تعیین شده است، باشد باید درخواست 
خود را به بانک مرکزي ارائه دهد تا در صورت 
موافق��ت مصوبه پرداخت آن صادر ش��ود. وي 
گفت: اولویت پرداخت تس��هیالت براي صنایع 
بزرگ و کوچک، یکس��ان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت و واحدهاي صنعتي بزرگ براي دریافت 
تس��هیالت بر واحدهاي کوچک مقدم نیس��تند. 
رئیس س��ازمان صنایع و معادن اس��تان اصفهان 
بیان داشت: در راستاي نگاه یکسان به واحدهاي 
صنعتي اس��تان در روزهاي آین��ده طرحي با نام 
عدالت صنعتي از س��وي ش��رکت ش��هرک هاي 
صنعت��ي پس از ماه مب��ارک رمضان در اس��تان 
اصفهان رونمایي مي شود. وي اضافه کرد: بانک 
عامل که اجرایي ش��دن طرح عدالت صنعتي در 
اس��تان اصفهان را برعهده دارد، بانک صنعت و 

معدن خواهد بود. 

مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان 
گف��ت: براي نخس��تین ب��ار در 
کشور و در سطح نواحي راه آهن 
کشور، باز و بسته کردن درهاي 
جرثقیل کایرو در اصفهان دستي 
ش��د. »بهروز تاکي« در گفتگو با 
فارس در اصفهان، اظهار داشت: 
براي نخستین بار در اداره نواحي 
راه آهن کل کشور، سیستم باز و 
آش��یانه  کردن درب هاي  بس��ته 
جرثقیل کایرو به منظور افزایش 
ایمني در این سیستم در اداره کل 
راه آهن اس��تان اصفهان، دس��تي 
ش��د. وي با اش��اره به اینکه در 
سال 1384 تعداد هشت دستگاه 

جرثقیل کایرو 121 تني س��اخت کش��ور آلمان 
به ماش��ین آالت ریلي راه آهن کش��ور پیوس��ت، 
افزود: یک دس��تگاه از این جرثیقل هاي وارداتي 
ب��ه اداره کل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان واگذار 
 ش��د. مدیرکل راه آهن اس��تان اصفه��ان تصریح 
ک��رد: این جرثقیل با ب��وم دو تکه و به طول 17 

متر از نوع جرثقیل هاي پیشرفته در سطح جهان 
اس��ت که با بهره گی��ري از فناوري هاي نوین و 
سیس��تم هاي رایانه اي از دق��ت و ضریب باالي 
ایمني در انجام عملیات ه��اي محوله برخوردار 
اس��ت. وي ادام��ه داد: با توجه ب��ه قابلیت ها و 
مزیت هاي این دس��تگاه و به منظ��ور نگهداري 
بهینه و حفاظت مؤثر از آن، س��ال گذشته نسبت 

به ساخت و بهره برداري از آشیانه 
جرثقیل کایرو در ایس��تگاه باري 
 اصفهان اقدام ش��د. تاکي اظهار 
داش��ت: در ابتدا، درب هاي این 
آش��یانه به صورت آکاردئوني و 
توس��ط نیروي برق باز و بس��ته 
مي شد که بروز سانحه در هنگام 
قطع احتمالي برق و باز نش��دن 
درب ه��اي آش��یانه در آن زمان، 
ضرورت دس��تي کردن سیس��تم 
ب��از و بس��ته ش��دن درب ها به 
منظ��ور خ��ارج ک��ردن جرثقیل 
از آش��یانه را قوت بخشید. وي 
با بیان اینکه ب��ه همین منظور با 
پیشنهاد این اداره کل و همکاري 
 ش��رکت پیمانکار با نصب چرخ دنده ها، زنجیر، 
قف��ل جمع کن، گیربک��س و هندل ای��ن امکان 
فراهم ش��د تا باز و بسته کردن درب هاي آشیانه 
به صورت دس��تي نیز میسر ش��ود، تصریح کرد: 
اداره کل راه آهن اس��تان اصفهان تنها دارنده این 
مکانیزم در سطح نواحي راه آهن کشور است. 

اصفه��ان  استان���دار 
ب��رداري  به����ره   از 
ب��زرگ  ط��رح   60
عمراني در هفته دولت 
خب��ر داد. ب��ه گزارش 
اصفه��ان،  از   م��وج 
»علیرضاذاکر اصفه�اني« 
م���ردم  جم�����ع   در 
نجف آب��اد با بیان این 
که این شهرس��تان قبل 
از انق��الب و 8 س��ال 
همواره  مق��دس  دفاع 
نظ��ام  خدم��ت  در 
اس��المي  جمه��وري 
ب��وده اس��ت، اظه��ار 
داش��ت: م��ردم نجف 
انقالب  از  بع��د  آب��اد 

نیز با تمامي فراز و نش��یب ها در مس��یر انقالب 
اسالمي حرکت کرده اند. 

وي ب��ا بیان این ک��ه جمهوري اس��المي امروز 
در ش��رایط بس��یار خوبي ق��رار گرفته اس��ت، 
افزود: ب��ا وجود تمام تحرکات و دش��مني هاي 
غرب، امروزه ایران از جمله کش��ورهایي است 
 ک��ه بهترین ش��رایط امنیت��ي را در جهان تجربه 
مي کن��د. ذاکر اصفهاني با بی��ان این که وحدت 
جامع��ه اس��المي در حال حاض��ر در اوج خود 
ق��رار گرفته اس��ت، گفت: در حالي که دش��من 
 با تم��ام توان خود و با تحریم ه��ا و کوران فتنه 
م��ي خواهد میان جامعه اس��المي تفرقه اندازي 
کند، تنها بصیرت اس��ت ک��ه مي تواند به عنوان 

عاملي بازدارنده عمل نماید. 
اس��تاندار اصفه��ان ادام��ه داد: مردم ای��ران 31 
س��ال با پی��روي از ارزش هاي دین��ي و والیت 
فقی��ه، در مقاب��ل دش��من و تمام��ي تح��رکات 
خارجي ایس��تادگي ک��رده و امروز نیز دش��من 
را به اوج س��رخوردگي رس��انده اند. وي با بیان 
 ای��ن که پایداري مردم ایران دش��من را وادار به 

عقب نشیني کرده است، تصریح کرد: اگر نگاهي 
به پیشینه تاریخي ایران داشته باشیم، خواهیم دید 
که امروزه ایران بهترین شرایط مقابله با دشمنان 
دارد. مقام عالي اس��تان با بیان این که دش��من با 
تحریم و تهدید به دنبال شکس��ت وحدت مردم 
اس��ت، خاطرنشان کرد: در شرایطي که دشمن با 
تمام ت��وان مقابل ایران جبه��ه گرفته، تنها مردم 
مي توانند ش��رایط پیش��رفت نظ��ام و انقالب را 

فراهم سازند. 
ذاک��ر اصفهان��ي ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه امروزه 
تمام��ي طرح ه��اي توس��عه کش��ور در داخل و 
 توس��ط ایرانی��ان در ح��ال انجام اس��ت، اذعان 
داشت: پیشرفت هاي کشور به گونه اي بوده است 
که دش��منان نیز اقرار به این دستاوردها کرده و 

ایران را قدرت اول منطقه مي دانند. 
وي با بیان این که چش��م بسیاري از مردم جهان 
به پیش��رفت هاي ایران دوخته شده است، اظهار 
داشت: بیشتر مردم جهان، تمامي رخداد ایران را 
دنبال کرده و جایگاه سیاس��ي آن را مي شناسند. 
ذاکر اصفهاني بیان داش��ت: ای��ران امروز، ایران 

تمامي  بخ��ش  اله��ام 
م��ردم جه��ان اس��ت 
ک��ه بای��د آن را حفظ 
توجه  م��ورد  و   ک��رد 

قرار داد. 
با  اس��تاندار اصفه��ان 
اشاره به این که برخي 
مي گویند جوانان امروز 
آرم��ان گ��را نیس��تند، 
خاطرنش��ان ک��رد: در 
فتنه اخیر، این جوانان 
با هوشیاري  که  بودند 
و آرم����ان گرای����ي 
مقابل تمام دش��مني ها 
ایستادگي کرده و نظام 
جمهوري اس��المي را 

حفظ نمودند. 
وي با بیان این که مردم جامعه در تمامي عرصه 
هاي انق��الب حض��ور یافته اند، اف��زود: امروز 
انقالب اس��المي میراث بزرگ مردم ایران است 
 که هر روز قدرت رشد و پیشرفت آن نمایان تر 

مي شود. 
نماینده عادي دولت در اصفهان، در بخش دیگر 
س��خنان خود با بیان این که در هفته دولت بیش 
از 60 پروژه عمراني افتتاح خواهد ش��د، گفت: 
برنامه ه��اي عمراني اس��تان با ق��درت در حال 

پیشرفت است. 
ک��رد:  تصری��ح  خاتم��ه  در  اصفهان��ي  ذاک��ر 
ه��ر روز در اس��تان ش��اهد افتت��اح پ��روژه اي 
ط��رح  ی��ک  عملی��ات  آغ��از  ی��ا  و   جدی��د 

هستیم. 
وي اذع��ان داش��ت: هرچن��د محرومیت ه��اي 
اس��تان فراوان اس��ت و ش��اید به زودي شاهد 
رفع این محرومیت ها نباش��یم، اما همدلي هرچه 
بیش��تر مردم با دس��تگاه هاي اجرای��ي مي تواند 
 دول��ت را در اج��راي سیاس��ت هاي خود یاري 

دهد. 

رئیس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان:
طرح عدالت صنعتي در اصفهان رونمايي مي شود

براي نخستین بار در كشور؛
باز و بسته کردن در هاي جرثقیل کايرو در اصفهان دستي شد

استاندار اصفهان خبر داد:

بهره برداري از دهها طرح بزرگ عمراني 
در هفته دولت

مدير امور منابع آب گلپايگان:
 حريم و بستر رودخانه گلپايگان 

مشخص شد

فرمانده انتظامي دهاقان:
نمازگزاران مساجد از خدمات آموزشي 

نيروي انتظامي برخوردار مي شوند

در اصفهان
افتتاح  باشگاه فرهنگي، تفريحي، ورزشي 

خانه صنعت و معدن

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

اصفهان

 به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش استان اصفهان، در دهمین 
دوره مسابقات علمي- کاربردي شاخه کاردانش که در استان خراسان شمالي و در 
شهر بجنورد برگزار شد؛ هنرجویان استان اصفهان توانستند در رشته هاي: باغباني، 
زراعت، طال و جواهر و نگارگري رتبه دوم و همچنین در رشته هاي: تعمیر تراکتور 

و  طراحي فرش رتبه سوم کشوري را به دست آوردند.
شایان ذکر است: این مسابقات با هدف ایجاد انگیزه و رقابت سالم و به منظور کیفیت 

بخشي به آموزش هاي کاردانش صورت مي گیرد.

 کسب رتبه هاي کشوري در 
دهمين دوره مسابقات علمي- کاربردي



Sunday 22 August 2010

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5             يكشنبه31 مرداد 1389 / 11 رمضان1431/ شماره 327 Sunday 22 August 2010

تحديد حدود عمومي
5/362 شماره: 6399 پیرو آگهي هاي قبلي و بموجب 
دس��تور مادتی��ن 14 و 15 قانون ثب��ت تحدید حدود 
شش��دانگ هر یک از امالک مش��روحه ذیل واقع در 
ش��هر نطنز و قراء تابعه جزء بخش��هاي 9 و 10 و 11 
حوزه ثبتي شهرستان نطنز به شرح ذیل و در ایام معینه 

در ذیل آنها در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
اول از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه

1- از شماره يك اصلي- ده اوره
2096- حسین کرمي راد ششدانگ یکباب بوم کند و 

زمین متصل به آن
2- از شماره 3 اصلي- مزرعه بیشه اوره

103- آقاي س��ید مجید فردوس��ي و غیره ششدانگ 
قطعه زمین مشجر معروف زیر باغ حاج سید عیسي

3- از شماره 9 اصلي- کوي علیا
71- آقاي جواد صالح زاده و غیره ششدانگ مشاعات 

خانه
1483- عباس بابایي ششدانگ قطعه زمین محصور
2179- عباس بابایي ششدانگ قطعه زمین محصور

4- از شماره 33 اصلي- شهر نطنز
410- اداره اوق��اف نطن��ز عرصه شش��دانگ یکباب 

ساختمان موقوفه مسجد زینبیه
1256- آقاي داود مطه��ري زاده نطنزي فرزند جعفر 
و غیره شش��دانگ قطعه زمین مزروعي معروف چهار 

جریبي بیابان
1941- آق��اي ناص��ر رادمهر شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي و مشجر
یکشنبه 89/6/21

5- از شماره 34 اصلي- کوي مزرعه خطیر
161- آقاي احمد عبدالهي نطنزي و غیره شش��دانگ 

قطعه زمین
6- از شماره 51 اصلي- کوي رهن

472- خان��م عصمت میرزاخاني مهابادي شش��دانگ 
قطعه زمین محصور

7- از شماره 53 اصلي- کوي افوشته
817- اداره اوق��اف نطنز شش��دانگ یک قطعه زمین 

معروف مزرعه
1198- حس��ن انصاري نطنزي شش��دانگ یک قطعه 

زمین محصور
1280- احمد انصاري نطنزي و غیره شش��دانگ یک 

قطعه زمین محصور
8- از شماره 71 اصلي- کوي سرشک 

766- خانم شمس الزمان تقي زاده انصاري ششدانگ 
یکدرب باغ معروف تیغه طامه

1318- اداره اوق��اف نطنز شش��دانگ یک��درب باغ 
معروف محسن

1785- اداره اوقاف نطنز شش��دانگ یک قطعه زمین 
معروف میرزا محسن

دوشنبه 89/6/22
9- از شماره 74 اصلي- کوي ویشته

200- رض��ا حبیب��ي و غیره شش��دانگ یکدرب باغ 
معروف گنبد

364- عل��ي خدامي ویش��ته شش��دانگ قطعه زمین 
معروف خرابه

10- از شماره 76 اصلي- کوي ریسه
259- احمد ریس��ه و غی��ره شش��دانگ قطعه زمین 

معروف 14 کیله
297- خانم بیگم جاللي موغاري ششدانگ یکدرب 

باغ معروف پاي پل
311- محمد ریس��ه و غیره شش��دانگ یکدرب باب 

معروف ده زیره
338- آقاي محمدعلي رحیمي ریسه و غیره ششدانگ 

یکباب خانه
سه شنبه 89/6/23

11- از شماره 100 اصلي- ده طامه
101/1-2043-2044-2045- عبدالرضا مؤمني طامه 
و غیره شش��دانگ یکباب اتاق وس��طاني و یک باب 
حصار و مس��تراح و یکب��اب اتاق و یکب��اب طویله 

تحتاني در خانه مشهور صادق
1441- خانم مژگان موسوي نطنزي و غیره ششدانگ 

قطعه زمین مزروعي معروف بادستان
1494- خانم عصمت احمدیان طامه و غیره ششدانگ 

قطعه زمین معروف 9 قفیزي بادستان
1597- مجی��د رضای��ي طامه شش��دانگ قطعه زمین 
مفروز طرف ش��مالي قطعه زمین نه قفیزي مشهور پي 

گرده
1714- آقاي غالمرضا عابدي طامه فرزند غالمحسین 
و غیره شش��دانگ قطعه زمین مشجر معروف باغچه 

حاج علي اکبر
1754- ام البنین حاج شمس��ي- ششدانگ قطعه باغ 

معروف باغ مقیم
1761- ام البنی��ن حاج شمس��ي و غیره- شش��دانگ 
قطعه باغچه عمارت و ساختمان آن مشهور ویرانه در 

کوي صحرا- 
چهارشنبه 89/6/24

2019- اداره اوق��اف و امور خیریه نطنز شش��دانگ 
قطعه زمین معروف خواجه حافظ

2049- علیرض��ا محمدي طامه و غیره- شش��دانگ 
یکباب مخروبه افتاده طرف شرقي معروف زینل

2058- عبدالرض��ا مومني طامه و غیره- شش��دانگ 
یکباب بوم کند

2338- س��یدرضا ش��مس زاده واقفي ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور

پنج شنبه 89/6/25
12- از شماره 118 اصلي- ده جاریان

205- آقاي غالمرضا جاریاني و غیره ششدانگ قطعه 
زمین مزروعي معروف باغ گوده

490- آق��اي احمد جاریاني و غیره شش��دانگ قطعه 
زمین کوهکار معروف خاک شیره

711- اداره اوقاف نطنز ششدانگ قطعه باغچه معروف 
لب استخر

1047- ماشااله ماندگاري ششدانگ یکباب خانه
1052- آقاي اسداله بدیعي ششدانگ یکباب خانه

13- از شماره 120 اصلي- ده خفر
893- آقاي محمود خدامي فرزند عباس شش��دانگ 

قطعه زمین متصل به جاده دستجرد
947- محمود خدامي و غیره- ششدانگ قطعه زمین 

متصل به جاده 
1047- محمود خدامي فرزند و غیره ششدانگ قطعه 

زمین
1553- خانم کبري سهرابي ششدانگ یکباب خانه

14- از شماره 122 اصلي مزرعه هوني خفر
73- اداره اوق��اف نطن��ز- شش��دانگ قطع��ه زمی��ن 

مزروعي
شنبه 89/6/27

15- از شماره 127 اصلي- ده دستجرد
432- خانم فاطمه عبادالهي فرزند اسماعیل ششدانگ 

قطعه زمین متصل به قبرستان
686- ش��وکت صال��ح کن��دزي و غیره- شش��دانگ 
یکباب خانه معروف اس��ماعیل عزیز به اس��تثناء اتاق 

رضا اباذري
938- شوکت صالح کندزي و غیره- ششدانگ قطعه 

زمین دوازده قفیزي وصل به کوره راه
953- شوکت صالح کندزي و غیره- ششدانگ قطعه 

زمین معروف دشت سفید شهره 
1198- فاطم��ه عباداللهي نطنزي- شش��دانگ قطعه 

زمین معروف فرفري
16- از شماره 128 اصلي- مزرعه یوز جریب جزن

24- مرتض��ي س��مناني- شش��دانگ قطع��ه زمی��ن 
مزروعي

69- مرتضي سمناني- ششدانگ قطعه زمین مزروعي 
نیمه مشجر

یکشنبه 89/6/28
118- مرتض��ي س��مناني- شش��دانگ قطع��ه زمین 

مزروعي
135- مرتض��ي س��مناني- شش��دانگ قطع��ه زمین 

مزروعي
255- داود س��مناني جزن��ي شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي
17- از شماره 129 اصلي- ده جزن

77- فاطم��ه کبیر س��لطاني- شش��دانگ قطعه زمین 
معروف دشتله

186- حسین معیني جزني ششدانگ یکباب طویله
240-241-243- امی��ر احم��دي جزن��ي و غی��ره- 
شش��دانگ دو باب اتاق )باالخانه( و راهرو وسط آنها 
و ی��ک باب اتاق و یکباب اتاق ب��اال خانه و دو باب 
ات��اق تحتاني و فوقان��ي آن در خانه رضا رحیم و دو 

باب طویله
476- مرتضي سمناني- ششدانگ یکدرب باغ

621- خان��م مهین س��مناني شش��دانگ قطعه زمین 
محصور

18- از شماره 130- اصلي مزرعه ویشگان جزن
95- مرتضي سمناني- ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

و محصور
123- آق��اي داود س��مناني جزني و غیره شش��دانگ 

یکدرب باغ
دوشنبه 89/6/29

ــز- برزرود و  ــوزه ثبتي نطن ــش 10 ح دوم- از بخ
چیمه رود

1- از شماره یک اصلي- ده فریزهند

394- آقاي س��ید حس��ین جاللي نظري شش��دانگ 
یکباب خانه در میان ده

751- آقاي جواد عبدالهي مفخم ششدانگ قطعه زمین 
مخروبه محل طویله و مستراح در کوي سرزیره

1058- ش��هرام غالمي شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 
محصور

2196- سیدحس��ین جاللي نظري شش��دانگ قطعه 
زمین مشجر معروف دشت رود

2- از شماره 15 اصلي- ده بیدهند
177- آقاي عباسعلي آراني بیدهندي ششدانگ قطعه 

زمین مزروعي معروف پاسنگ
3- از شماره 25 اصلي- ده چیمه

1949- خان��م زهرا س��اکي شش��دانگ محل یکباب 
اطاق

2874 و 2876- س��ید عبدالحس��ین جالل��ي چیم��ه 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر معروف باغ 

بهایي
2951- سید فخرالدین جاللي چیمه ششدانگ یکباب 

اطاق تحتاني در خانه معروف عباسقلي
3082- عبدالحس��ین نجفي چیمه- شش��دانگ قطعه 

زمین پاونو
3338- س��ید رحیم جاللي چیمه و غیره- ششدانگ 

یکباب بوم کند
سه شنبه 89/6/30

4- از شماره 38 اصلي- ده ولوجرد
1054- آق��اي رمضان رفیعي پ��ور ولوجردي و غیره 

ششدانگ یکباب خانه
5- از شماره 41 اصلي- مزرعه بیشه ولوجرد

216- رضا عبداهلل زاده هنجني- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعي نیمه محصور

6- از شماره 44 اصلي ده ابیانه
28- آقاي روح اله قاس��م پور ابیانه ششدانگ یکباب 

خانه
477- آقاي عزیزآقا حیدري ابیانه شش��دانگ یکباب 

گاراژ
480- شبکه بهداشت و درمان نطنز ششدانگ ساختمان 

مرکز بهداشتي و درماني
483- شبکه بهداشت و درمان نطنز ششدانگ ساختمان 

مرکز بهداشتي و درماني
486- محمد حس��ین زارعي ابیانه- ششدانگ یکباب 

خانه
چهارشنبه 89/6/31

7- از شماره 101 اصلي- ده زیره
212- خانم اعظم الس��ادات نجاتي ششدانگ یکباب 

خانه و باغچه متصل به آن
8- از شماره 104 اصلي- شوراب

35- احمد افتخاري نژاد ششدانگ یکباب خانه
9- از شماره 128 اصلي- ده هنجن

132- محمود شفیعي هنجني ششدانگ یکباب اطاق
233- خان��م عصمت خانم جمالی��ان هنجني و غیره 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه و باغچه متصل به آن

677- رضا قیصریان ششدانگ یکباب خانه
832- ربابه وفائي شش��دانگ یکدرب باغ محصور و 

مشجر گل پل
1109- عباس حسین زاده هنجني ششدانگ یکدرب 

باغ معروف کوهان
پنج شنبه 89/7/1
1284- کبري محمدي هنجني شش��دانگ یک قطعه 

زمین مزروعي معروف واجنان
1285- اکب��ر معماري هنجني شش��دانگ قطعه زمین 

معروف واجنان
2002- فریبرز نق��ي زاده هنجني فرزند عبدالمحمود 

ششدانگ دو قطعه باغ متصل بهم
2111- خانم آذر ش��فیعي هنجني شش��دانگ یکباب 

خانه
2112- زهرا قیصرپور هنجني ششدانگ یکباب خانه

10- از شماره 134 اصلي- ده یارند
80- اک��رم ح��اج صادقي- شش��دانگ یک��درب باغ 

محصور و مشجر معروف کاالیین
445-439- فاطم��ه صدوقي یارندي شش��دانگ دو 

قطعه زمین مزروعي معروف پسودان
526- فخرسادات عزیزي یارندي و غیره- ششدانگ 

یک قطعه زمین معروف رسیره
537- خدابخ��ش ص��دوق یارندي- شش��دانگ یک 

قطعه زمین مشجر معروف رسیره
562- فخرسادات عزیزي یارندي و غیره- ششدانگ 

دو قطعه زمین مزروعي متصل بهم معروف رسیره
635- امیرحسین عظیم نژاد یارندي و غیره ششدانگ 

قطعه زمین مزروعي و مشجر در محله چهارخوان
شنبه 89/7/3

911- اداره اوقاف نطنز ششدانگ یکباب اطاق درکوي 
سرکوچه

929- اکرم حاج صادقي- شش��دانگ یکباب خانه در 
سرکوچه

1119 و 1118- آقاي امیرحسین عظیم نژاد یارندي و 
غیره ششدانگ یکباب خانه و باغچه

1145- آقاي امیرحس��ین عظیم ن��ژاد یارندي و غیره 
ششدانگ قطعه باغچه معروف دري

1218- فخرالسادات عزیزي یارندي- ششدانگ قطعه 
زمین و حصار متصل مشهور دشت گنجه

1641- آق��اي امیرحس��ین عظی��م ن��ژاد یارن��دي و 
 غی��ره شش��دانگ قطعه زمین مش��جر مع��روف لب 

رودخانه
1499- اکرم خانم حاج صادقي ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي در محله میان رودخانه
یکشنبه 89/7/4

11- از شماره 149 اصلي- ده طره
105- رضا سعیدي طره اي ششدانگ دو قطعه زمین 

مشجر متصل بهم
521- حسین سعیدي طره اي ششدانگ یکباب خانه

528- حسین سعیدي طره اي ششدانگ محل یکباب 
اطاق

1038- کبري عباسي طره اي ششدانگ دو قطعه زمین 
مشجر معروف یوینه

1646- زهرا س��عیدي طره اي ششدانگ قطعه زمین 
مشجر معروف دشت باال

2208- زهرا س��عیدي طره اي ششدانگ قطعه زمین 
مشجر

2227- کبري عباس��ي طره اي ششدانگ قطعه زمین 
مشجر معروف پشت جوي

2527- کبري عباسي طره اي ششدانگ دو قطعه زمین 
مشجر معروف هامانه

دوشنبه 89/7/5
2555- کبري عباس��ي طره اي ششدانگ قطعه زمین 

مشجر معروف گله رحمان
12- از شماره 150 اصلي- ده برز

876- میمنت میرزا حسیني برزي- ششدانگ یکباب 
اتاق در کوي عمارت

1641- د- ج- ا- ب��ه نمایندگ��ي فرمان��داري نطنز- 
شش��دانگ یکباب عمارت و فضاي جنب آن مشهور 

به دبیرستان رازي
2639- مصطفي علیزاده برزي ششدانگ یکباب خانه 

و زمین جنب آن
13- از شماره 165 اصلي- ده کمجان

822- آقاي پرویز قاس��مي و غیره شش��دانگ یکباب 
خانه

1173- 1185- زین��ت نورالله��ي کنجاني و غیره – 
ششدانگ یکباب اتاق تحتاني و فوقاني و طویله 

1238- زه��را نوراللهي کنجاني و غیره- شش��دانگ 
یکباب بوم کند

سه شنبه 89/7/6
سوم از بخش 11- طرقرود و قراء حومه

1- از شماره یک اصلي- ده طار
2846- ش��یرین س��لیمي طاري- شش��دانگ یکباب 

خانه
2854- علي آقا اس��دي طاري شش��دانگ یک قطعه 

زمین نیمه محصور
2- از شماره 3 اصلي- آب شرشر

157- سیدمحمد امیري زاده و غیره- ششدانگ قطعه 
زمین مزروعي آب شورشور

3- از شماره 37 اصلي- ده کشه
5- قدسي ریاضتي کشه و غیره ششدانگ یکباب خانه 

در کوي اسپر
13- مس��یب دیودل و غیره شش��دانگ یکباب خانه 

درکوي باغناره
18- فریدون مبیني کش��ه و غیره- شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعي و مشجر سرچشمه
56- یداهلل ریاضتي- ششدانگ قطعه زمین مزروعي و 

مشجر معروف مارچون
74- فاطم��ه توکل��ي کش��ه فرزند محمد شش��دانگ 

یکدرب باغ در صحراي قریه
82- اقدس اگاهي کشه و غیره- ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي و مشجر در بخش مرغزار
97- داود ب��رات زاده کش��ه شش��دانگ یکدرب باغ 

مشجردر سینه کشه
106 و 104- عزیزاله آگاهي کش��ه ششدانگ یکباب 

خانه
117- حی��در باق��ري طاري شش��دانگ قطعه باغچه 

مشجر جنب آسیاب کهنه
چهارشنبه 89/7/7
ادامه در صفحه 6
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135- منص��ور رحی��م طرقي و  ادامه در صفحه 5
غیره- ششدانگ قطعه زمین معروف باغستان

135- حسین مبیني کشه فرزند علي-ششدانگ قطعه 
زمین معروف درب چشمه 

140- حس��ن آگاهي و غیره- شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي و مش��جر باغ ن��اره و قطعه زمین ربع رجلي 

باغ ناره
153- حس��ن آگاهي و غیره- ششدانگ قطعه باغچه 

معروف باغ ناره
172- رضاخان توکلي کش��ه و غیره- ششدانگ قطعه 

زمین معروف زیر نهر باغ گنجي
172- ابراهی��م عس��گري مورچه خورت��ي و غیره- 
ششدانگ پنج قطعه زمین مزروعي و مشجر در بخش 

کوهاب
188- بتول توکلي کشه فرزند عباس و غیره ششدانگ 

یکباب خانه درکوي مارچون
189- رضا مبیني کشه- ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

در بخش کوهاب
189- رضا مبیني کش��ه- شش��دانگ یکدرب باغچه 

معروف اله آباد
189- رضا مبیني کشه- ششدانگ قطعات زمین متصل 

معروف کوهاب
پنج شنبه 89/7/8
231- فیض اله آگاهي کش��ه و غیره ششدانگ قطعه 

زمین در بخش مرغزار
231- فیض اله آگاهي کش��ه شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي در بخش کوهاب
231- فیض اله آگاهي کش��ه شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي در بخش مرغزار
279- عزیزاله آگاهي کش��ه ششدانگ یکدرب باغ در 

بخش سرچشمه
281- امیرحس��ین رحی��م طرقي و غیره- شش��دانگ 

یکدرب باغ معروف پریار
288- روح ا... توکلي کشه و غیره ششدانگ قطعه باغ 

معروف سینه مارچون
350/6- آقاي خس��رو اسدي کش��ه و غیره ششدانگ 
قطعه زمین تازه دائر معروف کوهاب و سینه مارچون

367- حس��ین رحی��م طرقي شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي و مشجر در بخش باغستان

971- عبدال��ه رحیم طرقي فرزند عباس شش��دانگ 
قطعه زمین محصور و محوطه جلوي خانه

شنبه 89/7/10
4- از شماره 38 اصلي- مزرعه مرجوران کشه

46- حس��ین عقیلي کش��ه فرزند رضا ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور

5- از شماره 39 اصلي مزرعه مرجوران کشه
6-9-11- مرجان آگاهي و غیره- شش��دانگ یکباب 

خانه
6-48 اصل��ي- قنات مع��روف الدرازه آقاي علیرضا 
فالحتچی��ان منف��رد فرزند محمود و غیره شش��دانگ 
قن��ات مرقوم که مبدأ و مظهر آن به ش��رح آگهي هاي 

قبلي است.
7- از شماره 140 اصلي- سینه کشه

6- حبیب اله عقیلي کشه فرزند میرزا و غیره ششدانگ 
قطعه زمین کوهکار در سینه کشه.

29- حبی��ب ال��ه عقیلي کش��ه فرزند می��رزا و غیره 
ششدانگ دو قطعه زمین بائر روبروي آسیاب خرابه 

یکشنبه 89/7/11
8- از شماره 141اصلي- باغستان پائین

273- رضا جاللیان و غیره ششدانگ یکباب خانه
279- حسین جاللیان ششدانگ یکباب خانه

595- عصمت فوالدي طرقي شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي در دشت وژنه بخش کولي

690- فاطم��ه جعفر یحیي وغیره شش��دانگ دوقطعه 
زمین مزروعي در بخش کولي

740- خانم فاطمه محمدحس��یني طرقي فرزند علي 
ششدانگ یکباب خانه

743- فاطم��ه فوالدي طرقي و غیره شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروعي

965- زهرا یحیایي طرقي و غیره شش��دانگ یکدرب 
باغ محصور و مشجر معروف هنجوه

1166- حاج غالم امیني طرقي و غیره شش��دانگ دو 
باب خانه و باغچه

1348- ابراهیم توکلي و غیره- ششدانگ دو درب باغ 
معروف هنجوه

1369- بتول یحیایي طرقي و غیره- ششدانگ یکدرب 
باغ معروف هنجوه

1475- لطیف برات طرقي ششدانگ یکباب اطاق در 
خانه مشهور علي برات

سه شنبه 89/7/13

1589- ح��اج غ��الم امیني طرقي شش��دانگ یکباب 
خانه

1591- علي ابوفاضلي فرزند عباس��علي شش��دانگ 
یکباب خانه

9- از شماره 147 اصلي- ده مزده
299- مرتضي عسگري ششدانگ یک قطعه مخروبه

10- از شماره 152 اصلي- ده نیه
67- رضا محمدي طامه ششدانگ یکدرب باغ معروف 

باغ کوچه درب آسیاب
114- مهدي کش��اني- شش��دانگ قطعه باغ معروف 

کوچه آسیا
چهارشنبه 89/7/14

776- حس��ین احم��دي نیا شش��دانگ قطع��ه زمین 
مزروعي معروف چارگني

777- منیژه خانم فرده فرزند محمدحسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعي معروف چارگني

1152- خان��م معصوم��ه زمان��ي نیه فرزند حس��ین 
ششدانگ قطعه باغچه درکوي صالحي
11- از شماره 181 اصلي- شجاع آباد

8- پروین توکلي خفري فرزند غالم سه دانگ مفروز 
طرف جنوبي قلعه که مس��تمل است بر حیاط و غیره 

)فعاًل ششدانگ قلعه(
20- پروین توکلي خفري و غیره ششدانگ بناي طرف 

شرقي قهوه خانه و باغچه جلوي آن
21- حاج محمد عبقري شش��دانگ بناي طرف غربي 

قهوه خانه و باغچه جلوي آن
پنج شنبه 89/7/15

12- از شماره 182 اصلي- ده ابیازن
196- س��ید کامران خامسي ابیازني ششدانگ قطعات 

مزروعي جنب شارع عام
1054- خانم مرصع یوسف موسوي وغیره ششدانگ 

قطعه زمین مشهور باغ باال
1351- علیرض��ا چ��اوش زاده و غی��ره- شش��دانگ 

یکدرب باغ و زمین مزروعي متصل
1483- علیرضا چاوش زاده- شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي
1666- س��یدضیاءالدین نقوي شش��دانگ یک قطعه 

زمین مزروعي معروف لعل بک
13- از شماره 193 اصلي- ده طرق

930- ابوالفضل عبدلي طرقي شش��دانگ قطعه زمین 
معروف دو رجلي در دشت میربر

988- فاطم��ه کبیري طرقي و غیره شش��دانگ قطعه 
زمین محصور در دشت گونستان

شنبه 89/7/17
1096- ابوالفضل عبدلي طرقي ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي دشت گونستان
1294- حبیب خالقي طرقي و غیره- ششدانگ قطعه 

زمین مزروعي در گوري پائین
1300- حبیب اله خالقي طرقي و غیره ششدانگ قطعه 

زمین مزروعي و مشجر در بخش گوري
1382- عباس توکلي طرقي ششدانگ قطعه زمین در 

بخش گوري
1546- نصرت باقریان طرقي و غیره ششدانگ یکباب 

خانه و باغچه در کوي راست کوچه
1679- محم��د مس��لمي طرقي و غیره- شش��دانگ 

یکباب خانه در کوي پاکمر
1791 و 1711- اداره اوقاف نطنز شش��دانگ هر یک 
از یکب��اب حمام عمومي و فضاي جلوي آن در کوي 
درب حمام و ششدانگ یکباب مسجد در کوي هاني

2147 و 2141- اداره اوقاف نطنز ششدانگ هر یک از 
قطعه قبرستان و یکباب مسجد درکوي باغستان باال

2833 و 2832- اداره اوقاف نطنز ششدانگ هر یک از 
یکباب مسجد و یکباب آب انبار در کوي آب کشه

یکشنبه 89/7/18
3078- آقاي قربانعلي آقامحمدي طرقي و غیره قطعه 
زمین مزروعي و مشجر فعاًل ششدانگ یکدرب باغ در 

بخش حسن سیاه
3096- آقاي قربانعلي آقامحمدي ششدانگ دو قطعه 

زمین مزروعي در بخش حسن سیاه
3224- محمد مسلمي طرقي و غیره- ششدانگ قطعه 

باغ محصور و مشجر معروف کوچه کفلي
3277- حس��ن مس��لمي طرقي و غیره- شش��دانگ 

یکباب خانه
3441 و 3440- حس��نعلي بابای��ي طرقي شش��دانگ 

یکباب خانه
3835- اداره اوقاف نطنز ششدانگ چهار باب مستراح 

جنب مسجد جامع طرق
3980- عباس ش��کوهي طرقي ششدانگ قطعه زمین 

معروف بوستان پاکه
3989- عباس شیخي طرقي و غیره- ششدانگ قطعه 

زمین در بخش کهجوه
دوشنبه 89/7/19

4092- اقبال مفیدي طرقي و غیره ششدانگ قطعه باغ 
در کوي چلندق

4715- علي ابوالحس��ني طرقي ششدانگ قطعه زمین 
محصور

4738- علي فروغي علیائي ششدانگ یکباب خانه
4742- مریم آقامحمدي طرقي شش��دانگ یک قطعه 

زمین محصور
4754- محمدآقا محمدي فرزند حس��ن شش��دانگ 

یکباب خانه
4755- حسن صادقي طرقي و غیره ششدانگ یکباب 

خانه و باغ متصل به آن
سه شنبه 89/7/20

4756- علي صادقیان طرقي ششدانگ یکدرب باغ و 
ساختمان مسکوني داخل آن

4759- بتول مؤذني طرقي ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور

4771- غالمحس��ین رش��یدي طرقي ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور

14- از شماره 212 اصلي- دشت بزرگ طرق
437- حمیدرضا غفاري طرقي- ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي دشت زیره بخش باال
طرق��ي  ش��کوهي  عب��اس   -687
دش��ت  مزروع��ي  زمی��ن  قطع��ه   شش��دانگ 

جوي سنبله
730- عباس ش��کوهي طرقي شش��دانگ قطعه زمین 

معروف جوي سنبله
1097- محمد جعفر ضابطیان طرقي شش��دانگ یک 

قطعه زمین محصور
چهارشنبه 89/7/21

1201- اصغر شکوهي- ششدانگ قطعه زمین محصور 
مزروعي معروف من اشترا سوپر

1202- مصطفي شکوهي طرقي- ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور

1216- حس��ین آقابابایي طرقي- شش��دانگ یکباب 
طویله

1217- زینت ریش��ي علي آباد- ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور

15- از شماره 214 اصلي- یحیي آباد
36- خانم ش��اهرخ فرهنگ شش��دانگ یکدرب باغ 

محصور و مشجر
249- سید جعفر موس��وي فرزند سید مهدي و غیره 

ششدانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر
270- غالمحس��ین صمیمي فر ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي
304- ق��درت اهلل محمدي فراهاني- شش��دانگ یک 

قطعه زمین مزروعي و مشجر
پنج شنبه 89/7/22
311- امیرهوشنگ کمرانیان زاده فرزند محمد و غیره 

ششدانگ یک قطعه زمین
16- از شماره 215 اصلي- مزرعه الدریجه یحیي آباد 

طرق
13- حبیب آقاجاللیان و غیره ششدانگ قطعه زمین

144- قدرت اله جاللیان ششدانگ یکباب خانه
17- از شماره 240 اصلي- ده سه 

1551- علي اصغر کیقبادي و غیره ششدانگ یکدرب 
باغ مشجر

18- از شماره 263 اصلي مزرعه الرکه سه
4- بي بي کامراني س��هي- ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي معروف الرکه
97- عل��ي کام��ران- شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین 

مزروعي
شنبه 89/7/24

19- از شماره 277 اصلي ده نسران
245- محمدرضا نظرپور و غیره شش��دانگ یکدرب 

باغ مشجر محصور معروف نرمون
271- مسلم صفري شش��دانگ قطعه زمین مزروعي 

معروف درشمه
298- محمد صفري نسراني ششدانگ یکدرب باغ

321- ابراهی��م زارع شش��دانگ یکدرب باغ مش��جر 
معروف ده جیره

438- س��رور خالدي برهنه شش��دانگ یکدرب باغ 
مشجر معروف درب چشمه

502- عل��ي رضایي نس��راني شش��دانگ قطعه زمین 
محصور

524- علي رضا نظرپور- ششدانگ یکباب گاوداري 
و زمین مزروعي آن

یکشنبه 89/7/25
20- از شماره 284 اصلي- کلهرود

69- آقاي جمشید برومندي کلهرودي و غیره ششدانگ 
یک قطعه زمین معروف در باغ علي عباس شهره

70- جمش��ید برومندي کلهرودي و غیره شش��دانگ 
قطعه زمین معروف در باغ علي عباس شهره 

235- جمش��ید برومندي کلهرودي و غیره ششدانگ 
یکدرب باغ مشجر معروف ماهور الکنده

453- رضا امیني کلهرودي- شش��دانگ یکباب خانه 
در محله تکلر

551- خان��م توران ماندي کلهرودي شش��دانگ یک 
قطعه زمین محصور

664- جمش��ید برومندي کلهرودي و غیره ششدانگ 
قطعه باغ مخروبه جنب الپشت

805- علي اصغر مظاهري پور کلهرودي شش��دانگ 
یکدرب باغ علي پر شهره

821- عصمت خانم امیني کلهرودي- شش��دانگ سه 
قطعه زمین مزروعي و مشجر معروف باغ حاج قاسم
دوشنبه 89/7/26

864- آق��اي ح��اج حس��ین کریمی��ان کله��رودي و 
 غیره شش��دانگ یکدرب باغ مش��جر معروف نادعلي 

شهره
865- آقاي حاج حسین کریمیان کلهرودي ششدانگ 

قطعه زمین مشجر معروف باغ نادعلي شهره
1098- رضا قنبري و غیره- ششدانگ یکدرب باغ

1253 ال��ي 1261- غالمرضا مظاه��ري فرزند اللهیار 
ششدانگ قطعه زمین محصور

غی��ره  و  کله��رودي  برومن��دي  جمش��ید   -1687
 ششدانگ یکدرب باغچه مش��جر معروف باغ مهدي 

شهره
1956- جمش��ید برومندي کلهرودي شش��دانگ دو 
قطعه زمین مزروعي به اس��تثناء درخت گردو معروف 

علي خورشید
سه شنبه 89/7/27

2133- عباس��علي هاش��م زاده کلهرودي شش��دانگ 
یکباب خانه و حیاط

2208- داود حی��درزاده کلهرودي شش��دانگ یکباب 
خانه

2212- حس��ن رفیع��ي کلهرودي شش��دانگ یکباب 
خانه

2213- نصرت اله خان برومندي شش��دانگ یکباب 
حیاط

2223- رضا قنبري- ششدانگ یکباب خانه
2225- حسین حیدري کلهرودي- ششدانگ یکباب 

خانه
چهارشنبه 89/7/28

21- از شماره 285 اصلي- مزرعه هیني کلهرود
128- هاج��ر خانم وهیبي شش��دانگ یک��درب باغ 

معروف باغ علي مدد
166- هاج��ر خان��م وهیبي شش��دانگ قطع��ه زمین 

مزروعي در باغ مشهدي قاسم
182- قاس��م امیني کلهرودي- دو دانگ مفروز طرف 
جنوب��ي که فعاًل شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعي و 

مشجر است.
303- حس��ین مظاهري کلهرودي ششدانگ دو قطعه 

زمین مزروعي در باغ ابراهیم جبار
326- عباسعلي هاشم زاده کلهرودي ششدانگ یکباب 

خانه و باغ
22- از شماره 396 اصلي- مزرعه قنبر ماندي- آقاي 
محمد مظلومي کلهرودي و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي مش��تمل بر یک رش��ته قن��ات اختصاصي و 

استخر.
پنج شنبه 89/7/29
 ل��ذا بموج��ب م��اده 14 قان��ون ثب��ت بوس��یله این 
 آگهي ب��ه صاحبان ام��الک و مجاوری��ن آنها اخطار 
 م��ي گ��ردد ک��ه در اول س��اعت اداري روزه��اي 
ذکر ش��ده در ذیل آنها در مح��ل وقوع ملک حضور 
بهم رس��انند و چنانچه هر ی��ک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانوني آنها در محل حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد. ضمنًا در صورتي 
ک��ه صاحبان ام��الک و مجاوری��ن در موعد مقرر در 
محل حاضر نباش��ند مي توانند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحد تعیین تکلیف پرونده هاي 
ثبتي مص��وب 73/2/25 از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدی��دي اعتراض خود را ظرف م��دت 30 روز به 
ای��ن اداره و دادگاه محل تس��لیم نماین��د. مضافًا در 
صورت تعطیل��ي غیرمترقبه در روزه��اي مندرج در 
 ای��ن آگهي تحدید حدود روز پ��س از تعطیلي انجام 

مي گیرد.
تاریخ انتشار: 89/5/31

م الف/ 388                 شادمان- کفیل ثبت نطنز
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 پژمان سلطانی
پن��ج هفت��ه از لیگ برتر 
ای��ران در لیگ  فوتب��ال 
و  ده��م س��پری ش��ده 
به  ب��ا  ایس��تگاه چه��ار 
ثم��ر رس��یدن 28 گل از 
تیم ها  بازیکنان  س��وی 
مورد توجه کارشناس��ان 
و اهال��ی فوتب��ال ق��رار 
 گرف��ت. هفت����ه ای که 
لوسیانو ادینهو به تنهایی 
5 گل ب���رای م��س ب��ه 
ش��ه��رداری تبری��ز زد، 
محس��ن بیاتی نی��ا با 4 
گلی که به ثمر رس��اند، 
راه آهن را آتش کش��ید 
و مه��اجمان��ی همانند: 
رضا نوروزی، سعید دقیقی 
و محم����ود غالمی نیز 

ب��ه تنهای��ی دو گل وارد دروازه حریف��ان کردند 
و به نوعی هفته چه��ارم روز مهاجمان و ناکامی 
مدافعان تیم های مغلوب بود. در پایان هفته پنجم 
تیم اس��تقالل تهران ب��ا 10 گل زده بهترین خط 
حمله لیگ و تیم پیکان قزوین به همراه ش��اهین 
بوش��هر با ثمر رساندن 2 گل در 5 دیدار ضعیف 
تری��ن خط حمله به ش��مار می آیند. بیش��ترین 
تس��اوی در اختیار تیم های: استیل آذین، ملوان، 
س��پاهان و نفت تهران )با 3 تساوی( است. ذوب 
آهن اصفهان و پرس��پولیس با کس��ب 4 پیروزی 
بیش��ترین برد را دارند و تیم ه��ای: پیکان و راه 
آهن بدون برد هس��تند. تیم ه��ای ذوب آهن و 
استیل آذین تاکنون شکست نخورده اند و پیکان 
و راه آهن هم بیشترین شکست را با 4 باخت در 
کارنامه دارند. هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور 
امش��ب با انجام پنج دیدار آغاز و فردا ش��ب به 

پایان خواهد رسید.
سرخابی های قديمی به هم رسیدند

نفت تهران/ استقالل تهران، مكان: ورزشگاه 
آزادی، ساعت: 21:45

حسین فرکی که در یک مقطع کوتاه سرمربی تیم 
پاس تهران را بر عهده داش��ت و در جام جهانی 
2006 دس��تیار برانکو ایوانکووی��چ بود؛ بازیکن 
سابق تیم پرسپولیس به حساب می آید و در این 
دیدار پرویز مظلومی بازیکن اس��بق استقاللی ها 
را پی��ش روی دارد. آبی پوش��ان پایتخت که در 
هفت��ه پنج��م اولین ب��رد خانگی خ��ود را مقابل 
پی��کان جش��ن گرفتند به دنبال ه��ر 3 امتیاز این 
بازی هس��تند تا از کورس قهرمان��ی جا نمانند. 
اس��تقالل در خط حمله با وجود بازیکنانی چون 
میالد میداودی، فره��اد مجیدی و آرش برهانی، 
 ش��ب س��ختی را برای مدافعان و حس��ین آشنا 
»گلر نفتی ها« به تصویر خواهند کشید. مظلومی 
در دیدار با پیکان هم در ارسال ها از جناح چپ 
و راس��ت، پاس های قوی در عمق دفاع حریف 
و همچنین تکنیک ف��ردی بازیکنان خود به��ره 
کاف��ی را برد. اس��تقالل نیز مث��ل تیم های دیگر 
به هماهنگی بیش��تری نی��از دارد. نفت تهران که 
در کوران مس��ابقه های دس��ته یک کشور بود از 
نظر هماهنگی، وضعی مشابه اکثر تیم های لیگ 
برتری داش��ت و 2 تساوی مقابل تیم های ملوان 
و اس��تیل آذین کس��ب کرد که کمتر از پیروزی 
نبود، ش��هرداری را با حساب 3 بر یک شکست 
داد و در بازی با فوالد نتیجه را به این تیم واگذار 
و پ��اس را در هم��دان با تس��اوی ی��ک بر یک 
متوقف کرد که ای��ن نتایج کارنامه مطلوبی برای 
 فرکی خواهد بود. اما امشب بازیکنان جویای نام 
نفت تهران در مقابل چشمان هواداران استقالل به 
می��دان می روند و این دیدار برای آنها با آن پنج 
مسابقه تفاوت دارد و استقالل برای کسب هر 3 
امتیاز دندان تیز کرده است، ناگفته نماند: مدافعان 
اس��تقالل نباید از مارسیو نارسیسو )بایکن نفت( 
غاف��ل ش��وند. وی ضرب��ات راه دور را هدفدار 
ب��ه س��مت دروازه حریف ش��لیک خواهد کرد. 
اگر بهمن طهماس��بی بازیکن س��ابق استقالل و 
سپاهان از سوی فرکی به بازی گرفته شود؛ برای 
 ه��واداران دو تیم جذاب و قاب��ل توجه خواهد 

بود.

مس و فوالد، كدام سخت تر است؟
مس كرمان / فوالد خوزستان، مكان: ورزشگاه 

شهید باهنر كرمان، ساعت: 21:30

صم��د مرفاوی س��رمربی تیم مس، ک��ه تا پایان 
هفته س��وم صحبت اخراج��ش در کریدورهای 
باشگاه فرهنگی ورزشی مس به گوش می رسید؛ 
در هفت��ه چه��ارم و پنجم تیمش متحول ش��د و 
ش��هرداری تبریز را مغلوب و استیل آذین را در 
تهران با تساوی متوقف کرد. مرفاوی در دیدار با 
فوالد عزم خ��ود را برای دومین پیروزی خانگی 
جزم کرده تا تیم خود را به رده های باال برساند، 
هر دو تی��م در ترکیب خود از بازیکنان مطرحی 
چون محم��د منصوری، مهرداد پ��والدی، کیوان 
 امرائی و لوس��یانو ادینهو )مس( سیامک سرلک، 
بختیار رحمانی و رضا نوروزی )فوالد خوزستان( 
بهره می برند، رضا نوروزی 4 گله برای رس��یدن 
به ادینهوی 6 گله چش��م به گلزنی در این دیدار 
دارد ام��ا م��س تی��م اول فصل نیس��ت و به نظر 
می رس��د به هماهنگی نسبی رسیده و این کار را 
برای شاگردان جاللی سخت می کند و باید دید 
ک��ه فوالد از مس طال می گی��رد یا مس فوالد را 
ذوب می کند. دیدار این دو تیم در فصل گذشته 
در دور رفت 2 بر صفر به سود مس خاتمه یافت 
و در اه��واز هم تیم مس با چهار گل فوالد را در 

هم کوبید.
تومبا كوويچ احمد زاده را اخراج می كند

ــتیل آذين، مكان: ورزشگاه  پیكان قزوين/ اس

شهید رجائی قزوين، ساعت: 21:30
پی��کان به همراه راه آهن تاکنون طمع پیروزی را 
نچش��یده است و محمد احمد زاده هر زمانی که 
امتیازی به دست نمی آورد در کنفرانس مطبوعاتی 
بع��د از بازی حاضر و لب به س��خن باز می کند 
که تیم م��ا از حری��ف برتر ب��ود موقعیت های 
زیادی داش��تیم و عدالت فوتبال رعایت نشد. اما 
باید به س��ر مربی پیکانی ها گفت: به بهتر بازی 
کردن امتیازی نمی دهند و ش��ما اگر می خواهید 
جایگاهتان در این تیم حفظ شود؛ تاکتیک تیمی 
خ��ود را تغییر دهید تا پیکان ه��م از رده خارج 
نش��ود. پیکانی ه��ا در طول 5 ب��ازی فقط 2 گل 
توس��ط مهدی تاجی��ک و علیرضا عباس��فرد به 
ثمر رس��انده اند که آمار، نشان دهنده خط حمله 
ضعی��ف این تیم اس��ت، در مقابل، اس��تیل س��ه 
هفته ای است که به طور مطلوب نتیجه نگرفته و 
مقابل تیم های: مس کرمان، نفت تهران و استقالل 
به تساوی رضایت داده و از 9 امتیاز ممکن فقط 
سه امتیاز کسب کرده است. دلیل اصلی این نتایج 
می تواند حواشی اطراف این تیم باشد. درگیری 
مطبوعاتی علی کریمی با سردار آجورلو به خاطر 

روزه خ��واری کریمی و 
اخ��راج وی، مهمتری��ن 
آذی��ن  اس��تیل  حاش��یه 
است. ولی اکثر بازیکنان 
و مربی��ان لی��گ برتری 
حق را به عل��ی کریمی 
دادن��د. ام��ا بای��د قانون 
بازیکن  ای��ن  در م��ورد 
اجرا ش��ود، بازیکنی که 
الگ��وی اکث��ر نوجوانان 
کش��ورمان  جوان��ان  و 
امشب  بازی  در  اس��ت. 
کوویچ  تومبا  ش��اگردان 
به آس��انی می توانند تیم 
بحران زده پی��کان را از 
پی��ش روی بردارند و به 
گفت��ه مه��دوی کیا یکی 
از س��تارگان دیگر استیل 
آذین، کریمی در بازی با 
پیکان در ترکیب اصلی تیم قرار گرفت. پیکان در 
دور رفت لیگ نهم با یک گل اس��تیل آذین را در 
تهران شکست داد و در دور برگشت استیل آذین 

شکست دور رفت را جبران کرد.
ــی را فراموش  ــان اصفهانی، دارب ــی پوش طالي

می كنند
ــگاه فوالد شهر  ــپاهان/پاس،  مكان: ورزش س

اصفهان، ساعت: 21:30
علی اصغر مدیر روستا برخالف امیر قلعه نوعی 
نتای��ج مطلوبی را کس��ب کرده و تی��م او با 10 
امتیاز در مکان س��وم جدول رده بندی قرار دارد. 
 سپاهان با جذب مهاجمانی چون: میلو رادیانوش، 
رضا عنایتی و داش��تن ابراهیم ت��وره فقط 3 گل 
 به ثمر رس��انده ک����ه از این تع��داد یک گل را 
ه��ادی عقیلی )مدافع این تیم( وارد دروازه فوالد 
)از روی نقطه پنالتی( کرده است. قلعه نوعی در 
5 دیدار گذش��ته چندین سیستم را مورد آزمایش 
داد. )2-5-3(، )3-3-4( و )4-3-1-2(  ق��رار 
قلعه نوعی هنوز به ترکیب و سیستم اصلی دست 
پیدا نکرده و معتقد اس��ت که؛ س��پاهان با آمدن 
هافبک های مصدوم خ��ود به هماهنگی خواهد 
رسید و س��پاهان واقعی را در هفته های پنجم و 
شش��م به بعد خواهید دید. در آن س��وی میدان، 
پاس��ی ها چون حریفشان در خط حمله ضعیف 
به نظر می رسد؛ )این نقصیه در هر دو تیم وجود 
دارد( کار را برای مدافعان آسان می بینند. هواداران 
س��پاهان که تیمشان شهر آورد نوزدهم لیگ برتر 
را واگذار کرده اس��ت امش��ب فقط از شیرهای 
زرد س��پاهان، پیروزی می خواهند تا شکس��ت 
مقابل ذوب آهن را به فراموش��ی بسپارند. مدیر 
روستا در ورزشگاه فوالد شهر به یک تساوی هم 
راضی اس��ت و پیش بینی می شود که پاس اکثر 
دقایق بازی در یک س��وم دفاعی خود توپ را به 
 جری��ان می اندازد و در ضد حمالت به حرکات 
حمید کاظمی و کولماتف دل می بندند. در لیگ 
نهم، سپاهان در دور رفت با نتیجه 3 بر یک پاس 
را مغل��وب و در بازی برگش��ت ه��ر دو تیم به 

تساوی یک بر یک رسیدند.
كمالوند و پور غالمی به دنبال دومین پیروزی

تراكتور سازی / ملوان بندر انزلی، مكان: ورزشگاه 
يادگار امام )ره( تبريز، ساعت: 21:30

ه��ر دو تی��م فقط  یک ب��رد در لیگ ده��م دارند 
ش��اگردان فره��اد پ��ور غالمی که در م��کان نهم 
جدول رده بندی قرار دارند، امشب پیش چشمان 
بیش از ش��صت هزار تماش��اگر تبریزی به میدان 
خواهند رفت. مل��وان در خطوط هافبک و حمله 
 به یک هماهنگی نسبی رسیده و حرکات ترکیبی 
پژمان نوری، محمد نزهتی، مهرداد والدی و محسن 
مسلمان می تواند برای شاگردان کمالوند در خط 
دفاع خطرناک باش��د. تراکتور س��ازی در 5 بازی 
گذشته، 4 گل زده و 4 گل خورده در کارنامه دارد 
که نشان از ضعف خط حمله و قدرت خط دفاعی 
این تیم اس��ت. البته نباید نق��ش مدافعی با تجربه 
همچ��ون محمد نصرتی را نادی��ده گرفت. دیدار 
این دو تیم، بوی تساوی را به مشام می رساند، در 
فصل قبل، بازی رفت دو تیم به تساوی یک بر یک 
رسید و در بازی برگشت تراکتورسازی در تبریز با 

حساب 2 بر یک از سد ملوان گذشت.

قيمت اوزيل 250 ميليون يورو است
 مدیرعام��ل باش��گاه رئ��ال مادرید 
گفت: ه��ر کس اوزیل را می خواهد 
باید 250 میلیون یورو پرداخت کند. 
به گزارش ف��ارس و به نقل از آس 
اسپانیا، فلورنتینو پرس مالک چندین 
هتل بزرگ و 5 س��تاره در آس��یای 
جنوب ش��رقی و امارات با حضور 
 در ی��ک نشس��ت خب��ری، تصریح
کرد: اوزیل ضمانتی برای آینده مالی 
رئال مادرید اس��ت. او باید بداند که 
از دید من فروش��ی نیس��ت و باید 
سال های س��ال در ترکیب رئال مادرید بدرخشد؛ اما اگر کسی مسعود اوزیل را 
بخواهد، باید 250 میلیون یورو پرداخت کند که در این صورت با کمال میل و با 

هواپیمای اختصاصی رئال مادرید وی را به خریدارش تحویل می دهیم. 
باشگاه رئال مادرید یک روز پس از خرید رسمی اوزیل به مبلغ 15 میلیون یورو، 
یک منزل مس��کونی به ارزش 32 میلیون یورو را به نام این بازیکن س��ند زد و 
تحویل داد. این اقدام پرس از دید وکیل اوزیل بس��یار ارزشمند بوده و او کتباً از 
باش��گاه رئال مادرید تشکر کرده است. باشگاه منچسترسیتی با مالک عرب خود 

یکی از مشتریان احتمالی اوزیل خواهد بود. 

بازگشت ادگار داويدز به دنيای فوتبال 
تیم دس��ته دومی کریس��تال پاالس 
انگلی��س، در پای��گاه اینترنتی خود 
اعالم کرد: ب��ا ادگار داویدز، هافبک 
س��ابق تیم ملی فوتبال هلند قرارداد 
یک ساله امضا کرده است. »داویدز« 
سی و هفت ساله )که در لندن زندگی 
می کن��د(، با پیوس��تن به کریس��تال 
پاالس، بعد از دو س��ال کناره گیری 
به میدان فوتبال باز می گردد. وی دو 
سال پیش، در تیم آژاکس آمستردام 
هلن��د از دنیای فوتب��ال خداحافظی 

کرد. داویدز تنها دارنده عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا )سال 1995 با تیم 
آژاکس( است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، داویدز هفتاد و چهار بازی 
ملی در کارنامه خود دارد و یک بار در جام جهانی و س��ه بار در جام ملت های 

اروپا بازی کرده است.

با توافق منچسترسیتی
روبينيو مسافر 

بشيکتاش ترکيه می شود
منابع رسانه ای انگلیس، از قطعی 
ش��دن انتق��ال مهاج��م برزیلی 
منچسترس��یتی، ب��ه بش��یکتاش 
ترکیه خب��ر دادند. ب��ه گزارش 
ف��ارس و ب��ه نق��ل از روزنامه 
دیلی اس��تار، پ��س از آنکه هفته 
گذش��ته، چن��د تی��م اروپایی از 
جمله: ش��الکه آلم��ان و المپیک 
لیون فرانسه، در کنار بشیکتاش 
خواهان جذب روبینیو ش��دند، 
مقامات تیم انگلیس��ی به تکاپو 
افت��اده و در مورد پیش��نهادهای 
دریافتی تأمل کردند. در کنار این س��ه درخواس��ت، تیم دیگ��ری از لیگ ترکیه 
همچون فنرباغچه نیز خواهان به خدمت گیری گلزن تیم ملی برزیل ش��د که در 
این میان ش��رایط بشیکتاشی ها از همه لحاظ بهتر تشخیص داده شد. مطابق این 
گزارش انتقال این مهاجم اکنون 90 درصد به تیم لیگ ترکیه قطعی شده و فقط 

توافق روبینیو باقیمانده است. 
گفته می ش��ود: این مس��أله نیز ظرف 24 س��اعت از جانب گلزن 26 ساله نهایی 
خواهد ش��د. روبینیو که س��ابقه 80 بازی، برای زردپوشان کشورش را دارد، در 
فصل گذشته، به عنوان بازیکن قرضی در اختیار سانتوز قرار گرفت. وی پیش تر 
حض��ور در رئال مادری��د اس��پانیا را تجربه کرده بود. وی از دو س��ال قبل عضو 

من  سیتی است.

گروه ورزشی ايرانیان در فوالدشهر برگزار می كند
مسابقات فوتسال جام رمضان 

در فوالدشهر
 مس��ابقات فوتس��ال ج��ام رمضان، جایزه ب��زرگ فوالدش��هر با عنوان 
»گرامیداش��ت س��ال همت مضاعف، کار مضاعف«، به همت گروه ورزش��ی 
ایرانیان با همکاری ش��هرداری و ش��ورای اسالمی فوالدشهر و حمایت باشگاه 

فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان آغاز شد.
در اولین دوره این مسابقات، 18 تیم از شهرهای: اصفهان، فوالدشهر، فالورجان، 
 نجف آباد، زرین ش��هر، ورنامخواس��ت، س��ده لنجان و مینادش��ت در س��الن 
 چن��د منظ��وره نب��رد ذوب آه��ن در ورزش��گاه بزرگ فوالدش��هر با ش��عار 
»فوالد ش��هر، ش��هر فوتبال« به صورت دوره ای در دور اول مس��ابقات، با هم 

رقابت می کنند.
این مس��ابقات که از 24 مردادماه آغاز شده تا 15 شهریورماه سال جاری ادامه 
خواهد داشت و در برگزاری آن از استانداردهای برگزاری رقابت های جهانی 
از جمل��ه: ص��دور ID کارت در رنگ ه��ا و کدهای مختلف ب��رای تردد در 
ورزش��گاه بهره گیری ش��ده اس��ت. یکی از ویژگی های جالب این مسابقات 
آن اس��ت که همه برگزارکنندگان آن از لباس های یک شکل برخوردار بوده و 
برای میهمانان ویژه، برگزارکنندگان، مربیان و بازیکنان نیز ID کارت مشخص، 

صادر شده است.
همچنین »کمیته بندی« کادر فنی و اجرایی، از دیگر ویژگی های این مسابقات 

به شمار می رود.
در دور اول و دوم اين مسابقات، اين نتايج به دست آمد:

پژواک 4 بر 2 س��تارگان را شکس��ت داد. ارش��یا 7 بر یک از سد آراد گذشت. 
زرین اسپرت 4 بر 3 مغلوب هخامنش شد. آبنگار پالست 3 بر 2 سرخ پوشان 
را مغل��وب کرد. زنده یاد میرزای��ی با نتیجه 10 بر 2 تیکی تاکا را درهم کوبید. 
ش��هدای گمنام 9 بر 4 مغلوب آذین گستر شد. سپه علم روز 7 بر 3 از استخر 
الماس شکس��ت خورد. خلیج فارس 7 بر یک ماهان سپاهان را برد. پژواک 7 
بر 3 کوره بلند را شکست داد. ارشیا 8 بر 4 از سد ستارگان گذشت. هخامنش 
6 بر یک آرش را مغلوب کرد. سرخ پوشان 6 بر 2 مغلوب زرین اسپرت شد. 
زنده یاد میرزایی 8 بر یک ش��هدای گمنام را برد. آذین گس��تر 6 بر 4 از س��د 
تیکی تاکا گذش��ت و خلیج فارس 5 بر صفر مغلوب اس��تخر الماس شد. این 

مسابقات همچنان ادامه دارد.

هر روز در روزنامه زاينده رود
نتايج مسابقه های فوتسال 

جام موالی عرشيان
 مجموعه ورزشی گل نرگس/ پنج شنبه 89/5/28

رده سنی جوانان
آرمان سازندگی: یک                 انصار: یک

چهارده معصوم: 4 نوژن سپاهان: 3  
آذین فیروز سپاهان: 3                صبا باطری: صفر

رده سنی بزرگساالن
مهدیه یوسف زهرا: 11   پایگاه شهید چمران:6

امین سپاهان: 4   موبایل فدک: یک
فرهنگ: صفر                 سائالن الحسین: 6

مجموعه ورزشی زيتون/ پنج شنبه 89/5/28
ذوالفقار: 2                                  شهید خوروش: یک

البرز: 3                  ملک شهر: یک
نقش جهان: یک   فتح المبین: یک

جهان صنعت: 5   المهدی: یک
شهدای خورزوق: 3                 آرمان صنعت: صفر

شهید چراغی: 3   زنده یاد جهرمی: صفر
رده سنی بزرگساالن

اصفهان دژ: صفر   شهید عرب: 3
جواداالئمه: 3   کشاورز: 6

طاها: یک                                دانشگاه صنعتی: یک
مجموعه ورزشی بهمن/ پنج شنبه 89/5/28

زهراییان: 3                                ماهان صفه: 2
نوین: 7                                شهید اعرافی: 2

دماوند ایران: 2   اسپرت: صفر
انصار جوانان: 2   حصه: 2
پارسیان: 5                                اتحاد: 3

مجموعه ورشی بهمن/ جمعه 89/5/29
آریا: 3                  ستاره خورزوق: 2

مقاومت: 3                  آیت: صفر
گیوت پایپ: 5                 عرشیان: 2

آذین سپهر: 6                 همای رحمت: 5
یاران خورشید: 6                 آذین سپهر نوین: 5

جشنواره گل در سالن پيروزی
 از هفته سوم لیگ برتر فوتسال 
کشور، تیم فوالد ماهان با حساب 6 بر 
2 تیم صدر جدولی راه س��اری را در 
ه��م کوبید و با حضور بیش از 2000 
 نفر تماش��اگر اصفهانی جشنواره گل 
راه انداخ��ت، س��ید مه��دی ابطحی 
سرمربی ماهانی ها در ترکیب پنج نفره 
اصلی از حمید رضا ابراری نیا، وحید 
شمس��ایی، محمد طاهری، حس��ین 
س��لطانی و مصطفی طیبی اس��تفاده 
 ک��رد و تی��م میهمان هم ب��ا ترکیب: 
عارف عالی منش، محمود لطفی، طاها مرتضوی، یاسر ابراهیمی و حمیدرضا مراد خانی 
وارد زمین شد، با شروع مسابقه، در نیمه نخست شاگردان مصطفی آذری، چهار نفره 
در نیمه زمین خود دفاع کردند. این تاکتیک ده دقیقه جواب داد. اما در همین دقیقه پاس 
عرضی فرهاد فخیم بازیکن تبریزی ماهان به محمد طاهری رسید و او دروازه حریف 
را برای اولین بار گش��ود. پس از این گل شاگردان ابطحی به دنبال گل های بیشتری 
بودند که میزبان تا پنج دقیقه مانده به پایان نیمه اول مرتکب 5 خطا شد و 25 ثانیه مانده 
به آخر این نیمه، راه ساری به ششمین خطا رسید و محمود لطفی از روی نقطه دوم 
پنالتی، بازی را به تساوی کشاند. بازی در 20 دقیقه اول یک بر یک تمام و هر دو تیم 
به رختکن رفتند. با شروع نیمه دوم بازیکنان راه ساری قصد داشتند سیستم و تاکتیک 
نیمه نخست را دنبال کنند که در همان 40 ثانیه آغاز نیمه دوم دروازه خود را توسط 
محمد طاهری باز ش��ده و شیرازه تیمشان از هم پاشیده شد و یک دقیقه پس از گل 
دوم محمد طاهری، اصغر حس��ن زاده سومین گل را برای ماهانی ها به ارمغان آورد. 
بعد از گل حسن زاده، ماهان بازی را آرام کرد و همین باعث شد که در 9 دقیقه مانده 
 به پایان بازی ساروی ها مرتکب 5 خطا شوند. در این لحظه حسین حسینی به جای 
حمید ابراری نیا )گلر مصدوم میزبان( به بازی آمد. اما حسینی به دلیل اینکه در شرایط 
بازی قرار نداشت نتوانست شایستگی های خود را به نمایش گذارد و یک دقیقه پس از 
این تعویض اجباری، مجید رئیسی گل چهارم ماهان را به ثمر رساند. تا هواداران این تیم 
سرود قهرمانی در سالن بخوانند، حمید ساالری در یک ضد حمله دومین گل راه ساری 
را وارد دروازه حسین حسینی کرد و پس از آن ماهان توسط اصغر حسن زاده و وحید 
شمسایی از روی نقطه دوم پنالتی به گل های پنجم و ششم رسید و بازی با همین نتیجه 
تمام شد. در دیگر دیدارها، شهید منصوری قرچک با حساب 4 بر 2 از میزبانش لبنیات 
ارژن فارس گذشت. فیروز صفه اصفهان در قزوین آرش بتن این شهر را با تساوی 2 
بر 2 متوقف کرد، صنایع گیتی پسند در شهر مقدس قم، تربیت بدنی قم را با نتیجه 5 
بر یک از پیش روی برداشت، حفاری خوزستان با حساب 3 بر یک بر گسترش فوالد 

غلبه کرد و تیم پرسپولیس با حساب 2 بر 3 مغلوب میزبانش، دبیری تبریز شد.
حواشی ديدار فوالد ماهان و راه ساری

1- حضور محسن سعید بخش مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان در جایگاه 
ویژه به همراه فیروز ریخته گران مدیر سابق این باشگاه در کنار هم، قابل توجه بود.

2- احس��ان حاج صفی مدافع چپ سپاهانی ها در سالن حضور داشت و طرفداران 
ماهان به او لقب »حاج صفی فابرگاس« دادند.

3- کادر فنی فیروز صفه به همراه بازیکنان از نزدیک شاهد مسابقه دو تیم بودند.
4- مصطفی طیبی از فوالد ماهان با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.

5- طاها مرتضوی، حمید ساالری و محمود لطفی از تیم راه ساری کارت زرد دریافت 
کردند.

سرمربی ماهان: بايد نگرش و تفكرات تیمی ماهان را تغییر داد
پس از برد قاطع 6 بر 2 فوالد ماهان، سید مهدی ابطحی در جمع خبرنگاران گفت: در 
طول بازی توپ و میدان در اختیار ما بود. آنها در الک دفاعی فرو رفته بودند اما بچه ها 
در  نیمه دوم به بازی برگشتند و توانستیم 3 امتیاز ممکن را بگیریم. وی ادامه داد: در 
فصل گذشته با حضور محمد کشاورز و وحید قاسمی این دو بازیکن کارهای دفاعی 
تیم را به خوبی انجام می دادند و تیم ماهان در مقابل ضد حمالت تیم ها مش��کلی 
نداشت. اما با رفتن کشاورز و مصدومیت قاسمی، باید نگرش و تفکرات تیمی ماهان را 
تغییر داد تا آنها هم در کارهای تدافعی ما را یاری کنند، ابطحی به آمادگی حسینی گلر 
سوم ماهان در تمرینات اشاره کرد و توضیح داد: حسینی به دلیل اینکه در شرایط مسابقه 
قرار نداشت نتوانست شایستگی های خود را به رخ همگان بکشاند. اما این دروازه بان 
در تمرینات با انگیزه و آمادگی کامل به کارش ادامه می دهد و برای همین از او استفاده 
کردیم. وی در پایان افزود: هنوز به شرایط بدنی و تاکتیکی مطلوب نرسیدیم و هفته به 

هفته  هماهنگ تر می شویم.
مصطفی آذری: در نیمه دوم، بازيكنان دستوراتم را اجرا نكردند

سرمربی راه ساری پس از شکست مقابل ماهان اظهار داشت: در نیمه نخست به هدفمان 
رسیدیم اما در نیمه دوم بازیکنان دستورات مربیان را در زمین پیاده نکردند و همین امر 
باعث ش��د که نتیجه بازی را واگذار کنیم. وی ادامه داد: داوری در نیمه دوم بازی را بر 
گرداند و مدام علیه تیم ها سوت زد، آذری تأکید کرد: تیم راه ساری 0/1 بودجه ماهان هم 
هزینه نکرده و تمام بازیکنانش بومی هستند. وی در پایان اضافه کرد: سطح بازی ها نسبت 
به سال های قبل پایین آمده چون از 14 تیم به 13 تیم کاهش یافته و بازیکنان مطرح در 3 

تیم جمع شده اند که این موضوع سطح کیفی رقابت را پایین می آورد. 

آغاز هفته ششم لیگ برتر فوتبال كشور

هواداران سپاهان فقط به پيروزی فکر می كنند
 ورزش در جهانباشگاه شهر

باشگاه شهر

خروجي اين فوتبال با 400 میلیارد هزينه چیست؟
حمیدي: نبايد غرور قهرمان کشتي دنیا بشكند و با موتور کار کند

 سرپرس��ت و مرب��ی س��ابق تی��م ملی کش��تی آزاد 
گفت: متأس��فانه همه رشته های ورزش��ی از جمله: 
»کش��تی« تحت الش��عاع فوتبال قرار گرفته و قهرمان 
کش��تی جوانان دنیا باید غرورش را زیر پا بگذارد و 
با موتور کار کند. حسن حمیدی در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: سال هاست که فوتبال، رسیدگی به همه 
رشته ها از جمله کشتی را تحت  الشعاع قرار داده، در 
حالی که خروجی ای��ن فوتبال با 400 میلیارد هزینه 
سالیانه اش هم خوانی ندارد. وقتی به قول اکبر فالح، 
م��دال دار جوان��ان جهان )حمید رضای��ی( به خاطر 
مش��کالت معیش��تی، غرورش را زیر پا می گذارد و 
در پی��ک موتوری کار می کند، دیگ��ر انگیزه ای برای 

او و سایر جوانان نمی ماند که بخواهند برای قهرمان 
جهان شدن تالش کنند. وی تأکید کرد: امروزه گرایش 
جوانان به کش��تی خیلی کم ش��ده، دلیل آن هم این 
اس��ت که هیأت ها به عنوان بازوهای فدراسیون باید 
توانمندی الزم برای بسط و گسترش کشتی را داشته 
باشند. همچنین به باش��گاه ها توجه شود که امروزه 
شاهد چنین اتفاقی نیستیم. در واقع وقتی معلم نداریم 
چطور می خواهیم شاگرد داش��ته باشیم. حمیدی با 
تأیید انتقادات اخیر اکبر فالح خاطرنشان ساخت: او 
واقعیت ها را عنوان کرده، اما ما در حفظ نیروهای مان 
ضعیف عمل می کنیم. جاذبه ها آنقدر در کشتی کم شده 
که حتی همین نیروهای اندک را هم نمی توانیم حفظ 

کنیم. به خصوص در تهران که با تصمیم های ناپخته، 
راه ادامه همکاری برای یک مربی که مفت و مجانی 
وقت و عمرش را برای کشتی می گذارد بسته می شود. 
باید ب��ه این موضوع به صورت ریش��ه ای نگاه کرد. 
امروزه باشگاه ها در تهران مرده اند. رئیس کمیته مربیان 
هیأت کشتی تهران در مورد ادامه همکاری اش با هیأت 
تهران بعد از استعفای اکبر فالح و عدم همکاری تقی 
اکبرنژاد با این هیأت، تصریح کرد: اعتقاد دارم آدم باید 
جایی کار کند که مؤثر باشد و اگر صرفاً از او اسمی 
باشد، فایده ای ندارد. فکر نمی کنم اشغال کردن پستی 
که در آن کارایی وجود ندارد، مناسب باشد و به همین 

دلیل من هم به کار ادامه نمی دهم. 
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نگاهی به فهرس��ت فیلم هایی که در چهاردهمین 
 جش��ن خانه س��ینما روی پرده می روند، نش��ان 
می ده��د: این دوره عرصه رقابت س��ه نس��ل، از 
کارگردان ه��ای س��ینمای ای��ران برای به دس��ت 
آوردن تندیس اس��ت. ب��ه گزارش مهر، امس��ال 
چهاردهمین جشن خانه س��ینما در حالی برگزار 
می شود که: به دلیل رقابتی نبودن دوره قبل تعداد 
فیلم های شرکت کننده در این دوره بیشتر است، 
حضور این تعداد فیل��م، البته به تنهایی نمی تواند 
دلیلی برکیفیت باالی جش��ن امس��ال باشد، مهم: 
تعداد فیلم های ش��اخص و قاب��ل توجه در این 
رقابت اس��ت و باید دید داوران ب��رای اعالم نام 
برگزیدگان، چه اندازه دچار چالش می شوند. نگاه 
به فهرس��ت فیلم هایی ک��ه در چهاردهمین دوره 

جشن خانه سینما، داوری می شوند، نشان می دهد: 
امسال به شکلی جالب، سه نسل از فیلمسازان در 
این رقابت کنار هم قرار می گیرند و برای به دست 
آوردن تندیس جش��ن، رقابت می کنند، مس��عود 
کیمیایی با »محاکم��ه در خیابان« و بهرام بیضایی 
با »وقتی هم��ه خوابیم« در این ضیافت ش��رکت 
می کنن��د، آنه��ا در کنار ایرج ق��ادری و داریوش 
مهرجوی��ی تنها نمایندگان نس��لی از س��ینماگران 
هس��تند، که فعالی��ت فیلمسازی ش��ان را پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی، شروع کرده اند. »پنجمین 
سوار سرنوش��ت« به کارگردانی ایرج قادری هم، 
در جش��ن امسال داوری می شود. »طهران، تهران« 
به کارگردانی داریوش مهرجویی هم یکی از فیلم 

هایی است که در جشن امسال ارزیابی می شود.
از کارگردان های نسل انقالب، ابراهیم حاتمی کیا 
با فیلم سینمایی به »رنگ ارغوان« در چهاردهمین 
جشن ش��رکت می کند، »به رنگ ارغوان« یکی از 
گزینه های جدی تصاحب تندیس، در شاخه های 
مختلف به ویژه بازیگری مرد اس��ت، »آناهیتا« به 
کارگردانی عزیزاله حمیدنژاد، »آواز گنجش��کها« 
ب��ه کارگردانی مجید مجیدی، »پ��رواز مرغابی ها« 
ساخته علی شاه حاتمی، »سنگ اول« به کارگردانی 
ابراهیم فروزش و »تردید« واروژ کریم مس��یحی، 
دیگر فیلم هایی هس��تند که در جش��ن روی پرده 
می روند. حضور نمایندگان نس��ل دوم فیلمسازان 
در جش��ن امس��ال، پررنگ تر از نسل اول است و 
تنوع فیلم ها در این بخش بیش��تر اس��ت، رسول 
صدرعامل��ی با »هر ش��ب تنهای��ی« و »زندگی با 
چش��مان بس��ته«، تهمینه میالنی با »سوپراس��تار« 
دیگر نمایندگان نس��ل دوم در جشن خانه سینما 
هس��تند، ام��ا بخش قاب��ل توجه��ی از فیلم های 
ای��ن دوره را کارگردان ه��ای جوانی س��اخته اند 
ک��ه در میان دس��ته بندی های دو گروه قبلی جای 
نمی گیرن��د. پدیده های��ی چون اصغ��ر فرهادی با 
»درباره الی« و ش��هرام مکری با »اش��کان، انگشتر 
متبرک و چند داس��تان دیگر«، رامتین لوافی پور با 
»آرام باش« و »تا هفت بشمار«، مهدی رحمانی با 
»دیگری«، بیژن میرباقری با »دوزخ، برزخ، بهشت« 
و حمید نعمت اله با »بی پولی« نسلی را نمایندگی 
می کنند، که ورودش��ان به س��ینمای ایران، همراه 
ب��ا تزریق خونی تازه، به رگه��ای این پیکره بوده 
است. در میان فیلم هایی که نسل سوم سینماگران 
ساخته اند، رقابت برای دریافت تندیس شدیدتر و 

نفس��گیر و تعداد فیلمهای قابل اعتنا بیشتر است، 
»عیار 14« پرویز شهبازی، »هیچ« ساخته عبدالرضا 
کاهانی، »لطفًا مزاحم نشوید« محسن عبدالوهاب، 

 

 »زمزم��ه با ب��اد« ب��ه کارگردانی ش��هرام علیدی 
و »هفت دقیقه تا پائیز« ساخته علیرضا امینی دیگر 
فیلم های مهم نس��ل س��وم در این جش��ن است. 
چهاردهمین جش��ن خانه س��ینما، آئینه توانایی و 
اس��تعداد نسل های مختلف س��ینمای ایران است، 
ش��اید در نگاهی کل��ی: تعداد فیلم ه��ای صرفًا 
تجاری در جش��ن امس��ال آزاردهنده باش��د، اما 
حضور فیلمس��ازان بااس��تعداد از نسل های تازه 
می تواند این امیدواری را به وجود بیاورد که نسل 
جدید سینمای ایران را از دایره تنگ موضوع ها و 

رویکردهای تکراری نجات بدهد.

مدی��ر بخش دانش��گاهی نمایش��گاه 
ق��رآن گفت: ن��رم افزار بان��ک پایان 
در هجدهمی��ن  قرآن��ی،  نامه ه��ای 
نمایش��گاه بین المللی قرآن رونمایی 
خواهد شد. »رحیم قربانی« در گفتگو 
ب��ا ایرنا اف��زود: نرم اف��زار »نجم« که 
در س��طح مراک��ز آم��وزش عالی در 
حوزه پژوهش ه��ای قرآنی رونمایی 
می ش��ود، ش��امل اطالع��ات بی��ش 
از ش��ش هزار پای��ان نام��ه قرآنی و 
حدیث است که کاربردهای مختلفی 
دارد. وی اضافه کرد: عدم دسترس��ی 
ب��ه  پژوهش��گران  و   دانش��جویان 
پژوهش ه���ایی ک��ه درحوزه قرآن 

انج��ام ش��ده و همچنین م��وازی کاری هایی که 
در این راس��تا صورت می گرفت، از مش��کالت 
حوزه پژوهش های قرآنی است. قربانی افزود: به 
 همین دلیل گروهی از دانش��جویان به سرپرس��تی 
»مصطفی عباس��ی مقدم« مش��اور قرآنی دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تالش 
کردند ت��ا با همکاری مرکز هماهنگی توس��عه و 
تروی��ج فعالیت های قرآنی کش��ور این نرم افزار 

را برای بخش دانش��گاهی آماده کنند که در نیمه 
م��اه مبارک رمضان و همزمان با س��الروز والدت 
امام حسن مجتبی )ع( رونمایی خواهد شد. رئیس 
اداره دین��ی قرآن��ی معاونت فرهنگ��ی اجتماعی 
وزارت عل��وم تحقیق��ات و فناوری نی��ز به ایرنا 
گفت: سعی می کنیم تا موضوع های پژوهشی را 
به س��مت نیاز جامعه س��وق دهیم و مطرح شدن 
موضوع های کارآمد که امروزه نیاز جامعه اس��ت 
و می تواند پژوهشگران قرآنی را به خود مشغول 

کند یکی از اهدافی است که جشنواره 
قرآنی دنبال می کند و یکی از مالک ها 
در ارزیابی پایان نامه ها بر اساس کارآمد 

و به روز بودن آن است. 
»روح اله محمد علی نژاد« افزود: موضوع 
پایان نامه های قرآنی و جشنواره های 
قرآنی از س��ال 81 آغاز شد که بخش 
دانش��گاهی در نمایش��گاه ق��رآن راه 
ان��دازی ش��د و ه��دف از برگ��زاری 
جش��نواره در مرحل��ه اول حمایت از 
دانش��جویان عل��وم قرآنی اس��ت که 
پای��ان نامه های خود را ب��ا »موضوع 
قرآن« تألیف می کنند و در مرحله بعد 
برای تشویق دانشجویان سایر رشته ها 
می باشد تا در زمینه های قرآنی تحقیق و پژوهش 
کنند. وی افزود: جش��نواره پای��ان نامه های قرآنی 
همه س��اله در فضای بخش دانش��گاهی نمایشگاه 
بین المللی قرآن در مقاطع کارشناس��ی، کارشناسی 
ارش��د و دکترا برگزار می ش��ود و فراخوان آن هر 
سال برای دانشجویان و استادانی که به تازگی فارغ 
التحصیل شده اند و همچنین برای معاونان آموزشی 

دانشگاه ها ارسال می شود. 

در نمايشگاه بین المللي قرآن؛ 
نرم افزار بانک پايان نامه هاي قرآني؛ رونمايي مي شود  

جشن چهاردهم 

رقـابت سه نسل از فيلمسازان، برای دریافت 
تندیس خــانه سينمــا 

كالم نور
امام حسن مجتبي )ع(:

ــي كه قرآن را با دقت قرائت نمايد، در پايان اگر مصلحت باشد دعايش سريع مستجاب  كس
خواهد شد و اگر مصلحت نباشد در آينده مستجاب مي گردد.

شهيد صفدر همتی
بس��یجی و پاس��دار شهید صفدر همتی فرزند عباسعلی در سال 1349 در خانواده ای مؤمن و معتقد به 
دنیا آمد. وی تحصیالت خود را در روس��تای دزک، تا مقطع راهنمایی ادامه داد با عضویت در پایگاه 
بس��یج همواره به فعالیت مذهبی و فرهنگی اهتمام می ورزید، سرانجام به ندای هل من ناصر ینصرنی 
مقتدای خود لبیک و به جبهه اعزام ش��د، رس��یدن به شهادت، همنشینی با امام حسین)ع( از آرزوهای 
او ب��ود تا اینکه س��رانجام در تاریخ 1366/12/23 آرزویش برآورده ش��د و در عملیات والفجر 10 به 
شهادت رسید. مهربانی، خوش برخوردی، مؤدب بودن و ارادتمندی به امام حسین)ع( از خصوصیات 

برجسته ایشان بود.
از جمله سفارش��ات او به دوستان، آش��نایان و آیندگان این است که: همه ما مسئول هستیم که اسلحه 

شهدا را برداشته و راه آنها را ادامه دهیم و اهداف الهی آنها را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

سروالتر اسکات مخترع کليشه های 
داستان نويسی انگليسی

یک منتقد ادبی بریتانیایی اعالم کرد: »سر والتر اسکات« 
نویسنده ای که امروزه از مد افتاده محسوب می شود، 
کس��ی اس��ت که کلیش��ه های ناب داستان نویسی 
انگلیس��ی را باب کرده اس��ت. به گزارش ایبنا به 
نقل از گاردین، رمان های والتر اسکات، این روزها 
حداقل در انگلس��تان، خوانن��ده چندانی ندارند و 
تصور آن س��خت به نظر می رس��د که نویسنده ای 
همزمان، هم بسیار مشهور و هم از مدافتاده است، 
و آثارش بس��یار خسته کننده و غیر قابل تحمل به 
نظر می رسند، چنین نقشی، در ادبیات یک کشور 
داشته باشد. با این حال، با توجه به نظر »استوارت 
کلی« نویسنده و منتقدی که در جشنواره بین المللی 
ادینبورگ س��خن می گفت، نویسنده رمانی، چون 
»آیوانهو« نه فقط در حیات اسکاتلند، نقشی اساسی داشت، بلکه در اختراع مفاهیم فرهنگی انگلیس نیز باید 
مورد تقدیر قرار گیرد. استوارت کلی در نمایشگاه کتاب ادینبورگ چنین استدالل کرد که »والتر اسکات« با 
آفریدن شخصیت هایش، ویژگی های یک قهرمان کلی انگلیسی را خلق کرد و شخصیتی که اکنون از قهرمانی 

چون رابین هود وجود دارد، مدیون آثار اسکات است.
او گفت: برای مثال توجه به کمان اندازی رابین، به داروغه ناتینگهام که در کارتون دیسنی نیز ظاهر شده، به 
واقع از داس��تان آیوانهو گرفته ش��ده که در آن، ویلفرید شخصیت آفریده اسکات، این کار را در عمل انجام 
می دهد. به گفته کلی، اسکات نخستین کسی است که از عبارت »جنگ سرخ ها« برای نشان دادن درگیری 
بین یورک ها و لنکسترها استفاده می کند. او همچنین نخستین کسی است که قرون وسطی را، در مرکز تجربه 
انگلیس قرار می دهد و شاید کسی است که از جایگاه نئوکالسیک مجلس به جای نئو گوتیک استفاده کرده 
است. کلی یادآور شد که »تونی بلر« نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز آیوانهو را به عنوان رمان محبوبش انتخاب 
کرده بود. سر والتر اس��کات )1771 - 1832(، رمان نویس، شاعر، تاریخ دان و زندگی نامه نویس اسکاتلندی 
است که او را اغلب ابداع کننده یا پدر رمان تاریخی می دانند. او قالبی را برای این سبک از ادبیات داستانی به کار 
بست که تا امروز از آن پیروی شده است. بیشتر رمان های او به بریتانیا و فرانسه قرون وسطی برمی گردند و 
شخصیت های آن ها را شاهان، ملکه ها، مردان سیاسی، مزرعه داران، گدایان و راهزنان تشکیل می دهند. اسکات 

از برجسته ترین چهره های رمانتیسیسم بریتانیا محسوب می شود.

»جيمز پيترسون« پردرآمد ترين 
 نويسنده  سال نام گرفت

»جیمز پیترس��ون« خالق آث��ار: )تریلر( با 70 
میلی��ون دالر از فروش کتاب هایش، در صدر 
پردرآمدترین نویس��ندگان س��ال گذشته قرار 
دارد. به گزارش ایس��نا، پیترسون خالق بیش 
از 50 رمان پرفروش، از جمله: س��ري »الکس 
کراس« و نیز »ماکس��یم راید«، اخیرا قراردادي 
براي نوش��تن 17 کتاب دیگر، تا پایان س��ال 
جاري میالدي، امضا کرده اس��ت. به نوش��ته  
س��ي .بي.اس نیوز، براس��اس اعالم »س��ایت 
فوربز« لیس��ت پردرآمدترین نویسندگان سال 
گذش��ته و میزان درآمد آن ها از فروش آثار به 

ترتیب زیر است:
»جیمز پیترس��ون« )70 میلیون دالر(، »استفاني 

مه ی��ر« )40 میلی��ون دالر(، »اس��تفان کینگ« )34 میلیون دالر(، »دانیل اس��تیل« )32میلی��ون دالر(، »کن 
فول��ت« )20 میلیون دالر(، »دین کونت��ز« )18میلیون دالر(، »جنت ایونووی��چ« )16میلیون دالر(، »جان 
 گریش��ام« )15میلیون دالر(، »نیکالس اسپارکس« )14میلیون دالر(، »جي.کي رولینگ« )10 میلیون دالر«

»اس��تفاني مایر« خالق س��ري کتاب هاي »گرگ و میش« با اختالف تقریبا 30 میلیوني، پس از پیترس��ون 
63 س��اله در رده  دوم لیس��ت جاي گرفته است و »استفان کینگ« استاد آثار ترسناک با 34 میلیون درآمد 
جایگاه سوم لیست را به خود اختصاص داده است. »دانیل استیل« رمانتیک نویس معروف، »کن فولت« 
خالق اثر »س��تون هاي زمین«، »دین کونتز« نویس��نده  آمریکایي خالق رمان »ش��وهر« که قرار است مورد 
اقتباس سینمایي واقع شود، »جنت ایوانوویچ«، »جان گریشام«، »نیکالس اسپارکس« و در آخر »جي.کي 
رولینگ« خالق سري کتاب هاي هري پاتر به ترتیب در رتبه هاي چهارم تا دهم این لیست جاي گرفتند.

روزی بود...

عكس روز )دارايي بافي در يزد(

 جايزه ادبي جيمز بلك 
به دو نويسنده اهدا شد

قدیمي ترین  از  یکي  بلک«،  ادبي »جیمز تت  جایزه 
جوایز ادبي بریتانیا از سوي هیات داوران این جایزه 
به »اي.اس بیات« و جان کري اهدا شد. به گزارش 
 فارس به نقل از اي.بي.سي، هیأت داوران جایزه ادبي 
»جیمز تت بلک، امسال یک نویسنده و یک منتقد ادبي 
را شایسته دریافت این جایزه اعالم کردند. برندگان این 
جایزه »جیمز تت« 2010، امسال جایزه اي به ارزش 
10 هزار پوند )معادل 17 هزار دالر آمریکا( دریافت 

خواهند کرد. 
  »آنتونی��ا دافي« که بیش��تر رمان ها و آث��ارش را با نام 
»اي.اس بیات« امضا مي کند، امسال موفق شد: جایزه 
ادبي »جیمز تت« را، در بخش ادبي به خاطر انتش��ار 
کتاب��ي در حوزه کودک و نوجوان، به خود اختصاص 
دهد، این اثر »بیات« س��ال گذشته منتشر و روانه بازار 
کتاب ش��ده اس��ت. »بیات« در این اثر به بررسي تأثیر 
می��زان خالقیت والدی��ن و اثرپذیري ک��ودک از آن 
پرداخته است. »جان کري« منتقد ادبي نیز امسال موفق 
ش��د جایزه بخش بیوگرافي جایزه »جیمز تت« را به 
خود اختصاص دهد. او این جایزه 10 هزار دالري را 
به خاطر نگارش زندگي نامه »ویلیام گولدینگ« به نام 
خود ثبت کرد. جایزه ادبي »جیمز تت بلک« از س��ال 
1919 به منظور انتخاب و معرفي برترین نویسندگان 

حوزه ادبیات در انگلیس بنیان گذاري شده است.
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