
نمایندگان اصفهان روی خوش نشان نمی دهند

همکاری قوا ی سه گانه فریضه است 

درمان
 درد سرعت
 کامپیوترهای شخصی

عکس العمل های مجلسی ها  به اجرای فاز دوم  هدفمندی

رهبر معظم انقالب : 

اذان در هزار نقطه اصفهان 
طنین انداز می شود 3

کاهش 50 درصدی استفاده 
از ماهواره در کشور 24

4

واردات از کره جنوبی 
8را متوقف می کنیم

از همان ابتدا می دانستم رفتنی هستم

جمعی از معترضان بازنشسته مجتمع فوالد مبارکه گفتند:

حرمت ریش سفیدمان را نگه دارید

من از روزی که آمدم می دانستم قرار است بروم! از شش ماه پیش دنبال برکناری من بودند 
و از همان زمان می دانس��تم که از اصفهان رفتنی هس��تم. باید برای رفتن من بین آقای 

استاندار و وزیر هماهنگی می شد که شد و من هم رفتنی شدم. 
مدیر بعدی بای��د در مورد برنامه هایم ح��رف بزند. من که دیگر نمی توان��م برنامه هایم را 

اجرایی کنم. 

تئاتر اصفهان 
دو قدم مانده به مرگ 

برای بررسی تئاتر اصفهان در س��ال جدید، باید دید 
آیا تئاتر اصفهان توانسته نیاز مخاطب خود را برآورده 
کند و پاسخی جامع به آن بدهد یا خیر؟ با هم نگاهی 
اجمالی به س��ه ماهه نخس��ت امس��ال و کارکرد آن 
می اندازیم. درفصل فروردین تئاتر اصفهان در خواب 
عمیقی بود و هیچ کس نتوانس��ت حت��ی برای چند 
لحظه او را بیدار نگه دارد و شاهد هیچگونه اتفاقی، نه 

خوب و نه بد نبودیم. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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استعفا و واکنش های ضد و نقیض 3

 در مدیریت  استان

دریافت وجه  برای هوشمند سازی 
مدارس قانونی نیست3

رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار رییس، مسئوالن عالی 
و قضات قوه قضائیه، ارتقای دس��تگاه قضایی به منظور تحقق 

عدالت قضایی در جامعه را مهم ترین هدف برشمردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن تبیین برخی نکات مهم برای 
رسیدن به این هدف، همکاری همه دس��تگاه ها به ویژه قوای 
س��ه گانه را در ش��رایط کنونی فریضه و الزم دانستند و تأکید 
کردند: دولت، مجلس و قوه قضائیه، همه در جبهه واحد دفاع 
از اسام، ملت ایران و استقال و هویت کشور در مقابل تاش 
همه جانبه قدرت های اس��تکباری قرار دارند و باید با پرهیز از 

مسائل حاشیه ای و اختافی، به یکدیگر کمک کنند. 
رهبر انقاب اس��امی در این دیدار که در تاالر اماکن متبرکه 
آس��تان قدس رضوی در مشهد مقدس و در س��الروز شهادت 
آیت اهلل بهشتی و 72 تن از یاران انقاب اسامی در هفتم تیر 
سال1360 برگزار شد، ضمن تجلیل از شهید بهشتی و شهدای 

هفتم تیر، ارتقای قوه قضائیه و تحقق عدالت قضایی مورد نظر 
نظام اس��امی را زمینه ساز حل شدن بس��یاری از مشکات و 
برچیده شدن مفاسد دانستند و افزودند: با توجه به ظرفیت های 
موجود در کشور، قطعاً می توان با تاش و ابتکار و به کارگیری 

ظرفیت ها، به هدف بزرگ ارتقای دستگاه قضایی رسید. 
ایش��ان همچنین ب��ا تأکید بر لزوم کاهش توس��ل ب��ه زندان 
در مجازات ها به عنوان یک سیاس��ت ج��اری در قوه قضاییه، 
خاطرنشان کردند: باید تا آنجا که ممکن است، مجازات زندان 
به حداقل برسد؛ زیرا زندان یک پدیده نامطلوب است و تبعات 
گسترده ای برای زندانیان، خانواده های آنان و حتی محیط کار 
افراد دارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، در تشریح زیر ساخت های 
مورد نیاز برای ارتقای قوه قضاییه، خاطرنشان کردند: تدوین 
برنامه ای جامع، کامل، دقیق و همه جانبه، یکی از اساسی ترین 

کارها برای ارتقای این قوه است.  
2

انتقام آلمان یا
 شگفتی ایتالیا؟

اختالل اینترنت اصفهان
 بی پاسخ  ماند

روسیه حمله به ایران را 
برنمی تابد 

 مجلس از اظهارات وزرای 
گرانی قانع نشد

تیر خالص بر جان صندلی 
مدیر کلی ورزش اصفهان

احتمال محرومیت ایران
 از المپیک
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش
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فرم شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد، تعداد 
دو )2( دس��تگاه اطفاء حریق )نص��ب روی خودرو( را طبق مندرجات 
اوراق مناقصه را خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت ها، تولید و توزیع 
کنندگان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی به 

مدت 3 روز به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
- موضوع مناقصه: تجهیز خودرو به دس��تگاه اطفاء حریق تعداد دو 

)2( دستگاه
- مشخصات: طبق اسناد مناقصه

- محل تأمين اعتبار: ملی
- تضمين شركت در مناقصه: 12/000/000 ریال طبق آیین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی )توضیح در اسناد(
مهلت و محل دريافت اسناد: اداره کل منابع طبیعی  و آبخیزداری 

 WWW.Chaharmahal.frw.org.ir استان سایت
توزيع اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت 3 روز می باشد.

آخرين مهلت تحويل اسناد: 91/4/22
زمان بازگشايی پاكات: 91/4/24

- مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها.
هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل منابع طبیعی

نوبت دوم

بهترین زمان اس�تفاده از وس�ایل 
برق�ی پرمصرف خانگ�ی، صبحها و 

روزهای تعطیل می باشد.

حسرت مرغ به دل سفره ها نشست

 80 درصد از ماهي هاي بازار 
فاسد و غير بهداشتي اند 

چندعادت 
افراد موفق

با افزایش بی سابقه قیمت
افتتاح دومین پیست 
اسکیت  در اصفهان  9

خطاطی های خانه 
7هنرمندان را ببینید 10

 15 نکته که باید 
12در مورد قهوه بدانیم

مواد مخدر و سرقت
 پیشتاز جرایم در اصفهان

صمصام و خدابخش هم رفتنی شدند 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با بیان این که 24 هزار و 584 اجرای 
حکم در دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان در سال گذشته انجام شده 
است، گفت: مواد مخدر، س��رقت، تصادفات، توهین و افترا، ضرب و جرح 
عمدی، اختالفات خانوادگی و صدور چک بالمحل، پرونده های دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان را شامل می شوند.

گوشت مدت ها بود که از سفره ها خداحافظی کرده و مرغ،  4
ماه مجالس و  ش��اه سفره های مردم ش��ده بود. هفته گذشته شوک 
قیمت تا پنج هزارو500 و شش هزار تومان پیش رفت، اما باز هم تورم 

رخ نمود و این بار مرغ به مرز کیلویی هفت هزار تومان رسیده است...

مجموعه ای که برای 
تلویزیون خوش یمن بود 

 بعد از مدت ها از تلویزیون سریالی پخش می شود 
که ارزش دنب��ال ک��ردن دارد. در س��ال جدید در 
 گفتگوه��ای روزانه م��ردم حرفی از س��ریال های
تلویزی��ون نب��ود؛ البت��ه در م��ورد س��ریال ه��ای 
بی کیفیت��ی گفتگو می ش��ود، اما فق��ط در همین 
 ح��د ک��ه ف��الن س��ریال خ��وب نیس��ت؛ چ��ون 

سریال ها دیگر پیگیری نمی شوند...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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احمدی نژاد؛ از ایده آلیسم تا سمبلیسم 2

 طرح های سالمت  با حضور وزیر 
بهداشت  در اصفهان کلید خورد

 مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبي  در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
در حالي که ش��رایط تولید و پرورش ماهي قزل آال از سال 1342 
در کشور فراهم شده اس��ت، اما هنوز این ماهي به صورت فله  اي 
و ش��کم پر در بازار مصرف عرضه مي شود. لش��کری تصریح کرد: 
بیش از 80 درصد از ماهیانی که عرضه مي ش��وند، فاسد هستند. 
به گفته وی، طبق استاندارد جهاني ماهي باید در مزرعه به صورت 
شکم خالي شده، بسته بندي، تاریخ مصرف و شناسنامه دار و پس 
از یخ گیري با یونولیت در بازار عرضه ش��ود، اما اکنون هیچ  گونه 
شناسنامه اي براي ماهیان عرضه شده در بازار مصرف وجود ندارد. 
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبي یادآور شد: براساس استاندارد 
جهاني، زمان اس��تفاده از ماهی از زمان صید ت��ا مصرف، 14روز  
است. وي اظهار کرد: همان گونه که ماهي غذاي سالمی محسوب 
مي شود، به همان اندازه سریع الفساد است، لذا باید شرایط مناسب 

براي عرضه  بهداشتي آن فراهم ش��ود، در صورتي که اکنون انواع 
ماهي ها به صورت فله، پشت نیسان، بدون شناسنامه و تاریخ تولید 
و مصرف عرضه مي شوند که کامال با بهداشت جهاني مغایر است. 
لشکري گفت: طي چهار سال اخیر بس��ته بندي و شناسنامه دار 
شدن ماهي قزل  آال را از سازمان دامپزش��کي پیگیري کرده ایم، 
 اما این سازمان همکاري نکرده است، همچنین سازمان میادین 
میوه و تره بار نی��ز براي عرضه  محصول تازه و مس��تقیم، از تولید 
هیچ گونه حمایتي نداش��ته اس��ت. مدیرعامل اتحادیه ماهیان 
س��ردآبي اظهارک��رد: در صورت شناس��نامه دار ش��دن تولید و 
بسته بندي آن در مزرعه، حضور دامپزشک الزامي مي شود که این 
امر دوهزار فرصت شغلي دامپزشکي ایجاد مي کند. از سوي دیگر، 
بر اساس استاندارد جهاني باید هر مزرعه  پرورشي که باالي 50 تن 

تولید دارد، دامپزشک داشته باشد. 

حریم قدیمی ترین 
بنای خشتی اصفهان 

حفظ نشد

جشنواره فيلم کودک 
در محاق 

 توقف فعاليت ماهان 
در فوتسال

 احتمال احضار 
قاليباف به مجلس

افزایش 100 هزار تومانی 
حقوق بازنشستگان از 

نيمه دوم تيرماه

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

5

11

4

9

2

11

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 4   تیر   1391 |4  شعبان 1433 
شماره 815 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 815 , June 24  ,2012
12 Pages

3

روزهای پرالتهاب صندلی های مدیریتی اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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صنعتگران اصفهانی را بی اعتبار نکنید

پرداخت معوقات کارمندان
 در تیر ماه 

گوشی هوشمند 
پرطرفدار بازار

در پی انتشار آمار چك های برگشتی استان اعالم شد؛
چيدمان

6 البی
نان، مردم را به سازمان 

هدفمندی كشاند  4                        7
صاحِب خانه شما 

8چه رنگيه؟

استيضاح وزير كار مجددا كليد مي خورد

صرفه جويی نكنيم 
آب اصفهان جيره بندی می شود

ــکو در مجلس شوراي  ــکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اس مسعود پزش
اسالمي از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي خبر 
داد و گفت:  بعد از اتمام تعطیالت مجلس که بحث رسیدگي به اعتبارنامه ها و 
تشکیل کمیسیون ها مشخص مي شود، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االسالم 

کلید خواهد خورد.

نتيجه مثبت نيست
تالش نكنيد 

  وقتی سراغ فیلمی می روید که در تبلیغاتش شما را 
به تماشای کمدی دعوت می کند، حداقل انتظارتان، 
شنیدن صدای خنده تماشاگران در سالن سینماست، 
ــگاه» این  ــد. اما «آزمایش ــر خودتان نخندی حتی اگ
ــد و به جز چند خنده کوتاه،  انتظار را برآورده نمی کن
ــت. این  از مهم ترین وظیفه کمدی در آن خبری نیس
ــت که همزمان با این  ــایند در حالی اس اتفاق ناخوش
ــم راهی اکران  ــینمایی رضا عطاران ه فیلم، فیلم س

شده است ...

س: حميدرضا نيكومرام/ زاينده رود[
]عك
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اصفهان، برگزاركننده رالى
 كاميون سوارها9

بازتاب مذاكرات ايران و 1+5 در رسانه هاى جهان
آخرين ذخاير خوش بينى2

ــاري در  ــال ج ــدان در س ــوق کارمن ــش حق ــزان افزای می
ــزان 15 درصد  ــأت وزیران به می ــه هی 24 خردادماه در جلس
ــت برنامه ریزی و نظارت  ــروز این مصوبه به معاون تصویب و ام
راهبردی ریاست جمهوري و معاونت مدیریت و توسعه منابع 
انسانی رییس جمهور ابالغ شد. افزایش 15 درصدي حقوق ها 
باید از ابتداي سال جاري اعمال و معوقات کارمندان در تیرماه 
ــت برنامه ریزی و نظارت  ــود. معاون بودجه معاون پرداخت ش
راهبردی ریاست جمهوري اظهار کرد: ضریب حقوق برای همه 
ــمول قانون مدیریت  گروه های حقوق بگیر، چه آنهایی که مش
ــمول قانون  ــوند و چه آنهایی که مش خدمات کشوری می ش

مذکور نیستند، به میزان 15 درصد تعیین شد. 

ــگاه ها،  رحیم ممبینی گفت: حقوق اعضای هیأت علمی دانش
ــمول قانون  ــاغالن مش ــات آموزش عالی و قضات، ش مؤسس
مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان مشمول قانون نظام 
هماهنگي کارکنان دولت مانند کارمندان پست هاي سیاسي 
ــوق کارکنان  ــتگان، حق ــور خارجه، حقوق بازنشس وزارت ام
شرکت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها 
و بیمه ها به میزان 15 درصد در سال جاري افزایش پیدا کرد. 
وي با اعالم میزان حداقل حقوق کارمندان تصریح کرد: حداقل 
ــته 341 هزار تومان بود که در  حقوق کارمندان در سال گذش
سال جاري میزان آن به 392 هزار و 150 تومان افزایش داده 

شد که رشد 51 هزار و 150 توماني داشته است.
4

 دلیل آتش سوزی بازار
 میوه اصفهان فاش شد

قیمت مسکن در اصفهان 
کنترل نمی شود

ترددبا خودروهای
 فرسوده در اصفهان

 ممنوع شد

در انتظار فینال رویایی 
آلمان و اسپانیا

خرگوشی در کاله
 شعبده باز

ويژگی ها و شناسه های شعردهه 80 
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نوبت دوم

نوبت دوم

مزایده )مرحله اول(

مزایده )مرحله اول(

 شهرداری آران وبیدگل به استناد مصوبه شماره 422 مورخ 91/03/18 شورای اسالمی شهر
متراژ  به  زمین  قطعه  یک  برداری  بهره  و  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  بیدگل  و  آران    
530 م.م متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی جهت استقرار سالن سرپوشیده وسایل 
بازی کودکان ) شامل: گیم نت، توپ جادویی، سالئو، کافی شاپ، ترامبولین( با قیمت پایه 
کارشناسی به ازای هر ماه اجاره مبلغ 1/800/000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در  مزایده به 

شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره1128  مورخ  89/12/18شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل  در  نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر نیاز و اسقاطی از قبیل 
کیس، مانیتور، درب و پنجره آهنی – آلومینیومی – چوبی، انواع آهن آالت، سیم کابل، 
پالستیک و غیره طبق لیست موجود در شهرداری از طریق مزایده عمومی و برابر شرایط 

مالی شهرداری اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل  می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران 

و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

ــتان اصفهان جزییات عملیات بزرگ انهدام شبکه بزرگ   رییس پلیس آگاهی اس
هرمی گاما و دستگیری سرشاخه های اصلی این گروه را تشریح کرد. 

ــین زاده در گفتگو با مهر گفت: از ماه ها قبل تحقیقات در  ــین حس سرهنگ حس
خصوص فعالیت شرکت هرمی گاما از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز و مشخص 
شد اعضای این شبکه در استان های اصفهان و تهران فعالیت داشته و فعالیت آنها 

مخرب نظم اقتصادی کشور است.
ــام زمان )عج( و  ــربازان گمنام ام ــی با همکاری س ــزود: در عملیات همزمان وی اف
ــس اصلی این شرکت  ــبکه ها و مؤس هماهنگی قضایی در تهران و اصفهان، سرش

دستگیر و دیگر این شرکت هرمی وجود خارجی ندارد.

 سرهنگ حسین زاده ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد گرداننده اصلی این گروه 
به همراه گرداننده سایت شرکت، با اعضای شرکت گاما در انگلیس در ارتباط بوده 
ــگاهی و خانوادگی عضو  و با عملیات متقلبانه و تبلیغات کذب در محیط های دانش

می گرفتند.
 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تأکید کرد: اعضای اصلی این شبکه پول های
ــالك و خودروهای  ــد دالر، طال، ام ــی مخفی مانن ــورت نقدینگ دریافتی را به ص
گرانقیمت نگهداری می کردند که تعداد زیادی خودروی گرانقیمت از جمله حامر، 

بنز، بی ام و و لکسوس از آنها توقیف شد.
 این مقام انتظامی ادامه داد: پس از ورود به سایت این شرکت، مشخص شد حدود 
83 هزار نفر در ایران عضو این شرکت هرمی شده اند که 25 نفر از اعضای رده دوم 
ــان داد، سرشاخه های این  آن شناسایی و دستگیر شدند. همچنین بررسی ها نش
شرکت حدود 30 میلیارد تومان از زیرشاخه ها دریافت کرده بودند که با عملیاتی 

گسترده، دیگر فعالیت این شرکت برای همیشه پایان یافت.
 سرهنگ حسین زاده در این خصوص هشدار داد که شهروندان از هر گونه فعالیت 
ــرکت ها را که در قالب هاست و  ــرکت های هرمی پرهیز کرده و فریب این ش در ش
دامین تورهای زیارتی و سیاحتی فعالیت می کنند، نخورند. مطالعات صورت گرفته 
نشان می دهد تنها 2 درصد از اعضای شرکت های هرمی سود می برند و منابع مالی

 98 درصد دیگر در اختیار این 2 درصد قرار می گیرد.
ــوی کارآگاهان پلیس آگاهی و اداره کل اطالعات استان  وی افزود: تحقیقات از س
ــرکت  ــات تازه ای از فعالیت اعضای این ش ــه دارد که به زودی جزیی اصفهان ادام
ــکایتی دارند،  ــه در این زمینه ش ــد، همچنین افرادی ک ــانی خواهد ش اطالع رس
ــماره 2184334-0311 تماس گرفته و یا به پلیس آگاهی استان  می توانند با ش

اصفهان مراجعه کنند. 

انهدام شبكه بزرگ هرمی گاما در اصفهان 

هنوز درختان  فدای  تعریض پل بزرگمهر نشده اند

دشمن باتکبر و توقعات بیجا در مقابل 
ملت ایران راه به جایی نمی برد

آشنایی با 
دورافتاده ترین 
خانه های جهان

آتش بس موقت  بین مسئوالن  شهری  و محیط زیست

رهبر معظم انقالب:

 همه سرطان هایی که 
در سیگار هست  12

کنترل جمعیت به سود 
کشور نیست 216

خودرویی که شکل 
16عوض می کند

 بعد از ریاست جمهوری حزبی 
تأسیس نمی کنم

اصفهانی ها از حاشیه زنده رود
 فراری شدند

بنده را به مدت هشت سال به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند و پس از پایان 
این دوران، هیچ طرح سیاسی خاصی ندارم. بنده سیاستمدار هستم، ولی نه با آن 
تفسیری که در غرب وجود دارد، چنان که پیش از این دوران نیز فعالیت سیاسی 
داشته ام، اما این که بخواهم پس از پایان دوران ریاست جمهوری حزب و گروهی 

تأسیس کنم، این طور نخواهد بود.

یک گل پشت محوطه برای
 باقر صادقی کنار گذاشته ام!

در روزه��ای پرس��روصدای تیم فوتب��ال ذوب آهن 
که بازگش��ت بازیکن��ان س��ابق این تیم ب��ه کانون 
توجه رس��انه ها تبدیل ش��ده، باید نامی هم از سینا 
عش��وری، هافبک ج��وان ذوبی ها برد ک��ه در طی 
 چهار سال گذش��ته یکی از مهره های اصلی منصور 
ابراهیم زاده در ترکیب اصل��ی تیم بود و حتی فصل 
گذش��ته هم جور مصدومیت سیدمحمد حسینی را 

کشید تا عالوه بر قلب دفاع و هافبک دفاعی ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

3

سی وسه پل پاتوق 
معتادان نشود 3

اصفهان، امروز
 فردای نقش جهان را رقم بزند5

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار مسئوالن نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسالمی 
و جمعی از خانواده های معظم ش��هدا تأکی��د کردند: از میان 
رشته های بی شمار نور بعثت، جامعه بشری امروز به دو مسأله 
نیاز مبرم دارد: یکی »برانگیخته شدن فکر و اندیشه« و دیگری 
»تهذیب اخالق«. رهبر انقالب اس��المی با تبریک عید بزرگ 
مبعث به ملت ایران و امت اس��الم، افزودند: رویکرد پرطراوت 
 ملت های مس��لمان به دی��ن محمدی )ص( نش��ان می دهد 
 ملت ه��ا در س��ایه تجربه ه��ای متم��ادی، دریافت��ه اند که 

مکتب های مادی شرقی و غربی در برآوردن نیازهای حقیقی 
بش��ر، ناتوان و عقیمند و فقط تعالیم بعثت می تواند بشر را به 
سعادت و پیشرفت واقعی برس��اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ریشه مش��کالت جامعه بش��ری را دوری از دو مسأله اساسی 
بعثت، یعنی فکر و اندیشه و تزکیه نفس دانستند و بیان کردند: 
نجات انسان از گرفتاری ها و ضعف های اخالقی، هدف بزرگ 
بعثت اس��ت که تحقق آن، زمینه س��از حل مشکالت اساسی 

ملت هاست...

2

یار مهربان فقط خاک 
می خورد

از هر 4 ایرانی،   یک  نفر 
اختالل روانی  دارد
 نشانه هایی از تشدید 

ابهام در فاز دوم هدفمندی

 وام مسکن 400 هزار 
تومان گران تر شد

 1470 تخت بیمارستانی 
در استان چهارمحال و 

بختیاری فعال هستند
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اطالعیه فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومی استان اصفهان

كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش 
متوازن دفاتر پيشخوان خدمات در سطح استان اصفهان اقدام به اعطای پروانه دفتر 
از  لذا  نمايد.  استان  برخی شهرهای  در  فقط  و  به صورت محدود  پيشخوان خدمات 
 كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد به يكی از پايگاه های اينترنتی
فرم  و  مراجعه   www.ostan-es.ir يا   http://markazi.cra.ir يا   www.dpes.ir
ثبت نام در فراخوان را دريافت، تكميل و پس از مطالعه دقيق شرايط فراخوان به همراه 
كليه مدارک اعالم شده فقط از طريق پست پيشتاز از تاريخ 1391/3/27 و حداكثر 
اصفهان،  نشانی  به  كارگروه  دبيرخانه  به   1391/4/10 شنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا 
كاوه، كوچه ولی عصر، ساختمان 423، طبقه سوم،  ابتدای خيابان  چهارراه فاطمی، 

دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان  ارسال نمايند.
بدیهی است به مدارکی که بعد از مهلت فوق تحویل پست شده باشد به هیچ 

عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. 

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

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-119
10/500/0001/273/316/533عمرانیلنجان )قسمت اول(

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-120
10/000/0001/072/972/680عمرانیلنجان )قسمت دوم(

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/4/11

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوع ردیف
مهلت دریافت موضوعشمارهفراخوان

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

 مناقصه1
22-91بين المللی

خريد ده رديف مواد نسوز كوره بلند 
شماره 3

91/4/191/4/28

91/4/191/4/13خريد 130 عدد كالپان دود و هوا908313مناقصه2

آگهی فراخوان

سایر موارد:
1-  زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت 

اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهانمراجعه فرمائيد.

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت 
شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

م الف/ 4979

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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12
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توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
 

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

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

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12

BBC
Pages 4+بازيگردان اختالفات

سركردگان

كودكان متكدي تحت 

تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان

كودكان متكدي تحت 

تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 

دانش

Society,Cultural 

Newspaper

 ISSN:

 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 

اجتماعی 

13 | 1  ربیع الثانی 1433 
پنجشنبه 4بهمن 90

شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012

8Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مناقصه
نظر دارد  بختیاری در  و  استان چهارمحال  )ره(  امام خمینی  امداد  اداره کل کمیته 
عملیات گازرسانی محوطه اردوگاه دانش آموزی شهید دکتر چمران واقع در سامان 
حدفاصل روستای چم عالی و چم خلیفه را با تهیه مصالح و اجرای گازرسانی از طریق 
چگونگی  از  اطالع  جهت  متقاضیان  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  مناقصه 
برگزاری مناقصه به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا به نشانی: شهرکرد، 
دروازه سامان، مجتمع ادارات، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان، اداره 

تدارکات مراجعه و یا با شماره تلفن 2261819-0381 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است مهلت شرکت در مناقصه از تاریخ 1391/04/04 لغایت 1391/04/14 

می باشد و بازگشایی پاکات در تاریخ 1391/04/17 برگزار خواهد شد.
ضمنًا کلیه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسی چاپ آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان

ب�ا توجه ب�ه ش�روع فص�ل تابس�تان و بمنظ�ور تأمي�ن برق 
 پاي�دار از مش�تركين محت�رم درخواس�ت م�ی گ�ردد
ب�ا صرف�ه جوي�ی مص�رف ب�رق ب�ه وي�ژه در س�اعات 
 بعدازظه�ر خادمي�ن خ�ود را در صنع�ت ب�رق اصفه�ان 

ياری نمايند.

آگهی مناقصه عمومی
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش 
مورخ 91/1/20 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد امور نگهبانی و کنترل و 
حفاظت فیزیکی با اعتبار 1/800/000/000 ریال از محل اعتبارات سازمان رفاهی 

تفریحی به پیمانکار واجد شرایط بمدت یکسال واگذار نماید. 
جهت   91/4/8 مورخ  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  بایست  می  متقاضیان 
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها و تا پایان وقت اداری روز شنبه 91/4/10 
جهت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری یا 
به سایت مربوطه به آدرس WWW.refahi.shaahinshahr.com مراجعه 

نمایند.
سازماندرردياقبوليکياکليهپيشنهادهامختاراست.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم نوبت اول



چهره روزیادداشت

ادامه از صفحه یک: 
اتقان احکام قضایی، پیش نیاز ارتقای قوه قضائیه

ایشان تأکید کردند: تدوین برنامه جامع، کار بسیار مهمی است، 
اما مهم تر از آن، اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه جامع و حرکت 
شتابنده برای اجرای آن اس��ت، البته منظور از حرکت شتابنده، 
شتابزدگی در حرکت نیس��ت، بنابراین باید با حوصله و دقت اما 
بدون تأخیر، این کار انجام شود. رهبر انقالب اسالمی اتقان احکام 
قضایی را یکی دیگر از پیش نیازهای ارتقای قوه قضائیه برشمردند 
و خاطرنش��ان کردند: احکام قضایی باید از آن چنان اس��تحکام 
محتوایی برخوردار باش��د که اگر در معرض نظر متخصصان امور 
فقهی و حقوقی قرار گیرد، قاضی صادرکننده آن، هیچ دغدغه ای 
نداشته باشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: تصمیم برای 
اتقان احکام دادگاه ها باید در قوه قضائیه فراگیر ش��ود؛ زیرا نقض 
مکرر اح��کام دادگاه های بدوی، نش��ان دهنده نقض محتوایی و 

شکلی احکام است.

کاهش توسل به زندان در مجازات ها
  ایش��ان همچنین با تأکید بر لزوم کاهش توس��ل ب��ه زندان در 
مجازات ها، به عنوان یک سیاست جاری در قوه قضائیه، خاطرنشان 
کردند: باید ت��ا آنجا که ممکن اس��ت مجازات زن��دان به حداقل 
برس��د؛ زیرا زندان یک پدیده نامطلوب است و تبعات گسترده ای 

برای زندانی��ان، خانواده های آنان و حتی محی��ط کار افراد دارد. 
رهبر انقالب اس��المی حفظ آبروی افراد را یکی از مس��ائل بسیار 
حساس و مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: بخش قابل توجهی 
از این موضوع، متأس��فانه به فضاس��ازی ها و شایعه س��ازی های 
 برخ��ی مطبوعات و پای��گاه های رایان��ه ای مربوط می ش��ود، اما 
قوه قضائیه نباید به هیچ وجه تحت تأثیر این جوسازی ها قرار گیرد.  
 ایشان کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مسئولیت های ارشد 

قوه قضائیه را از دیگر لوازم ارتقای دستگاه قضایی برشمردند.

همکاری قوای سه گانه از نیازهای کنونی کشور است
  حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در بخش دیگری از س��خنان خود، 
همکاری قوای سه گانه را یکی از نیازهای کنونی کشور دانستند و 
افزودند: امروز قدرت های زورگوی دنیا تمام توان خود را متمرکز 
کرده اند تا شاید بتوانند به نظام جمهوری اسالمی و حرکت عظیم 
آن که الهام بخش دنیای اسالم است، خدشه ای وارد کنند. ایشان 
بیداری کنونی در دنیای اسالم و شوق روزافزون توده های مردم به 
آرمان های اسالمی را نتیجه حرکت پیش رونده جمهوری اسالمی 
ایران در افکار عمومی دنیای اسالم دانستند و خاطرنشان کردند: 
هر موفقیت یا پیش��رفت علمی نظام اسالمی، حرکت های عظیم 
اجتماعی مردم همچون انتخابات پرش��ور و همچنین ایستادگی 
و مقاومت جمهوری اس��المی در مقابل زورگویی های اس��تکبار، 

هر کدام، مشوقی برای ملت ها به منظور پیگیری استقالل بر پایه 
اسالم است و بر همین اساس قدرت های زورگو تمام توان خود را 
بر ملت ایران متمرکز کرده اند تا شاید این کانون اصلی را از رونق 
بیندازند. رهبر انقالب اس��المی جنجال های مختلف بر ضد نظام 
اسالمی به ویژه در زمینه حقوق بشر و انرژی هسته ای را در همین 
چارچوب ارزیابی و تأکید کردند: این قدرت های زورگو که به دروغ 
نام خود را جامعه جهانی می گذارند، تالش دارند جمهوری اسالمی 

ایران را از پشتوانه مردمی خود محروم کنند.

هدف قدرت های اس�تکباری  مردم ایران هس�تند   
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تش��ریح این توطئه افزودند: هدف 
اصلی قدرت های استکباری از اعمال تحریم ها، مردم ایران هستند 
تا فشارها موجب شود که مردم به ستوه بیایند و از نظام اسالمی جدا 
شوند، اما به فضل الهی در این توطئه نیز شکست خواهند خورد؛ 
زیرا آنها مردم و مسئوالن ما را همچنان نشناخته اند.  ایشان تأکید 
کردند: این خدعه دشمن، برای مردم به خوبی شناخته شده است 
و به همین دلیل مردم در عرصه های مختلف حضور پرش��ورتری 
دارند و مسئوالن نیز حقاً و انصافاً تمام تالش خود را به کار گرفته اند.  
 هم��کاری هم��ه دس��تگاه ها و ق��وای س��ه گانه الزم، فریض��ه و 

قطعی است. 
هرگونه واگرایی نیروها و قوای س��ه گانه از یکدیگر به ضرر کشور 
اس��ت، بنابراین همه باید با یکدیگر همکاری کنن��د. اگر هریک 
از طرف ها بخواهد دائماً به کار طرف دیگر بپردازد، مش��کل حل 
نخواهد شد، بنابراین هریک از قوا از جمله قوه قضائیه باید وظیفه 

خود را به طور کامل انجام دهد و با قوای دیگر همکاری کند.
 رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به تالش همه جانبه آمریکا برای 
محاصره جمهوری اس��المی ایران، افزودند: آنها خودشان امروز 
در محاصره مشکالت جدی و غیرقابل حل هستند، در حالی که 
ایران به لطف خداوند، همه امکانات مورد نی��از را در اختیار دارد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، امکان��ات و ثروت داخلی، مردم خوب، 
وجود منابع انس��انی و نداش��تن بدهکاری جهانی را از نقاط قوت 
ایران برشمردند و افزودند: در شرایط کنونی، دشمن با همه توان 
وارد میدان شده تا دسترسی جمهوری اسالمی به این منابع و نقاط 
قوت را کاهش دهد، اما از طرف دیگر مسئوالن هم تمام توان خود را 
به کار گرفته اند تا این توطئه خنثی شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: دولت، مجلس و قوه قضائیه، همه در یک جبهه و آن 
هم جبهه دفاع از اسالم، ملت شریف ایران و استقالل و هویت کشور 
قرار دارند و بر همین اساس، کمک به یکدیگر باید اصل قرار گیرد و 

برخی بگومگوها و خدشه ها در کار یکدیگر، حذف شود.

رهبر معظم انقالب : 

همکاری قوا  ی سه گانه فریضه است 

مهم ترین چالش 
دستگاه قضا 

ترکیه و سوریه مسائل 
را با گفتگو حل کنند

رییس قوه قضائیه ایجاد جایگاهی برای مطالعه و برنامه ریزی در دستگاه 
قضا را از مهم ترین چالش های ساختاری در قوه دانست و گفت: برای رفع 
این چالش، معاونت راهبردی قوه قضائیه ایجاد کردیم که به زودی شاهد 
اثر گذاری این معاونت در بدنه دستگاه قضا خواهیم بود.آملی الریجانی به 
برنامه پنج ساله قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: تمام تالش خود را کردیم تا 
برنامه پنج ساله سوم دستگاه قضا را با مطالعه و تحقیق به سرانجام رسانیم 

که از مرحله تنظیم و تصویب گذشته و در آستانه ابالغ است.
 رییس دس��تگاه قضا تقویت نظارت دیوان عالی کش��ور بر محاکم را یکی 
از مهم ترین برنامه های قوه قضائیه عنوان کرد و بیان داش��ت: هم اکنون 
قضات عالی رتبه به اس��تان ها رفته اند و با نگاه جدید و نقادانه بر محاکم 

نظارت و رسیدگی می کنند.

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این که تنش در مرزهای سوریه و 
ترکیه را به هیچ وجه به نفع صلح و امنیت منطقه نمی دانیم و از تنش در مرزها 
باید کاست، تأکید کرد: آنکارا -دمشق باید مسائل خود را از طریق گفتگو حل 
کنند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: موضوع مهم این است 
که روابط دو کشور مسلمان نباید توسط کشورهای غربی تعیین شود، بلکه 
باید خودشان مسائل فیمابین را حل و فصل کنند. سردار وحیدی اظهار داشت 
که ورود ناتو یا هرنیروی خارجی دیگر به نفع نخواهد بود و روابط خوب دیرینه 
کشورها را به خطر خواهد انداخت، به همین دلیل باید با تسلط بر خود و حفظ 
متانت، مسائل را حل کرد. وزیر دفاع اضافه کرد: طبیعی است زمانی که تنش 
بین دو کشور وجود دارد، هواپیمایی ولو اشتباه وارد مرز کشور مقابل شود، آن 

کشور از خود عکس العمل نشان می دهد.

 نخست وزیر پیشین رومانی 
به زندان منتقل شد

نخست وزیر پیش��ین رومانی که به دلیل اتهام فساد مالی 
خودکش��ی کرده بود، روز گذش��ته از بیمارستان به زندان 
منتقل شد. ناس��تاس ۶۲ ساله روز گذش��ته از بیمارستان 
به  زندانی در جنوب ش��هر بخارست منتقل شد. وی هفته 
گذش��ته با ش��لیک به گردن خود تالش کرد تا خودکشی 
کند.رسانه های محلی رومانی گزارش دادند که زمانی که 
نیروهای پلیس برای انتقال ناستاس به منزل وی مراجعه 

کردند، متوجه این حادثه شدند.

سنای آمریکا الیحه تحریم 
مقامات روسیه را تصویب کرد

کمیته س��نا آمریکا الیحه ای موس��وم به ماگنیتس��کی را 
به تصویب درآورده که طب��ق آن، تحریم های اقتصادی و 
مس��افرتی را علیه مقامات روس��یه تحمیل کند. متعاقب 
تصمیم آمریکا ب��رای تصویب الیحه ماگنیتس��کی علیه 
روسیه، مس��کو به ش��دت با اعالم مخالفت خود با تصویب 
این الیحه، ب��ه آمریکا هش��دار داده که اگر ای��ن الیحه به 
قانون تبدیل ش��ود، اقدامات انتقام جویانه ای علیه آمریکا 

صورت دهد.

استقرار تانک های ارتش ترکیه 
در مرز سوریه

 یک روزنام��ه چاپ س��رزمین های اش��غالی از اس��تقرار 
تانک ه��ای ارت��ش ترکیه در م��رز با س��وریه ب��ه دنبال 
تهدیدهای روز گذش��ته رج��ب طیب اردوغ��ان خبر داد. 
 هاآرتض می نوش��ت: رس��انه های محل��ی ترکیه گزارش 
می دهند که دست کم 15 تانک و چندین خودرو زرهی در 
مرز این کشور با سوریه مستقر شده اند. این خبر بعد از آن 
منتشر می شود که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
در نشست حزب عدالت و توس��عه )حزب حاکم ( سوریه را 

تهدید کرده بود.

17 کشته و زخمی  در 2 انفجار 
در  بغداد

 ش��بکه های تلویزیونی عرب زبان از کشته و زخمی شدن 
17 نفر در دو انفجار در بغداد خبر دادند. بر اثر این انفجارها 

تاکنون هفت نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.

فرمانده نی��روی انتظامی گفت: ط��رح امنیت اخالقی و 
اجتماعی از س��ال 8۶ در کشور آغاز ش��ده که بر اساس 
رصدهای انجام شده، امس��ال در تمامی حوزه ها شاهد 
بهبود آمارها و ارتقای امنیت اخالقی در س��طح جامعه 

هستیم.
احمدی مقدم با بیان این که میزان اس��تفاده از ماهواره 
 50 درص��د کاهش یافته اس��ت، تأکید ک��رد: پلیس در 
شهرستان ها توانست طرح برخورد با تجهیزات گیرنده 
 ماه��واره را اجرا کن��د؛ اگر چ��ه این ط��رح در پایتخت 
س��خت تر به اج��را در آمد. چن��دی پیش ی��ک مجله 
 آمریکایی آمار اس��تفاده کنندگان ماه��واره در ایران را 
 ۲0 درصد اعالم ک��رد، در حالی که ما ای��ن آمار را تأیید 
نمی کنیم. به نظ��ر پلیس میزان اس��تفاده کنندگان از 

ماهواره به نصف کاهش پیدا کرده است.
 به گفته احمدی مقدم، پلیس در تابس��تان امس��ال به 
دنب��ال افزایش آرامش، کاه��ش جرای��م، قانونگرایی و 
 سالمت محیط اجتماعی است؛ چرا که تابستان یکی از 
فصل های پرحج��م وقوع جرایم اس��ت و در صورتی که 
بتوانیم این جرایم را کنترل کنیم، آمار وقوع آنها در طول 

سال نیز کاهش می یابد.

روزنامه ودوموس��تی گزارش داد:  ش��رکت تولیدکننده 
تسلیحات روس��یه قرارداد تأمین سیستم های موشکی 
اس – 300 برای سوریه را به حالت تعلیق درآورده است.

بر اساس این مطلب، وجود این قرارداد علنی نبود تا این 
که هفته گذشته با انتشار گزارشی ساالنه افشا شد. 

طبق این گزارش،  بزرگ ترین قراردادهای این ش��رکت 
با الجزایر و س��وریه بوده که قراردادهای مش��ابهی بالغ 
بر 105 میلیون دالر با س��وریه به امضا رس��انده اند، در 
حالی که در این گزارش س��االنه آم��ده، انتظار می رود 
قرارداد س��وریه بین س��ال های ۲01۲ و ۲013 به اجرا 
درآید، روزنامه ودوموس��تی به نقل از دو منبع دیگر که 
خواستند نامشان فاش نشود،  نوشت:  به دستور مستقیم 
مقامات باال، تحویل این سیس��تم ها ب��ه تعلیق در آمده 
اس��ت. تاکنون هیچ مقامی در این باره اظهارنظر نکرده، 
با این حال والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پیش 
از این اعالم کرده  تسلیحاتی که روسیه به سوریه ارسال 
می کند، در درگیری های داخلی قابل استفاده نیست و 
س��رگی الوروف، وزیر خارجه این کشور نیز اعالم کرده 
این تسلیحات صرفاً دفاعی هستند که طبق قراردادهای 

پیشین فروخته می شوند.

رییس جمهور قزاقستان برای دیدار آتی ایران و 1+5 در 
این کشور اعالم آمادگی کرد.

به گزارش مهر،  نورس��لطان نظر بای��ف، رییس جمهور 
قزاقستان روز چهارش��نبه در دیدار با علی اکبر صالحی، 
وزیرامورخارجه کشورمان گفت: ما آماده توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری با جمهوری اس��المی ایران هس��تیم 
و با توجه به ظرفیت های دو کش��ور، الزم اس��ت سطح 

مبادالت را باال ببریم. 
 وی تأکید ک��رد: عالقه مند به توس��عه رواب��ط در کلیه 
زمینه ها هس��تیم و همواره در اظهار و عمل برای تحقق 
آن اقدامات عم��ل کرده ایم. نظربایف با اش��اره به اعالم 
آمادگی برای میزبان��ی مذاکرات آتی 1+5 ب��ا ایران در 
آس��تانه، تأکید کرد: ای��ن اعالم آمادگ��ی خیرخواهانه 
و از روی حس��ن نیت اس��ت. صالحی نی��ز در این دیدار 
روابط دوجانبه ایران و قزاقس��تان را خوب و رو به رشد 
 خواند و آمادگی ایران برای تقویت همکاری ها در کلیه 
حوزه ها را اعالم کرد. در این مالق��ات، آخرین تحوالت 
 منطقه ای و ش��رایط حس��اس حاک��م به آن ب��ه ویژه 
 موضوع س��وریه و ط��رح کوفی عن��ان، مورد بررس��ی 

قرار گرفت.

 رییس مجلس ب��ا بیان ای��ن که ت��ورم امروز ناش��ی از 
بی توجهی دولت به نظ��ر مجلس در موضوع هدفمندی 
یارانه هاس��ت، گفت: وقتی مجلس در بحث هدفمندی 
یارانه ها اصرار داش��ت که 30 درصد درآم��د، به تولید 
کشور کمک شود یا با ش��یب مالیم این مسیر طی شود، 

یک سلیقه تاکتیکی نبود.
 الریجانی با اشاره به مشکل گرانی در کشور خاطر نشان 
کرد: مش��کل گرانی که ای��ن روزه��ا در مایحتاج مردم 
نظیر نان، شیر، گوشت و مس��کن بروز کرده است، جدا 
از خصومت دشمنان خارجی، از کاس��تی تدبیر درونی 
رنج می برد. وقتی مجلس در بحث هدفمندی یارانه ها 
اصرار داشت که 30 درصد درآمد، به تولید کشور کمک 
شود یا با ش��یب مالیم این مسیر طی ش��ود یک سلیقه 

تاکتیکی نبود.
 وی ادامه داد: از س��ر بررس��ی عمیق کارشناس��ی این 
تصمیم گرفته شد که تولید کنندگان دامی و کشاورزی 
و صنعت با وضعیت فعلی مواجه نشوند، از این رو معتقدم 
 مهم ترین مس��أله ای که مجلس و کمیسیون ها و مرکز 
پژوهش ها باید ب��ه عنوان اولویت مل��ی در نظر بگیرند، 
تمرکز بر ساماندهی وضع اقتصادی و کمک به دولت در 

تصمیم گیری به قاعده است. 

سیاست خارجی  سیاست خارجی نیروی انتظامی  مجلس

کاهش 50 درصدی استفاده 
از ماهواره در کشور

کارشکنی مجدد روسیه 
در ارسال اس300

آمادگی قزاقستان برای 
برگزاری مذاکرات آتی 5+1

 گرانی های امروز ناشی 
از بی توجهی دولت است

تحلیل

بین الملل 

 زیردریایی های ارتش راهی 
آب های خزر شدند 

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش 

 دریا دار عباس زمینی
 در حال حاضر هر س��ه زیردریایی س��نگین ما در آب های ایران مستقر 
هستند و در صدد هستیم زیردریایی های سبک تری را در آب های شمال 
داشته باشیم. نباید فراموش کنیم طی چند سال اخیر بنا بر تدابیر حکیمانه 
فرمانده معظم کل قوا، نیروی دریایی ارتش توانست به یکی از نیروهای مؤثر 
 برای حفاظت از منافع کشور در آب های دوردست تبدیل شود و نمونه این 
پیش��رفت ها را می توان در اعزام ناو به آب های دوردست همچون خلیج 
عدن، دریای س��رخ و مدیترانه 
دید که برای اولی��ن بار پس از 
پیروزی انقالب اسالمی صورت 
می گرفت. اعزام ناوش��کن ها 
و البته زیردریای��ی های ایرانی 
به ای��ن مأموریت های طوالنی 
م��دت، قطع��اً مس��تلزم کار 
سنگینی به لحاظ نظامی است.
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اهالی رسانه به مجلس نامه نوشتند  

جمعی از فعاالن رسانه ای نس��بت به پیگیری های عدالتخواهانه احمد توکلی و الیاس نادران و چند تن 
از همفکران ایشان در مجلس و اصرار انقالبی شان مبنی بر رد اعتبارنامه منتخبین مسأله دار در برهوت 

سکوت مجلس، تقدیر و تشکر کردند.

روسیه حمله به ایران را برنمی تابد 

والدیمیر پوتین به صراحت به طرف اس��رائیلی گفته اس��ت که در 
صورتی که تالویو تصمیم حمله به تأسیسات هسته ای ایران بگیرد، 

مسکو دست بسته نخواهد نشست و فوراً وارد عمل خواهد شد. 
دیپلماس��ی ایرانی نوش��ت: در حالی که بسیاری از رس��انه ها سفر 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس��یه به اس��رائیل را هشداری از 
سوی کرملین به ایران قلمداد کردند، روزنامه صهیونیستی معاریو، 
گزارشی متفاوت از این سفر منتشر کرده و نوشته است که سفر پوتین 
به تالویو بیش از آن که به ضرر ایران باشد، هشداری به سران اسرائیل 
بوده است مبنی بر این که اگر تصمیم به حمله به ایران بگیرند، مسکو 

نیز وارد عمل خواهد شد و دست بسته نخواهد نشست.
 به گزارش ش��بکه خب��ری الجزی��ره، ای��ن روزنامه در ای��ن زمینه 
می نویسد: والدیمیر پوتین به صراحت به طرف اسرائیلی گفته است 
که در صورتی که تالویو تصمیم به حمله به تأسیس��ات هس��ته ای 
 ایران بگیرد، مسکو دس��ت بسته نخواهد نشس��ت و فوراً وارد عمل 
خواهد ش��د. وی در این س��فر نس��بت به کناره گیری بش��ار اسد، 
 رییس جمهور س��وریه از قدرت نیز با محافظه کاری برخورد کرده و 
گفته است که مس��کو با تالش های غرب برای کنار زدن اسد همراه 

نیست.
به گفته روزنامه معاریو، مقام های اسرائیلی قبل از این که پوتین به 
تالویو سفر کند، می دانستند که وی برای ابالغ مخالفت صریح مسکو 
به هر گونه تحرک نظامی علیه ایران به تالویو می آید و برای همین 
سعی کردند که در برخورد با او بس��یار معقول و منطقی رفتار کنند 
تا رییس جمهور روس��یه از آنها خشمگین نش��ود؛ اگر چه همزمان 
بر س��ر این موضوع با ایاالت متحده و غرب نی��ز رایزنی می کردند و 
از آنها می خواس��تند که بر سر افزایش فش��ارها به تهران چالشی به 

وجود نیاید.
در عین حال مس��ئوالن اس��رائیلی یادآور ش��دند ک��ه پوتین گفته 
است که »اگر آمریکا یا اس��رائیل به ایران حمله کنند، روسیه قطره 
اش��کی نخواهد ریخت؛ چرا که مس��کو نیز وجود یک نظام اسالمی 
تندرو هس��ته ای در مرزهای جنوب��ی اش را تهدیدی ب��رای امنیت 
ملی خود می داند، اما ایران هنوز یک کش��ور تندرو نش��ده و چیزی 
 که باعث خطرناک ش��دن برنامه هسته ای اش ش��ده باشد، مشاهده 

نشده است.«  
 مقام ه��ای اس��رائیلی از مواض��ع پوتی��ن اب��راز رضای��ت کرده اند، 
ولی از وی خواسته اند که در قبال فشارهای جامعه غربی به ایران در 

مورد برنامه هسته ای اش چالش تازه ای ایجاد نکند.
برخی افراد حاضر در مذاکرات پوتین با نتانیاهو، به معاریو گفته اند که 
رییس جمهور روسیه به اطالع مقام های اسرائیلی رسانده است که 
روسیه به ایران اجازه نمی دهد که باعث ایجاد اختالف میان مسکو با 
غرب شود و تحریم ها علیه تهران به تعویق بیفتد. وی همچنین تأکید 
کرد، مس��کو با این تحریم ها همراه نخواهد شد، ولی کاری هم برای 

لغو آنها نخواهد کرد.
یک مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود، در این باره گفت: 
»وقتی روسیه می گوید که در برابر تحریم ها سکوت اختیار می کند و 
کاری برای لغو آنها نخواهد کرد، به این معناست که امکان پیشرفت 
رو به جلو وجود دارد و این مسأله باعث می ش��ود که چینی ها نیز با 

غرب هم صدا شوند.«
اما با این حال پوتین به شیمون پرز، رییس جمهور اسرائیل، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه 
تندروی اسرائیل هشدار داده است که با هرگونه حمله به ایران مخالف 
است؛ چرا که به اعتقاد او این مسأله باعث به وجود آمدن حالتی شبیه 

افغانستان و عراق خواهد شد.
از س��وی دیگر، موضع روسیه در قبال س��وریه کاماًل با مواضع غرب 
مغایر بوده اس��ت. پوتین به صراحت به اس��رائیلی ها گفت: به هیچ 
وجه مشخص نیست که جانشین اسد فردی بهتر خواهد بود یا خیر.

وی همچنین از طرف اسرائیلی پرس��یده است: اگر مخالفان سوری 
پس از سقوط نظام حاکم بر دمشق پوست اندازی کردند و رویه خود 
را تغییر دادند، آن گاه چه خواهد شد. آیا می توان به آنها اعتماد کرد؟

 ب��ا ای��ن ح��ال پوتی��ن هنگام��ی ک��ه اس��رائیلی ها گزارش های 
امنیت��ی درب��اره جابه جای��ی س��الح در س��وریه دادن��د، ب��ه 
 اس��رائیلی ها تعه��د داده که برای حل بحران س��وریه اق��دام کند و 
گفته است که شخصا وارد عمل خواهد شد تا سالح های غیر متعارف 

به دست حزب اهلل یا حتی القاعده نیفتد.

هشدار صریح پوتین به مقام های اسرائیلی
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اذان در هزار نقطه اصفهان 
طنین انداز می شود

 اصغر آذربایجانی، مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان از نصب 
سامانه جدید پخش اذان در ۲۱۳ نقطه از شهر خبرداد و اعالم کرد: 
در آین��ده نزدیک ن��وای اذان در هزار نقطه این کالنش��هر به عنوان 
پایتخت فرهن��گ و تمدن ایران اس��المی و دومی��ن مرکز فرهنگ 
جهان اسالم در سه نوبت طنین انداز می شود. وی با اعالم این خبر، 
گفت: با توجه به این که اذان یکی از ش��عائر بزرگ اس��المی است، 
برای ارج نهادن به ارزش های اس��المی و حفظ شعائر دینی، پخش 
نوای دلنشین و ملکوتی اذان در شهر گنبدهای فیروزه ای به عنوان 
دومین مرکز فرهنگ جهان اسالم پس از مکه مکرمه، در دستور کار 

شهرداری قرار گرفت.

40 هزار معتاد اصفهانی در نوبت ترک
مجتبی رحیمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
بیماران زیر پوشش مراکز درمانی در سال گذشته، ۳6 هزار نفر بودند 
که این تعداد در سال جاری به 40 هزار نفر افزایش یافت. وی با بیان 
این که در کشور دو میلیون معتاد وجود دارد، اظهار کرد: ۱0 میلیون 

ایرانی با معضالت ناشی از اعتیاد درگیرند.

چشمه آب گرم اصفهان احیا شد 
محمد مهدی فروغی، مدیر مؤسسه اجرایی توسعه و عمران موقوفات 
استان اصفهان گفت: چشمه آب گرم اصفهان در زمینی به مساحت 
۱۲ هزار متر مربع و اعتبار یک میلی��ارد تومان، آماده بهره برداری و 
ارایه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی است. وی  احیای چشمه 
آب گرم اصفهان را اولین پروژه در دس��ت اجرای این مؤسسه اعالم 
کرد و افزود: این چشمه آب گرم که موقوفه است، در نزدیکی روستای 

زفره و ورتون در جنوب شرق اصفهان قرار دارد.

 محکومیت میلیاردی 
برای قاچاقچیان اسباب بازی 

شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید امامی 
اصفهان قاچاقچیان اس��باب بازی را عالوه بر ضبط کاال، به پرداخت 
بیش از چهار میلیارد ریال جریمه در حق دول��ت محکوم کرد. این 
گزارش حاکی از آن اس��ت که شعبه یاد ش��ده با توجه به مستندات 
موجود در پرونده، متخلف��ان را عالوه بر ضبط کاالی مکش��وفه، به 
پرداخت بیش از چهار میلیارد و ۱4۹ میلیون ریال جزای نقدی در 

حق صندوق دولت محکوم کرد.

کارت پارک در  اصفهان حذف شد
مصطفی بهبهانی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: سیستم کارت پارک )پارکومتر ( به دلیل نتیجه 
بخش نبودن، از سیس��تم حمل و نقل حذف ش��ده و طرح اصفهان 
 کارت جایگزین پارکومتر می شود. به گفته وی، سیستم خودپرداز 
کارت پارک مستلزم کنترل شدید بود که باید از سوی نیروهای راهور 
انجام می ش��د، اما به دلیل نبود نیروی کافی، اجرای این طرح ادامه 
نیافت. وی اف��زود: در حال حاضر به دنبال تهی��ه یک کارت حمل و 
نقل در اصفهان هس��تیم که جامع کلیه پرداخت ها در حوزه حمل 
 و نقل باش��د. به این منظ��ور کارت حمل و نقل کل��ی تحت عنوان 

»اصفهان کارت« در دست بررسی است.

 فرزندان اتباع خارجی 
بدون کارت ثبت نام نمی شوند

بهرام صمیمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان 
گفت: اتباع خارجی برای ثبت ن��ام فرزندان خود در مدارس آموزش 
و پرورش باید دارای کارت آمایش )پناهندگی( و یا گذرنامه باشند. 
وی با اشاره به این که کارهای الزم برای صدور کارت آمایش در حال 
انجام است، تصریح کرد: اتباع خارجی سه ماه مهلت دارند تا نسبت 

به دریافت کارت آمایش اقدام کنند. 
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی اس��تانداری اصفه��ان با بیان این 
که جزییات ثبت نام فرزندان اتباع مربوط به حوزه آموزش و پرورش 
اس��ت، ادامه داد: فرآیند ثبت ن��ام اتباع خارجی در م��دارس مانند 
سال های گذش��ته اس��ت و در صورت نیاز، اصالحیه آن به مدارس 

ارسال می شود.

مرمت غیراصولی تیشه به ریشه 
مسجد چهارباغ می زند

محمد حس��ن مقتضی با انتقاد از وضعیت مرمت آثار تاریخی گفت: 
معلوم نیست دستگاه های متولی با چه کارشناسانی مشورت می کنند 
که این مطالب مهم را نمی دانند؟ به گفته وی، گنبد مسجد امام)ره( و 

مدرسه چهارباغ  نگرانی میراث دوستان را بر انگیخته است.

عدم استقبال روستاییان اصفهان از ایجاد شبکه فاضالباختالل اینترنت اصفهان بی پاسخ  ماند
 با توجه به مشکالت ایجاد شده در خطوط اینترنتی در چند روز 
گذشته در استان اصفهان، مسئوالن مربوطه پاسخ صریحی در 
مورد دالیل ایجاد این مش��کل و رفع آن نداده اند. در حالی که 
امروزه اینترنت یکی از مهم ترین عواملی است که تمام دنیا از 
آن بهره مند است و افراد کارهای روزمره خود را به وسیله این 
شبکه مجازی انجام می دهند، اما کش��ور ما در بیشتر مواقع از 
این امکان برخوردار نیست و با مشکالت عدیده ای روبه رو است. 
در همین راستا سید فاضل زمانی، مدیرعامل شرکت مخابرات 

استان اصفهان  در زمینه اختالالت شبکه اینترنت اظهار کرد: 
ش��رکت مخابرات اقدامات خود را در زمین��ه ارایه خدمات به 
مش��ترکان به درس��تی ارایه کرده و این مش��کل را باید دیگر 

نهادها پاسخ گو باشند.  
علیرضا فروتن، رییس اداره ارتباطات فنی ش��رکت ارتباطات 
زیر ساخت اس��تان اصفهان نیز تأکید کرد: مشکل ایجاد شده 
در استان اصفهان مربوط به ش��رکت زیرساخت نیست و یک 
مشکل کشوری است و مسئولیت آن با اداره کنترل تهران است.

 علی محمدی، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
اس��تان اصفهان گفت: احداث ش��بکه فاضالب روس��تایی با 
استقبال کم از طرف روستاییان استان مواجه شده است. وی 
جمعیت مشترکان را که خدمات به آنها ارایه شده ۲06 هزار 
و 8۱7 خانوار اعالم کرد و ادامه داد: مجموع افرادی که به آنها 
خدمات آب و فاضالب ارایه شده حدود 6۳8 هزار و ۱۳۲ نفر 
روس��تایی هس��تند. وی از وضعیت رعایت الگوی مصرف در 
میان روستاییان استان سخن گفت و ادامه داد: الگوی مصرف 

آب در میان روس��تاییان ۱5 هزار تا ۱6 هزار لیتر است که با 
نهایت تأسف، تنها 5۱ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت 
می کنند. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان اظهار کرد: حج��م آب تولیدی که مش��ترکان از آن 
استفاده می کنند، ۲۱ درصد از حجم آب تولیدی استان است.

وی افزود: مشترکانی که تا دو برابر الگوی مصرف، مصرف آب 
دارند ۱۹ درصد هستند که از ۳6 درصد آب تولیدی استفاده 

می کنند.

پیگیری

گزارش

گشتی در اخبار 

یونسکو  برای معرفی میدان 
امام)ره( گاف داد

سازمان جهانی یونسکو در سایت اطالع رسانی خود و در بخش معرفی 
میدان نقش جهان )میدان امام)ره( اصفهان( به عنوان یکی از آثار ثبت 
شده در فهرست میراث جهانی به اش��تباه تصاویر مسجد جامع را به 

جای میدان امام)ره( منتشر کرده است.
 در بخش معرفی آثار ثبت ش��ده در فهرس��ت جهانی ایران و میدان 
امام)ره( به معرفی تاریخچه، تصاویر و محل قرار گیری آن در نقش��ه 
ایران پرداخته شده، اما تصاویری که از این میدان منتشر شده مربوط 
به مس��جد جامع اصفهان است. از ۱۱ عکس منتش��ر شده تنها یک 

عکس، میدان نقش جهان را نشان می دهد. 
این تصاویر اش��تباه از معرفی 
یک��ی از آث��ار جهان��ی ثبت 
ش��ده در ایران از پنج س��ال 
پیش تا کنون در این صفحه 
موجود اس��ت، اما ت��ا کنون 
هیچ واکنشی نس��بت به آن 
از س��وی متولی��ان می��راث 
 فرهنگی در ایران نشان داده

 نشده است. 
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ذره بین 
طلسم احداث زیرگذر شهرضا به سمیرم  می شکند

سید محمد باقر محمدی، فرماندار شهرضا گفت: عملیات احداث زیرگذر شهرضا به سمیرم پس 
از چندین سال توقف، در آینده نزدیک آغاز می شود. در حال حاضر در زمینه احداث این پروژه 

با پیمانکار توافق نهایی صورت گرفته است.
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پ��س از مدت ها کش و ق��وس در مورد  راضیه 
انتخ��اب مدی��رکل جدید ب��رای اداره دادخواه

ورزش و جوانان استان اصفهان و یا ادامه 
فعالیت مدیرکل فعلی، قرار اس��ت امروز مراسم تودیع و معارفه 
مدیرکل قبلی و جدید اداره ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار 
شود. اگر اتفاق خاصی روی ندهد، محمدرضا محمدجواهری با 
حضور معاون امور اس��تان های وزیر ورزش، رس��ولی نژاد، برای 

تصدیگری این کرسی معرفی شود.

مالیی در تیم خدابخش بود، استاندار ردش کرد
براساس شنیده ها، دو روز گذشته تعدادی از نمایندگان استان 
اصفهان در مجلس و همچنین مشاور ورزشی استاندار اصفهان 
برای بر عهده گرفتن مس��ئولیت ورزش اس��تان اصفهان جلسه 
داشتند که در پایان با توجه به غیبت برخی از نمایندگان، مالیی 
رأی بیشتری کسب کرد، اما پس از پایان جلسه، استاندار اصفهان 
با این گزینه مخالفت کرده و پس از رایزنی های انجام شده، مقرر 
شد گزینه مورد توافق استاندار و وزیر ورزش به عنوان مدیر کل 
جدید ورزش و جوانان استان اصفهان منصوب شود. دلیل اصلی 
مخالفت با مدیر کلی مالیی، حضور وی در تیم کاری خدابخش 
عنوان شده است. در بررسی سابقه این تغییر مدیریتی، باید گفت 
که پس از این که مش��اور ورزشی اس��تاندار اصفهان در نشست 
خبری خود از اختالف نظر بین استاندار و مدیرکل اداره ورزش 
و جوانان اس��تان اصفهان خبر داد، گمانه زنی ها در مورد متولی 
آینده ورزش اصفهان قوت گرفت، اما پس از چند روزی که تنش 
بسیاری در اطراف ورزش اصفهان شکل گرفت، با اعالم خدابخش 
مبنی بر ادامه فعالیت در اصفهان، بحث تغییرات در اداره کل تا 

حدودی فروکش کرد. با این حال طی روزهای گذش��ته باز هم 
بحث انتخاب مدیر کل جدید قوت گرفت و امروز  تیر خالصی بر 

جان صندلی این مدیریت زده می شود.

استاندار و وزیر ورزش با ماندنم مخالف بودند
در همین خصوص، رش��ید خدابخش ک��ه امروز قرار اس��ت با 
 صندل��ی مدیریت��ی ورزش اس��تان خداحافظ��ی کن��د، ب��ه 
زاینده رود گفت: با توافق رییس س��ابق س��ازمان تربیت بدنی و 
استاندار اصفهان به این استان آمدم و با توجه به این که در زمان 
فعلی نیز تصمیم آنها بر رفتن من قرار گرفته، از این استان می روم 
و در مورد کنار رفتنم و یا مدیر جدید نظری ندارم. وی  در جواب 
به این س��ؤال که آیا از رفتن خود ناراحت نیستید، بیان داشت: 
پیش از ای��ن نیز گفته بودم ب��ه راحتی از مس��ئولیت خود کنار 
می روم و مردم اصفهان را به خدا می سپارم و اما در مورد مدیر کل 

جدید، دخالتی در آمدن وی نداشته ا م. 
وی اف��زود: امی��دوارم ای��ن جابه جایی ه��ا حداق��ل آس��یب 
را به ورزش اصفه��ان بزند و ب��رای مدیر جدی��د آرزوی توفیق 
دارم. در ه��ر ح��ال از ام��روز محم��د رض��ا محم��د جواهری 
 ک��ه پیش ت��ر در معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی 
رییس جمهور مش��غول ب��ه خدمت بود و در س��وابق ورزش��ی 
خود کارشناس��ی خبره در ش��ورای عالی ورزش و نایب رییسی 
فدراسیون کبدی را دارد، بر کرسی مدیریتی ورزش اصفهان تکیه 
می زند وکه امیدواریم بتواند بودجه هایی  را که از این استان در 
حوزه ورزش به ناحق سلب شده است، به اصفهان سرازیر کند و 
رضایت هیأت ها و انجمن های ورزشی و در رأس آنها ورزشکاران 

را فراهم آورد.

 اجرای طرح هوشمند سازی در مدارس 
پروین 
یکی از مهم ترین برنامه ه��ای آموزش و احمدی 

پرورش در راس��تای حرکت در مس��یر 
فناوری های روز دنیاست. سال تحصیلی گذشته اصفهان به صورت 
آزمایشی برای اجرای این طرح انتخاب ش��د و با اقدامات صورت 
گرفت��ه در ای��ن زمین��ه،۲0 درصد از مدارس اس��تان در مس��یر 
هوشمند س��ازی قرار گرفته اند و در حال حاضر هنوز 80 درصد از 
مدارس استان هوشمند سازی نشده اند.حمیدرضا مؤتمر، معاون 
پژوهشی و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران گفت: اصفهان به عنوان نخستین استانی بوده 
که طرح هوشمند س��ازی مدارس را به صورت آزمایشی در سطح 
کشور اجرا کرده و معاونان پژوهشی موجود در سطح ادارات آموزش 
و پرورش به شدت در حال پیگیری اجرای طرح هوشمند سازی در 
تمام مدارس هستند.  به گفته وی، طرح هوشمند سازی مدارس باید 
در تمام کش��ور اجرا ش��ود و با توجه ب��ه اجرای آزمایش��ی طرح 
هوشمند سازی مدارس برای نخستین بار در استان اصفهان، این 

اس��تان باید به عنوان مرکز آموزش اجرای طرح هوشمند س��ازی 
مدارس در سراسر کشور باش��د. مؤتمر با تأکید بر این که کشوری 
شدن طرح هوشمند س��ازی مدارس به دس��تورالعمل وزارتخانه 
آموزش و پ��رورش بس��تگی دارد، اف��زود: در ح��ال حاضر طرح 
هوشمند سازی مدارس به صورت آزمایش��ی در یک هزار و ۳00 
آموزشگاه در سراسر اس��تان اصفهان اجرا شده و دریافت هرگونه 
وجهی از دانش آم��وزان در زمان ثبت نام برای اج��رای این طرح 
ممنوع اس��ت. وی تأکید کرد: دریافت وجه برای هوشمند سازی 
مدارس در زمان ثبت نام دانش آموزان در مدارس الزامی نیس��ت و 
این موضوع مورد تأیی��د آموزش و پرورش قرار ن��دارد. وزارتخانه 
آموزش و پ��رورش ه��ر س��اله مبالغ��ی را ب��رای اج��رای طرح 

هوشمند سازی مدارس اختصاص می دهد.

اصفه�ان پایل�وت بین الملل�ی ش�دن مس�ابقات 
دانش آموزی قرآن

سید جواد پور حسینی، معاون پرورش��ی و تربیت بدنی اداره کل 

آموزش و پرورش اس��تان اصفهان ه��م  در ادامه با بی��ان این که 
اصفهان میزبان س��ی امین دوره مس��ابقات دانش آموزی قرآن و 
نهج البالغه است، گفت: برگزاری این دوره از مسابقات در اصفهان 
مقدمه ای برای بین المللی شدن مسابقات دانش آموزی قرآن کریم 
است. به گفته وی، هفته گذشته بیس��ت و نهمین دوره مسابقات 
بین المللی حفظ و قرائت قرآن درجمهوری اس��المی ایران برگزار 
شد، اما آموزش و پرورش در تیر ماه جاری سی امین دوره مسابقات 
دانش آموزی قرآن و نهج البالغه را برگزار می کند. معاون پرورشی و 
تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: 
برگزاری مس��ابقات قرآن کریم یکی از رویداد های مهم آموزش و 
پرورش در اجرای مسابقات است و این مس��ابقات در چهار رشته 
حفظ، قرائت، مفاهیم و تفس��یر قرآن کری��م و نهج البالغه برگزار 
می ش��ود. وی ادامه داد: برگزاری این دوره از مسابقات در اصفهان 
مقدمه ای برای بین المللی شدن مسابقات دانش آموزی قرآن کریم 
بوده و اصفهان به صورت آزمایشی برای ارزیابی ظرفیت های قرآنی 
 در میان دانش آموزان انتخاب ش��ده اس��ت. به گفته پور حسینی، 
دو هزار و ۲00 نفر از دانش آموزان در این مسابقات شرکت می کنند 
و گزینش نهایی نخبگان و چهره های برجس��ته قرآنی با برگزاری 
مس��ابقات دانش آموزی قرآن و نهج البالغه در میان دانش آموزان 
سراسر کشور صورت می گیرد. در استان اصفهان از ابتدای مهر ماه 
جاری ۱۳5 هزار دانش آموز در مسابقات قرآن کریم شرکت کرده اند 
که در حال حاضر تنها ۲8 نفر از این افراد به مرحله کش��وری این 

مسابقات راه یافته اند. 

 ثبت نام دانش آموزان مدارس تا پایان تیرماه به پایان  
می رسد

مهدوی، معاون آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان  هم در این جلسه اظهار کرد: در سال های گذشته ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس از نیمه دوم تیرماه تا پایان ش��هریور ماه 
صورت گرفته است، اما در سال جاری ثبت نام دانش آموزان باید تا 
پایان تیر ماه جاری انجام شود. به گفته وی، در سال تحصیلی آتی 
هیچ دانش آموزی در پایه نخست راهنمایی مستقر نمی شود و تنها 

پایه های دوم و سوم در مدارس راهنمایی خواهند بود.
معاون آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

گفت: ثبت نام دانش آموزان دوره ابتدایی تا پایان خرداد ماه جاری 
صورت گرفته و در دوره ابتدایی تنها دانش آموزان کالس اولی باید 
نسبت به ثبت نام در مدارس اقدام کنند و سایر پایه های تحصیلی به 
صورت خودکار در مدارس ثبت نام می شوند. به گفته وی، آموزش و 
پرورش در سال تحصیلی آتی ورودی به پایه نخست راهنمایی ندارد 
و تنها پایه های دوم و سوم در مدارس راهنمایی مستقر می شوند. 
مهدوی تصریح کرد: تمام دانش آموزان برای تحصیل در مدارس 
ثبت نام می ش��وند و دانش آموزانی که قبول نش��ده اند، به صورت 

مشروط ثبت نام خواهند شد.

93درصد از مدارس اصفهان یک نوبته شد
نجمیه باجالن، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان  گفت: در سال گذش��ته با یک نوبته شدن مدارس 
موجود در سه مقطع تحصیلی، استان در زمینه مدیریت فضا یک 
تغییر مناسب را ش��اهد بوده اس��ت. وی افزود: در سال تحصیلی 
گذشته ۹۳درصد از مدارس موجود در استان به نوبت صبح منتقل 
شده اند و برای یک نوبته شدن مدارس در سال گذشته ۱5 میلیارد 

تومان هزینه شده است.
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
عنوان داش��ت: از س��ال ۱۳85 تاکنون هیچ گونه آمار بی سوادی 
از عشایر توس��ط هیچ مقام رسمی اخراج نشده و س��ال آتی آمار 
این افراد استخراج می ش��ود. وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها 
عنوان مهد کودک برای کودکان چهار تا ش��ش سال در بهزیستی 
تعریف ش��ده و با توجه به اهمی��ت آموزش در پیش از دبس��تان، 
آموزش و پرورش از س��ال۱۳85 بدون هیچ حمایت دولتی از این 
دوره حمایت کرده اس��ت. باجالن گفت: تا سال گذشته بیشترین 
نوآموزان پیش دبستانی زیر نظر بهزیستی بوده اند و در حال حاضر 
آموزش و پرورش در مقاب��ل مربیان دوره های پیش از دبس��تان 
هیچ تعهدی ندارد و نوآموزان تنه��ا در بخش غیر انتفاعی ثبت نام 
می شوند. به گفته وی، با افتتاح دانشگاه جامع فرهنگیان هیچ گونه 
استخدام در آموزش و پرورش استان صورت نمی گیرد و با افتتاح 
این دانشگاه در سال جاری، فعالیت دو هزار نیروی بومی در استان 
آغاز می شود و این افراد چهار سال آتی به کاروان آموزش و پرورش 

استان  می پیوندند.

 در روزهای��ی ک��ه صندلی ه��ای مهم اصفه��ان ب��ر روی امواج 
پر تالطم تغییر مدیریت س��وار هستند، ش��اهد خبرهای داغ و 
تعجب آوری از جابه جایی ها و استعفاها و برکناری ها هستیم که 
دامنه آنها از دستگاه های استان پا را فراتر گذاشته و به مهم ترین 
دستگاه حاکمیتی استان یعنی اس��تانداری رسیده است. شنبه 
همین هفته بود که خبر استعفای معاون عمرانی استاندار اصفهان 
تیتر پررنگ رسانه ها شد و س��ید جمال الدین صمصام شریعت 
 در استعفا نامه ای نس��بتاً تند، از اس��تاندار اصفهان درخواست 
کناره گیری از این سمت را کرد. وی  در گفتگو با رسانه ها اعتراض 
به انتصاب ها را در حوزه عمرانی بدون هماهنگی وی از س��وی 
استاندار دلیل این درخواست و استعفا عنوان کرده بود. وی این را 

هم گفته بود که  دیگر حاضر به بازگشت نیست.
در همین اثنا محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار اصفهان گفت: استاندار در مورد عزل و نصب ها به معاونان 
خود تفویض اختیار نکرده و افراد مورد نظر پس از بحث و بررسی 
و کارشناسی، به استاندار معرفی و ایشان بین گزینه های مختلف 
انتخاب و تصمیم گیری می کند. وی با بیان این که اس��تاندار در 
موارد متعددی نظیر مسائل مالی اختیار را به خود معاونان تفویض 
می کرد، اظهار داشت: در استانداری همه عزل و نصب ها توسط 
خود اس��تاندار صورت می گیرد و البته در یک سلسله مشورت  با 

برخی معاونان، ایشان نیز برخی از مسئوالن را پیشنهاد می کند.

برخی فراتر از حوزه خود اظهار نظر می کنند
 س��یدجمال الدی��ن صمص��ام ش��ریعت  نی��ز در گفتگ��و ب��ا 
زاینده رود در مورد صحبت های معاون سیاسی گفت: اظهارات 
 ایش��ان فراتر از حوزه اختیاراتش��ان اس��ت، اما آقای اس��تاندار

 صاحب اختیار هس��تند و م��ی توانند هر مطلب��ی بگویند. وی 
بیان داش��ت: ترجیح می دهم به مس��ائل دامن نزن��م و در این 
خصوص مصاحبه ای نکنم. به موازات این اقدام، رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان هم به میدان آمد و با بیان این که استعفای 
معاون عمرانی استانداری اصفهان مساوی با ایجاد مشکالت در 
پروژه های عمرانی کالنشهر اصفهان است، اظهار داشت: استاندار 
اصفهان به دلیل سوابق اجرایی و مدیریتی صمصام شریعت نباید 

با درخواست استعفای وی  موافقت کند.

سرپرست جدید معرفی شد
پس از آن اس��تاندار اصفهان طی حکمی ف��رزاد زیویار، معاون 
توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی خ��ود را با حفظ س��مت تا 
تعیین مع��اون جدی��د هماهنگ��ی ام��ور عمرانی، ب��ه عنوان 
 سرپرس��ت این معاونت منص��وب کرد. پیگیری ه��ای خبرنگار 
زاین��ده رود حاکی از این اس��ت ک��ه برخی از اعضای ش��ورای 
ش��هر در روزهای اخیر در مخالف��ت با موافقت ذاک��ر اصفهانی 
ب��ا اس��تعفای صمصام ش��ریعت اق��دام ب��ه تهیه طوم��اری از 
امضاها و مخالفت با پذیرش این اس��تعفا کردند ک��ه این اقدام 
آنها اس��تاندار اصفهان را به واکن��ش وا داش��ت و از افرادی که 
در س��ایه منافع ش��خصی و باندی خود برای برخی پست های 
 مدیریت��ی اس��تان مب��ادرت ب��ه طوم��ار نویس��ی می کنند،

گالیه کرد. 
آن طور که از ش��واهد و قرائن پیداس��ت، تا پیش از سفر ریاست 
جمهوری به اصفهان یکی از گزینه های در حال بررس��ی برای 
تصدیگری معاونت عمرانی اس��تان از س��وی اس��تاندار انتخاب 

می شود.

رییس شورای 
اسالمی شهر 
اصفهان هم  به 
میدان آمد و 
گفت:استعفای 
معاون عمرانی 
استانداری 
اصفهان مساوی با 
ایجاد مشکالت در 
پروژه های عمرانی 
اصفهان است

پیش از این 
نیز گفته بودم 
به راحتی از 
مسئولیت خود 
کنار می روم و 
مردم اصفهان را به 
خدا می سپارم و اما 
در مورد مدیر کل 
جدید، دخالتی در 
آمدن وی نداشته ا م 

 20 درصد از 
مدارس استان 
در مسیر 
هوشمند سازی 
قرار گرفته اند و 
در حال حاضر 
هنوز 80 درصد 
از مدارس استان 
هوشمند سازی 
نشده اند

جنجال جدید  در استانداری اصفهانپس از ماه ها زمزمه و کش و قوس

استعفا و واکنش های ضد و نقیض در مدیریت  استان تیر خالص بر جان صندلی مدیر کلی ورزش اصفهان

دریافت وجه  برای هوشمند سازی مدارس قانونی نیست 
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ایرانی ها سومین سرمایه گذار  
مسکن در دوبی

حجم سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مس��کن دوبی تا پایان سه ماهه 
نخست امسال از مرز 17 میلیارد و 882 میلیون درهم گذشت. شهرداری 
دوبی در گزارش��ی اعالم کرد که میزان س��رمایه گذاری خارجی ها در 
بخش مسکن در شیخ نشین دوبی تا پایان س��ه ماهه نخست امسال از 
مرز 224 میلیارد و 400 میلیون درهم گذش��ت. براساس این گزارش، 
س��رمایه گذاران ایرانی پس از اتباع کش��ورهای هند و انگلیس در رتبه 

سوم قرار گرفته اند.

 رد صالحیت تمام اعضای 
هیأت مدیره بانک تات

معاون نظارتی بانک مرکزی از رد صالحی��ت تمام اعضای هیأت مدیره 
بانک تات خبر داد. ابراهیم درویش��ی با اعالم رد صالحیت تمام اعضای 
هیأت مدیره بانک تات را  و افزود: ه��م اکنون چند بانک دیگر در هیأت 

انتظامی بانک مرکزی در انتظار تعیین تکلیف هستند.

 کاهش دارایی های خارجی 
بانک مرکزی

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران، دارایی های خارجی این بانک 
طی بهار سال 89 تا بهار سال 90 حدود شش هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته است. میزان دارایی های بانک مرکزی طی بهار سال 90 در حالی 
به 59 هزار و 439 میلیارد تومان رسیده که این میزان در بهار سال 89 
بیش از 65 هزار و 29 میلیارد تومان بود. آمارها نشان می دهد که هرچند 
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی طی سال 86 تا فصل نخست سال 
90 بیش از 16 هزار میلیارد تومان رشد داشته، اما طی یکی دو سال اخیر 
این روند نزولی شده است، به گونه ای که از سال 88 تا سه ماهه نخست 
سال 90 نیز میزان دارایی های بانک مرکزی بیش از شش هزار میلیارد 

تومان کاهش یافته است.

 تولید محصوالت گلخانه ای 
در دستور کار استان 

محمدرضا کیانی، رییس اتحادی��ه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان 
محصوالت کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: با توجه ب��ه منابع اندک 
آبی استان، توس��عه تولید محصوالت کش��اورزی گلخانه ای می تواند 
 در دستور کار کش��اورزان قرار گیرد. وی اس��تان اصفهان را با دارا بودن 
700 هکتار فضای گلخانه ای جهت تولید محصوالت کشاورزی دارای 
رتبه نخست در کشور برشمرد و افزود: به دلیل تغییر اقلیم آب و هوایی 
استان اصفهان، بایستی تولید محصوالت کشاورزی بر اساس اقلیم تغییر 

کند که از جمله تولید گیاهان دارویی و گل می تواند پیشنهاد شود.

 رشد 88 درصدی صادرات 
از گمرک اصفهان

ا سداهلل احمدی ونهری، مدیرکل اداره گمرک استان اصفهان گفت: در 
سه ماهه سال جاری تشریفات صادرات 320 هزار و 301 تن کاال به ارزش 
340 میلیون و 473 هزار دالر انجام ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، از لحاظ وزن 66 درصد و از نظر ارزش 88 درصد رشد داشته 
است. وی ادامه داد: بخش صنعتی و شیمیایی با اختصاص 96 درصد از 

وزن و 72 درصد از ارزش، بیشترین سهم را طی این مدت داشته است.

سکه تمام طرح قدیم 719 هزار تومان 
و دالر 1918 تومان شد

 روزگذشته، چهارش��نبه در بازار تهران قیمت هر قطعه سکه تمام طرح 
 قدیم 719 هزار تومان، طرح جدید 716 هزار و 500 تومان، نیم س��که 
357 هزار و 500 تومان و ربع س��که 183 هزار و 250 تومان اعالم شده 
است. در همین حال، هر گرم طالی 18 عیار در بازار تهران 72 هزار و 487 
تومان فروخته می ش��ود؛ ضمن این که قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی به یکهزار و 572 دالر رسیده اس��ت. از بازار ارز هم خبر می رسد 
قیمت دالر روز چهارش��نبه در بازار تهران 1918 تومان شده، در همین 

حال یورو 2420 تومان، پوند سه هزار تومان و درهم 512 تومان است.

بانک آینده مجوز گرفت 
بانک مرک��زی اعالم کرد: در راس��تای مصوبات ش��ورای محترم پول و 
اعتبار، درخصوص لغو مجوز بانک تات و تش��کیل بانک جدید متشکل 
از س��هام داران بانک لغو مجوز ش��ده تات و مؤسس��ات صالحین و آتی، 
»بانک آینده« تأسیس گردیده و مجاز به فعالیت است،  بنابراین به اطالع 
سپرده گذاران و سهام داران سه مؤسسه یادش��ده می رساند، هیچ گونه 
نگرانی در خصوص سپرده های قبلی مشتریان و سهام این سه مؤسسه 
وجود نخواهد داش��ت و کماکان ادامه فعالیت آنها در قالب ش��خصیت 

حقوقی جدید »بانک آینده« امکان پذیر خواهد بود.

سفیر ایران در سئول با اشاره به تصمیم کره جنوبی برای توقف 
واردات نفت ایران هش��دار داد. ایران نی��ز در اقدامی متقابل، 
ممکن اس��ت به طور کامل واردات از این کشور را متوقف کند. 
به گزارش فارس،  ایران هشدار داد که واردات از کره جنوبی را 
متوقف می کنیم. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل، سفیر ایران 
در سئول هشدار داد ایران ممکن اس��ت در برابر توقف واردات 

نفت خود توسط کره جنوبی دست به اقدام متقابل بزند.
احمد معصوم��ی فر در گفتگو ب��ا یونهاپ نیوز گف��ت: اگر کره 
جنوبی واردات نفت ایران توسط شرکت های کره ای را ممنوع 
کند، ایران نیز ممکن است تصمیم بگیرد به طور کامل واردات 

کاالهای ساخت این کشور را متوقف نماید. 
وی تأکید کرد: اقدام س��ئول در ممنوعیت واردات نفت ایران 
مانعی جدی در براب��ر صادرات کاالهای ک��ره جنوبی به ایران 
است. روز گذشته دولت کره جنوبی در بیانیه ای رسمی از تعلیق 
واردات نفت این کشور از ایران خبر داد. قرار است این تصمیم 
از اول جوالی و همزمان با تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران 
اجرایی ش��ود. محموله های نفتی ایران با بیمه ش��رکت های 

اروپایی به کره جنوبی صادر می شود. 
 بر اس��اس تصمیم اتحادیه اروپا، این ش��رکت ها از اول جوالی

 نمی توانند نفت صادراتی ایران به ک��ره جنوبی را بیمه کنند. 

دولت ژاپن برای دور زدن تحریم بیمه ای اروپا با تصویب قانونی، 
بیمه محموله ه��ای نفتی ایران را خودش برعه��ده گرفته، اما 
سئول جدیتی در حمایت از پاالیشگاه های کره ای نشان نداده 
است. سفیر ایران در سئول با اشاره به این موضوع گفت: دولت 
کره جنوبی نیز می تواند چنین خدماتی را برای واردکنندگان 

نفت ایران ارایه دهد.
کره جنوبی حدود 10 درص��د نفت مورد نیاز خ��ود را از ایران 
تأمین می کند و تراز تجاری دو کشور به نفع کره جنوبی است. 
صادرات کره جنوبی به ایران در سال 2011 با رشد 30 درصدی 

به شش میلیارد دالر رسیده است. 
ایران س��ومین بازار بزرگ صادراتی کره جنوبی در خاورمیانه 

محسوب می شود.

اخبار کوتاه

4
احتمال افزایش قیمت شیر به 2 هزار تومان

براساس تفاهمی که از سوی انجمن صنایع لبنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت، شیر 
از این پس با دو نرخ در بازار عرضه می شود. دبیر انجمن صنایع لبنی با تأیید این خبر از احتمال رسیدن قیمت 

شیر به دو هزار تومان خبر داد .  نگران نباشید، ارز ارزان می شود
رییس کل بانک مرکزی

محمود بهمنی
بخش عمده ای از نوس��انات ب��ازار ارز تحت تأثیر عام��ل انتظارات متأثر 
 از تح��والت سیاس��ی و روانی اس��ت. مردم به ش��ایعات توج��ه نکنند و 
تحت تأثیر جو روانی س��ودجویان قرار نگیرند. هیچ مضیقه ای در تأمین 
ارز م��ورد نیاز وجود ن��دارد و در آین��ده هم کمبودی نخواهیم داش��ت. 
 ازآنجایی که در حال حاض��ر و در آینده نیز تغییر تأثیرگ��ذاری در مورد 
دو عامل یعنی میزان عرضه ارز به بازار و تقاضا برای آن نخواهد آمد، علتی 
برای نوس��ان قیمتی وجود ندارد. درحال حاضر ای��ن توقع از متقاضیان 
 واقع��ی ارز وج��ود دارد ک��ه 
تحت تأثیر عوامل سیاس��ی و 
روانی بازار قرار نگیرند. با توجه 
به بازدهی مناسب بازار رسمی 
 پول در کشور با سپرده گذاری

 مناب��ع م��ازاد خوی��ش در 
بانک ه��ا، نقدینگی خویش را 
درگیر فعالیت های سفته بازی 

و مخاطره انگیز نکنند.
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داوود روز گذشته برای چندمین بارتعدادی از 
بازنشستگان مجتمع فوالد مبارکه در  شیخ جبلی

اعتراض به پرداخت حق��وق و مزایای 
بازنشستگی خود، مقابل ساختمان مرکزی فوالد مبارکه دست 
به تحصن زدند. در این اعتراض که جمع کثیری از بازنشستگان 
حضور داش��تند، متحصنان خواهان برداشته شدن تبعیض در 

پرداخت حقوق و مزایا شدند.
یکی از معترضان حاضر در محل در گفتگو با خبرنگار زاینده رود 
به اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان بازنشسته اشاره کرد 
و گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 
مصوب شد، قرار بر این ش��د تا حقوق بازنشستگان افزایش پیدا 
کند، ولی این مصوبه در مجتمع ف��والد مبارکه همزمان با ورود 
محمد مسعود س��میعی نژاد، مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان در آذر ماه1389 محقق ش��د. وی ادامه داد: متأسفانه 
کسانی که قبل از تاریخ مذکور در مجتمع فوالد بازنشسته شده 
اند شامل این قانون نشدند و مزایا به آنها طبق قانون جدید تعلق 

نمی گیرد.

تبعیض برداشته شود
معترض دیگری برداش��ته ش��دن تبعیض را حق مسلم تمامی 
بازنشستگان این مجتمع دانست و متذکر شد: ما برای رسیدگی 

به ح��ق و حقوق خ��ود در ای��ن مکان جم��ع ش��ده و خواهان 
برداشته شدن این تبعیض هس��تیم. چرا باید در مجتمع فوالد 
مبارکه تعدادی از حقوق و مزایای خوبی بهره مند باش��ند، ولی 
بازنشستگانی که 30 سال رنج و زحمت کشیدند تا کارخانه به 
وضعیت فعلی تبدیل شود از حقوق و مزایای پایین بهره ببرند؟ 
وی در رابطه با قانون جدید پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان 
مجتمع فوالد مبارکه افزود: طبق قانون جدید بایس��تی با کلیه 
کارمندان از جمله خصوصی و دولتی تصویه حساب می شد که 
متأسفانه این موضوع تنها در مورد شاغالن صورت گرفت و افراد 
شاغلی که قبل از آذر ماه سال 89 بازنشسته شده بودند این قانون 
شامل حال آنها نشد و در نتیجه آنها ترجیح دادند که در مقابل 

دفتر فوالدمبارکه در اصفهان تجمع داشته باشند.

مدیران و مسئوالن پاسخی به اعتراضات ندادند
 این بازنشس��ته با اذع��ان بر ای��ن که ای��ن اعتراض��ات از یک 
سال و نیم گذش��ته صورت گرفته بیان داش��ت: یک سال و نیم 
گذشته این اعتراضات در میان بازنشستگان فوالد مبارکه شکل 
گرفت و بنا به صحبت سمیعی نژاد، مدیرعامل فوالد مبارکه پایان 
یافت تا از سوی این شخص به کارها رسیدگی شود، ولی با توجه 
به صحبت هایی که شده بود، هنوز عکس العملی از سوی مدیریت 
صورت نگرفته و بازنشستگان بیش از دو ماه است  برای پاسخ به 

عدم رسیدگی، در این محل جمع شده اند. 
وی تکمیل ک��رد: هیچ مس��ئولی ب��رای ش��نیدن اعتراضات 
بازنشس��تگان نیامده و حت��ی مدیریت با بیان این که مش��کل 
کنونی ربطی به ما ندارد و مربوط به کانون بازنشس��تگان است، 
از پاس��خ به اعتراضات ش��انه خالی می کند. چرا باید مسئوالن 
مجتمع فوالد مبارکه همیش��ه در بین بازیکنان فوتبال حضور 
داشته باش��ند و پاداش های میلیونی به آنها بدهند، ولی نسبت 
 به پاس��خگویی به بیش از دو هزار و 500 بازنشس��ته معترض 

عکس العملی نشان ندهند؟

سخنگوی کمیسیون کشاورزی و عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفتند که اعضای این کمیس��یون ها از اظهارات وزرای 

گرانی در پارلمان قانع نشدند.
عباس پاپی زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مهر 
درخصوص جلسه اعضای این کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی، 
اظهار داشت: با توجه به این که این جلسه، جلسه معارفه اعضای 
کمیسیون با وزیرجهادکشاورزی بود، نخواستیم با طرح بحث های 

چالشی، فشار زیادی بر وزیر وارد کنیم.
وی تصریح کرد: متأس��فانه توضیحات ص��ادق خلیلیان در این 
جلس��ه به هیچ وجه قانع کننده نبود، به طوری ک��ه در رابطه با 
میزان تولیدات آمار دقیق و اطمینان بخشی را ارایه نداد. نماینده 
منتخب مردم دزف��ول در مجلس نه��م با تأکید ب��ر بی نتیجه 
بودن جلس��ه مذکور، گفت: از خلیلیان خواستیم که آمار دقیق 
و جامعی را از تولید محصوالت کش��اورزی ب��ه تفکیک مناطق 
جغرافیایی و همچنین میزان دقیق اعتبار تخصیص داده ش��ده 
به بخش کش��اورزی طی س��ال های گذش��ته به مجلس ارایه 
دهد. به گفته وی، قرار اس��ت در ماه مب��ارک رمضان خلیلیان 
بای��د ب��رای ارایه گ��زارش در کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
حضور یابد و نس��بت به عملکرد خ��ود در این حوزه پاس��خگو  
باشد. س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس نهم در بخش 
دیگری از این گفتگو به محورهای دیگر مورد بحث این جلس��ه 

اش��اره کرد و افزود: در این جلس��ه در خصوص گرانی گوش��ت، 
مرغ، ش��یر، مش��کالت دامداران و اختیارات وزارت کشاورزی با 
خلیلیان صحبت و تصمیماتی اتخاذ ش��ده است. وی اعالم کرد: 
 براین اس��اس، قرار اس��ت دولت به ازای هر کیلوگرم شیر خام ، 
200 توم��ان برای تهی��ه نهاده های دام��ی  یارانه ب��ه دامداران 

پرداخت کند.

غضنفری: وزارت صنعت به تنهایی مقصر نیست
براساس این گزارش، حسین گروس��ی، عضوکمیسیون صنایع 

 ومعادن نیز درباره جلس��ه
مجلس ب��ا وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��ه مهر، 
گفت:  موضوعات مختلفی 
 از جمل��ه گران��ی ه��ای

اخی��ر و واردات بی روی��ه 
برخی محص��والت در بازار 
در این جلس��ه مطرح شد. 
به گفت��ه وی، وزیر صنعت 
در این جلسه از خود دفاع و 
اعالم کرد که این وزارتخانه 
به تنهایی در واردات مقصر 
نیست! وی افزود: غضنفری 
معتق��د اس��ت ب��ا توجه به 

این که بخش زی��ادی از واردات مربوط به خ��وراک دام و طیور 
اس��ت، وزارتخانه هایی نظیر جهاد کش��اورزی نیز در این قضیه 

مقصرهستند.
 گروس��ی با بیان این که در این جلس��ه به جمع بن��دی کاملی 
نرسیده ایم، گفت: قرار شد هفته آینده اعضای کمیسیون در محل 
وزارت صنعت جلسه ای را با معاونان این وزارتخانه، به خصوص 

معاون بازرگانی که نقش عمده ای در واردات دارد، داشته باشند.

 جمع معترضان بازنشسته مجتمع فوالد مبارکه:

حرمت ریش سفیدمان را نگه دارید 
 سخنگوی کمیسیون کشاورزی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 مجلس از اظهارات وزرای گرانی قانع نشد

قرار است دولت به 
ازای هر کیلوگرم 

شیر خام،  200 
تومان برای تهیه 
نهاده های دامی  

یارانه به دامداران 
پرداخت کند.

از سوی دیگر عدم پاس��خگویی دولت به تعهدات 
قانونی فاز اول طرح هدفمندی، سبب شده است 
بخش قاب��ل توجه��ی از جامع��ه در روزهایی که 
فشار تورم را بر دوش می کش��ند، چشم به دهان 
نمایندگان مجل��س بدوزند تا  به عن��وان ناظران 
مردم بر اجرای درس��ت قانون، نظارت و از تضییع 

حق ملت جلوگیری کنند.

قائل به اجرای فاز دوم نیستیم
محس��ن صرامی، رییس هیأت نمایندگان استان 
اصفهان در گفتگو با زاینده رود درباره اجرای فاز 
دوم  هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: با شکل گیری 
کمیس��یون اقتصادی، دولت در این روزها باید به 

فکر ارایه گزارش مبس��وط درب��اره نتایج اجرایی 
ش��دن مرحله نخس��ت از این طرح و برنامه های 

فاز دوم باشد.
نماین��ده اصولگ��رای خمینی ش��هر در مجلس 
ش��ورای عمومی با اعالم این ک��ه دولت قول داده 
بود بار اج��رای هدفمندی یارانه ب��ر دوش مردم 
 نیفتد، اظهار کرد: بر خالف ای��ن قول ها ریالی به 
عرصه های اثرگذار اقتصادی همچون یارانه صنایع 
پرداخت نشد و در عمل همه افزایش هزینه های 
ناشی از مرحله اول این طرح، به دوش مردم افتاد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه را منوط ب��ه متقاعد کردن 
افکار عمومی و پاسخگویی دولت به مجلس عنوان 

کرد و گفت: اگر دولت قان��ون را خوب اجرا کرده 
بود، زمینه های الزم برای اجرای فاز دوم از قانون 

هدفمندی یارانه ها فراهم می شد.
سخنگوی هیأت  رییسه مجمع نمایندگان استان 
اصفهان با بیان این که واقعیت آن است که اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول با شکست 
مواجه شده است،گفت: این قانون هم در اجرا و هم 
در بحث نظارت به شکست انجامید و بدین ترتیب 
به عنوان یکی از نمایندگان مردم قائل به ورود به 

مرحله دوم نیستم.
وی اقتصاد را بخش زنده زندگی مردم بیان کرد و 
افزود: دولت در اجرای این قانون دچار شتابزدگی 
اقتصادی ش��د که ضرر آن متوجه مردم ش��د، به 

طوری که دول��ت ریال��ی از تعهدات خ��ود را در 
خصوص اج��رای هدفمندی یارانه ه��ا پرداخت 
نکرده و همین موضوع اس��اس اجرای فاز دوم را 

زیر سؤال می برد.

دولت شفاف رفتار کند
حمیدرضا فوالدگر، نماین��ده دیگر اصفهان که از 
اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس است 
نیز در این باره گفت: دولت در خصوص اجرای فاز 
دوم هدفمندی شفاف تر رفتار کند؛ به این معنی 
که به درستی برای مردم و مجلس روشن شود که 
در نظر گرفتن یارانه حمایت��ی برای نان به معنی 
آغاز فاز دوم هدفمندی اس��ت یا خی��ر؟ فوالدگر 
نیز تأکید کرد: کمیس��یون های تخصصی به ویژه 
کمیس��یون های برنامه  و بودجه و اقتصادی، باید 
سریع تر فعال شده و با فراخوان مسئوالن اقتصادی 
و مسئول سازمان هدفمندسازی یارانه ها تکلیف 

فاز دوم هدفمندسازی را مشخص کنند.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: براس��اس قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا دولت موظف ب��ه ارایه 
گ��زارش عملک��رد به مجلس ش��ورای اس��المی 
است، به همین دلیل کمیس��یون های تخصصی 
مجل��س باید هرچ��ه س��ریع تر به ئبح��ث یارانه  
 نان، حذف چهارونی��م میلی��ون از یارانه بگیران، 
محروم ش��دن بخش��ی از یارانه بگیران از دریافت 
یاران��ه 28 ه��زار تومانی نان و س��ایر مش��کالت 
ناشی از اجرای نامناس��ب هدفمندسازی یارانه ها 
 بپردازن��د. وی ش��رط اجرای��ی ش��دن ف��از دوم 
ازهدفمندی یارانه ها را اطالع پیدا کردن مجلس 
از کم و کیف آن عنوان کرد و گفت: کمیسیون های 
برنامه و بودج��ه و اقتصادی باید هرچه س��ریع تر 
مسئوالن اقتصادی را به مجلس فرابخوانند تا در 
جریان برنامه های دولت برای مرحله دوم اجرای 

هدفمندسازی یارانه ها قرار بگیرند.
این عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
خاطرنش��ان کرد: فعال ش��دن کمیس��یون های 
مجلس برای تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندسازی 

یارانه ها ضروری است.
در حال��ی ک��ه طیف��ی از نماین��دگان مجلس و 
کارشناس��ان خواهان بررس��ی ابعاد حذف شدن 

یارانه بگیران هس��تند، فوالدگر نظری متفاوت را 
ارایه و تصریح کرد: در قانون بودجه س��ال جاری 
درباره نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
هی��چ تأکی��دی نش��ده، بنابراین اختی��ار حذف 

یارانه بگیران با دولت وجود دارد.

انتق�اد نماین�دگان ب�ه نح�وه اجرای 
هدفمندی 

نماینده م��ردم فالورجان در مجلس با اش��اره به 
بیانات رهبر معظم انقالب در ابتدای سال، گفت: 
یکی از قوانینی که ایشان بر اجرای آن در سال 91 
تأکید داشتند، قانون هدفمند کردن یارانه ها بود. 
نماین��ده م��ردم فالورج��ان در مجلس ش��ورای 
اسالمی افزود: اگرچه ما نمایندگان به نحوه اجرای 
قانون هدفمن��دی ایراداتی را وارد می دانس��تیم، 
 ولی در اص��ل اج��رای قان��ون، همه مس��ئوالن 
هم نظر بودیم و انتقادات م��ا متوجه نحوه اجرای 

قانون بود. 
موس��وی الرگانی با بیان این که فاز دوم هدفمند 
ک��ردن یارانه ها به علت نارضایت��ی دولت از نحوه 
تصویب بودجه اجرایی نمی شود، ادامه داد: برای 
مثال یکی از مس��ائلی ک��ه مجلس ش��دیداً با آن 
مخالف بود، پیش��نهاد درآمد 135 هزار میلیارد 
تومانی دولت از آزادسازی حامل های انرژی بود که 
اگر چنین اتفاقی رخ می داد، قیمت ها تا چهار برابر 
افزایش می یافت و مردم فشار تورمی سنگینی را 
تجربه می کردند. نماین��دگان مجلس با تأکید بر 
لزوم اس��تفاده از خرد جمعی و همیاری مجلس و 
دولت به دنبال تعیی��ن بهترین زمان برای اجرای 
فاز دوم هدفمندی هس��تند؛ چرا که  زمان شروع 
فاز دوم، نحوه اجرا و به خص��وص تأثیرات تزریق 
نقدینگی در جامعه از مهم ترین مس��ائلی اس��ت 
که پیش از شروع فاز دوم، باید بر روی آن مطالعه 

الزم صورت گیرد. 
بحث مهمی که در خص��وص یارانه نقدی فاز دوم 
مطرح اس��ت، تأثیرات مثبت و منف��ی تزریق این 
یارانه اس��ت؛ زیرا به طور کلی  تزری��ق نقدینگی 
ایجاد قدرت خرید  برای م��ردم خواهد کرد و اگر 
قدرت خرید متناسب با عرضه نباشد و تقاضا باال 

رود، احتمال ایجاد تورم بسیار زیاد است.

عکس العمل های مجلسی ها  به اجرای فاز دوم  هدفمندی

نمایندگان اصفهان روی خوش نشان نمی دهند

اگرچه افزایش یارانه نقدی به منزله اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها نیست، اما می تواند مهر تأییدی برای  شهرزاد 
تغییر روش اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باشد. از سوی دیگر، مسئوالن دولتی در روزهای اخیر خبرهای متعددی باباعلی پور

را مبنی بر خروج بیش از چهار میلیون نفر از پرداخت یارانه اعالم کرده اند و بسیاری از مردم نگران اجرای فاز دوم و 
پیگیری سیاستی هستند که ضعف آن در مرحله نخست آشکار شده است.

در پی تصمیم سئول به قطع خرید نفت ایران

واردات از کره جنوبی را متوقف می کنیم



دوبله ایران دیگر پدر ندارد 
 علی کس��مایی، ملقب به پدر دوبله س��ینمای ایران روز گذش��ته در سن 
 97 سالگی درگذشت. این پیشکسوت عرصه دوبالژ متولد 1294 تهران، 
فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. وی فعالیت 
هنری را با مطبوعات آغاز کرد و با نویسندگی ادامه داد. او سینمای حرفه ای 
را با نگارش فیلمنامه فیلم »شرمس��ار« به کارگردانی اس��ماعیل کوشان 
تجربه کرد. از دیگر فعالیت های وی می توان به ترجمه داستان ها و مقاالت 
مختلف از قبیل اطالعات، مهر ایران، عالم هنر، شهرری و راهنمای کارگران 
دوبالژ اش��اره کرد. او از س��ال 1329 فعالیتش را در زمینه  دوبله آغاز کرد 
و برای نخستین  بار در س��ال 1333 به عنوان سرپرست گویندگان، فیلم 
»شاهزاده  روباهان« را دوبله کرد.علی کسمایی سرپرستی دوبالژ فیلم هایی 
نظیر کمیته مجازات، س��ال های جوانی، هور در آت��ش، حکایت آن مرد 

خوش��بخت، آخرین پرواز، باغ 
س��ید، اتاق یک و... را بر عهده 
 داش��ته اس��ت. وی همچنین 
سه فیلم سینمایی یعقوب لیث 
صف��اری، دسیس��ه و غفلت را 
نیز کارگردانی کرده اس��ت. در 
کارنامه علی کسمایی  بازیگری 

هم دیده می شود.

چهره روزیادداشت

خبر ویژه

خبر ویژه

سه انیمیشن ایرانی در جشنواره  بوشو 
 سه فیلم ایرانی به نام های »آدم ها« ساخته ماشااهلل محمدی، »من، همسرم و گاومون« ساخته 
آزاده معزی و »لیلی و معجون« ساخته روناک طاهر درجشنواره بوشو حضور دارند. هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه بوشو هفته اول سپتامبر در بوداپست مجارستان برگزار می شود.

5

سینمای خانواده به راه افتاد 

گروه فرهنگ – در ادامه سلس��له جلسات س��ینمای خانواده ویژه 
تابستان 91، برنامه های سینما خانواده تاالر هنر به راه افتاد. 

 این سلس��له جلس��ات که س��یزدهمین دوره برگزاری آن محسوب
 می شود،  با اکران فیلم »پرتقال خونی« به کارگردانی سیروس الوند 
روز جمعه  آغاز خواهد ش��د. این فیلم  به کارگردانی سیروس الوند، 
تهیه کنندگی محمد نشاط و نویسندگی پیمان عباسی ساخته سال 

13۸9 است. 
»پرتقال خونی« روایت داستان مهندس میانسالی به نام واالست که 
در آستانه جدایی از همس��رش قرار دارد و در این بین دختر جوانی 
به نام ترمه برای طراحی دکور دفتر کارش می آی��د و رفته رفته این 
آشنایی به شکل گیری رابطه ای عاطفی می انجامد، تا این که عکاس 

جوانی به نام سیاوش وارد زندگی ترمه می شود و... 
الزم به ذکر اس��ت، طبق دوره های گذش��ته این جلس��ات، پس از 
اکران فیلم های س��ینمایی، کارشناس��ان علوم رفت��اری به تحلیل 
روانشناختی فیلم پرداخته و به سؤاالت مخاطبان پاسخ خواهند داد.

عالقه مندان می توانند جهت تماشای این فیلم ها هر جمعه ساعت 
17 به تاالر هنر، واقع در میدان الله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند 
 و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 5660۸۸1 تماس 

بگیرند.
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 درفصل فروردین تئاتر اصفهان در خواب عمیقی 
بود و هیچ کس نتوانست حتی برای چند لحظه او 
را بیدار نگه دارد و شاهد هیچگونه اتفاقی، نه خوب 
 و نه ب��د نبودیم. مس��ئوالن و اعضای تئات��ر بعد از 
یک سال تالش وکوش��ش در این عرصه که به جد 
قابل تحسین است، مشغول استراحت و مسافرت 
بودند وخستگی یک سال را ازتن به در می کردند 
و ما بر خود الزم می بینم از ط��رف خودم وتمامی 
عالقه مندان و ش��یفتگان به این هن��ر واال، عرض 

خسته نباشید وخداقوت داشته باشم.
درفصل اردیبهشت مراس��م دید و بازدید داغ داغ 
ب��ود و هنرمندان و مس��ئوالن این عرص��ه در روز 
اول اردیبهش��ت در تاالر هنر دور هم جمع شدند 
تا دی��دار را در س��ال جدید نو کنن��د و همدیگر را 
درآغوش بگیرند به نشانه دوس��تی و برای این که 

 کسی نتواند بینشان را به هم بزند، به هم رسیدند  تا 
دوستی شان عمیق تر و محکم تر شود.

از اتفاقات دیگری که در این ماه رخ داد، می توان به 
مراسم اردیبشهت تئاتر اصفهان و پیام روز جهانی 
تئاترکه توس��ط رس��ول هنرمند، ریی��س انجمن 
هنرهای نمایشی استان اصفهان خوانده شد اشاره 
کرد که مثل همیشه توافق شد که دست در دست 

هم تئاتر اصفهان را آباد کنیم.
 ول��ی در ای��ن م��اه، ب��ازار بزرگداش��ت ه��ا و

 جش��ن ها پررونق بود؛ نخستین جش��ن استقرار 
گروه های نمایشی سراسر کشور در تهران بود که 
از احسان جانمی، سرپرست گروه کاوش به عنوان 
فعال ترین گروه تئاتری استان تقدیر به عمل آمد و 
در این جا باید خدمت ایشان وگروهشان به خاطر 
تالش های ش��بانه روزی ش��ان برای اعتالی این 

هنر تش��کر و قدردانی کرد؛ البته با یک ماه تأخیر. 
رس��ول هنرمند، رییس انجمن هنرهای نمایشی 
 اس��تان اصفهان به همراه تعدادی از سرپرس��تان 
گروه های نمایش��ی اس��تان در این مراسم حضور 
داشتند و خواسته ها و مطالبات گروه های هنری 
را پیگیری کردند و به فاصله سه روز از این جشن، 
بزرگداشت تئاتردر اصفهان گرفته شدکه بی شک 
نتیجه همین پیگیری های مداوم مس��ئوالن تئاتر 

اصفهان است.
از اتفاقات عجیب در این ماه، می توان به نخستین 
جش��نواره آس��مان دانش��گاه غیر انتفاعی سپهر 
اصفه��ان که توس��ط دانش��جویان این دانش��گاه 
برگزارشد اش��اره کرد. این دانش��گاه اولین وتنها 
دانشگاه سینمایی است که بعد از عنایت مسئوالن 
نس��بت ب��ه دانش��گاه س��وره در اصفه��ان وجود 

دارد، اما چگونه م��ی توان جش��نواره داخلی بین 
دانش��جویان برگزار کرد که  بیش��تر آنه��ا فقط از 
تئاتر، عالقه را می شناس��ند و هیچگونه آش��نایی 
با آن ندارن��د . مطلب دیگ��ر این که مؤسس��ه  ای 
 که از پ��س تأمی��ن اولی��ه وس��ایل م��ورد نیاز و

خواسته های دانشجویان سینمایی خود برنیامده 
 اس��ت و حاال س��راغ تئاتر رفته، چگون��ه می تواند 
 جوان ه��ای عالقه من��د به ای��ن عرص��ه را بدون 
هیچ گونه آموزش��ی به صحنه بفرستد و محلی که 
 برای همه مقدس است، تبدیل به جایی شود که به 

سطحی ترین نیازها پاسخ می دهد؟ 
در این فصل شاهد چهار اجرا بودیم که از آن جمله 
می توان ب��ه: نمایش »کبوتری ناگه��ان« کاری از 
گروه تئاتر س��ایه، نمایش کمدی »سمفونیکتیو« 
کاری از گروه تئاتر پژوهش مهر، نمایش »درست 
کارترین قاتل دنی��ا« برگزیده دومین جش��نواره 
نمایش های کمدی اصفهان به کارگردانی حسین 
عبدالهی و نمایش »هفتمی��ن روز آرامش زمین« 

کاری از گروه تئاتر دیگر اشاره کرد.
خرداد ماه را می توان نقطه عطفی در این س��ه ماه 
دانست؛ زیرا کارها و س��بک های اجرا شده در این 
ماه متمایز بود. ای��ن نمایش ها عب��ارت بودند از: 
نمایش »آوازخوان طاس« کاری از گروه تئاتر جلفا، 
نمایش »وصله بر س��ایه های ترک خورده« کاری 
از گروه تئات��ر کاوش، نمایش »ب��ودن یا نبودن« 
کاری از گ��روه تئاتر بائوباب، نمایش » عروس��ی« 
نوشته نویسنده فقید روس نیکالی گوگول؛ نمایش 
برگزیده دومین جش��نواره کمدی تئاتر اصفهان با 

کارگردانی گروهی و به سرپرستی وحید عمرانی.
ولی بزرگ ترین مش��کل ن��ه ب��رای نمایش های 
خرداد، بلکه به معنای خاص تر برای تئاتر اصفهان 
این است که مخاطب و نیاز او را فراموش شده است. 
جدا از منابع مالی وخواسته هایشان که مسئوالن 
باید پاسخگو باش��ند، باید این نکته را بپذیریم که 
کاری موفق است که بتواند با مخاطب خود ارتباط 
برقرار کند و نبایدبهانه تراشید  که اگر فالن امکانات 
را به من داده بودن��د نمایش موفق ت��ر بود. نکته 
دیگرآن که  اگر قبل از هر کاری متن نمایش��نامه  
مطابق با شرایط، محیط، اجتماع و مخاطبی که قرار 
است برای دیدن آن اثر بیاید نگارش یا ویراستاری 

ش��ود، هم احترام به مخاطب خود گذاش��ته ایم  و 
هم توانسته ایم مخاطبان بیشتری را جذب کنیم .

ما یادم��ان رفته مخاطب عام همیش��ه بیش��تر از 
مخاطب خاص اس��ت و باید برای ش��ناخت آن و 
سبک کاری اثرمان فرهنگ س��ازی کنیم. قبل از 
 این که تماش��اگر یک اثر را ببیند، در باره آن باید

 انباشته های ذهنی داشته باشد و بی شک نیمی از 
این مسئولیت، به عهده مسئوالن است.

یک اثر موفق، اثری اس��ت که بتواند تصویر شفاف 
و قابل ب��اور را از جامعه و محی��ط پیرامون خود به 

نمایش بگذارد و بیننده را با آن درگیرکند.
سخن آخر این که در شهری مثل اصفهان با داشتن 
چندین گ��روه تئاتری وجوان های فع��ال، چرا باز 
 باید شاهد این موضوع  در س��ال جدید باشیم که 
باندب��ازی های��ی انجام می گی��رد و گ��روه هایی 
مش��خص با خروجی های مش��خص وجود دارد و 
گروه دیگری حق استفاده از جایگاه و امکاناتی که 

در اختیار آنها قرار می گیرد را ندارد؟
بهتر نیس��ت به جای این که برای هم پا بگیرم که 
زمین بخوریم، دس��ت همدیگر را بگیریم و به هم 

کمک کنیم؟
مس��ئوالن محترم و تمام کسانی که برای تئاتراین 
شهر زحمت می کش��ید،به این نکته توجه داشته 
باشید که وقتی می توانیم یک جامعه ایده آل داشته 
باشیم که تمامی افراد آن جامعه از تغذیه فرهنگی 
صحیحی اس��تفاده کنند، چرا حال تئاتر اصفهان 
چند سالی است که وخیم است و هر سال به مرگ 
آن نزدیک می شویم؟ ش��اید امسال وقت آن باشد 
 که برایش حجله بگذاریم. خودتان را آماده کنید؛ 
لباس های مشکی تان را از صندوق بیرون بیاورید 

که مرگ تئاتر نزدیک است...
همیشه این مثل برای داشتن یک سال خوب گفته 
می شود: سالی که نکوست/ از بهارش پیداست، ولی 
متأسفانه بهار تئاتر اصفهان در سال جاری چندان 
موفق نبوده و فقط حرکت خود را ب��رای بقا ادامه 
داده است. در اصفهان هیچ کوششی برای باال بردن 
جایگاه این هنرصورت نگرفته است، ولی امیدواریم 
با تالش مس��ئوالن مربوطه و پیگیری وکوش��ش 
اهالی تئاتر، امسال ش��اهد گامی رو به جلو در این 

عرصه باشیم.

با پایان بهارتئاتر اصفهان، مسئوالن فرهنگ و هنراصفهان به گوش باشند 

تئاتر اصفهان، دو قدم مانده به مرگ 

جمال  برای بررسی تئاتر اصفهان در سال جدید، باید دید آیا تئاتر اصفهان توانسته نیاز مخاطب خود را برآورده کند و پاسخی 
جامع به آن بدهد یا خیر؟ با هم نگاهی اجمالی به سه ماهه نخست امسال و کارکرد آن می اندازیم.نوروز باقری

نورا افرون، فیلمنامه نوی��س و کارگردان فیلم های »وقتی هری با س��الی مالقات 
کرد« و »بی خوابی در سیاتل« در 71 سالگی درگذش��ت. نورا افرون مقاله نویس، 
نویسنده و کارگردانی بود که با تالش بسیار در دنیای مردانه سینما و روزنامه نگاری، 
موفق ش��د نامی برای خودش دس��ت و پا کند. بسیاری او را س��تایش می کردند 
و مخالفانش از نی��ش و کنایه ه��ای گزنده او هراس داش��تند. اف��رون غروب روز 
سه شنبه بر اثر سرطان خون در بیمارس��تان ویل کورنل در منهتن درگذشت. وی 
در خانواده فیلمنامه نویس ها متولد ش��د، در 20 و 30 سالگی روزنامه نگاری موفق 
بود، بعد نویس��نده کتابی پرفروش و بعد از آن نیز کارگردانی موفق شد. او یکی از 
تأثیرگذارترین نویسندگان نسل خود بود. از میان فیلم های محبوب او می توان به 
»وقتی هری با سالی مالقات کرد«، »بی خوابی در سیاتل« و »جولی و جولیا« اشاره 
کرد. از کتاب های او رمان »دل سوخته« بود که برگرفته از ازدواج خودش با کارل برنستین، خبرنگار نشریه واشنگتن پست بود . مجموعه 
مقاالت او با عنوان »حس خوبی به گردنم ندارم« و »چیزی به یاد نمی آورم« نیز بس��یار محبوب بودند. افرون نه تنها در نوش��ته هایش 
سختگیرانه درمورد دیگران قضاوت می کرد، حتی درمورد خودش نیز سختگیر بود؛ او در نوشته هایش به راحتی درمورد کودکی پرمشقت 
خود، دوستی های بی سرانجامش، عدم اعتماد به نفس درمورد ظاهرش و همچنین نفرتش از باال رفتن سن سخن می گفت. در میان دوستان 
افرون چهره های معروفی چون مایک نیکولز کارگردان و مریل اس��تریپ بازیگر دیده می شود که همگی از هوش، مرام و قدرت بیان این 
کارگردان تعریف کرده اند. افرون در مقام فیلمنامه نویس سه بار نامزد جایزه اسکار برای »سیلکوود«، »وقتی هری با سالی مالقات کرد« و 

»بی خوابی در سیاتل« شد. او از معدود زنانی بود که در هالیوود به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم می پرداخت.

گروه فرهنگ - تاالر هنر اصفهان در ادامه برنامه تازه خود برگزیده ای از فیلم های 
سینمایی جهان که از متون نمایشی اقتباس شده اند را در قالب سینمای هنری خود 

اکران می کند.
برنامه این هفته با سینمایی »فاوست« به کارگردانی الکس��اندر سوکوروف که بر 
اساس نوش��ته ولفگانگ فون گوته ساخته ش��ده، جمعه 9 تیرماه ساعت 10 صبح 
آغاز می شود.  فیلم »فاوست« ساخته سوکوروف که وفاداری خاصی به نمایشنامه 
گوته دارد، چهارمین اثر موضوعی اوست و از هر نظر بهترین و کامل ترین فیلم این 
فیلمساز 60 ساله هم هست. فیلم او موفق شد شیر طالیی ونیز 6۸ را با شایستگی 
و پس از پش��ت سر گذاشتن آثار ش��اخصی مانند »خدای کش��تار «،  »یک شیوه 
خطرناک« و »زندگی بدون اصول اخالقی« به ترتیب ساخته های رومن پوالنسکی، 

دیوید کراننبرگ و جانی تو را به دست بیاورد تا لقب تارکوفسکی دوم بیش از هر بار برایش برازنده باشد. بد نیست بدانید برای اولین بار 
»فاوست« در سال 1926 در کشور آلمان توسط ویلهلم مورنا ساخته شد. در خالصه داستان آمده است: » فاوست « )اکمان (، دانشمندی 
پا به سن گذاشته، با شیطان )یانینگس ( پیمان می بندد تا طاعون را از شهر دور کند. سپس وسوسه می شود تا جوانی ابدی بیابد و خیلی 
زود دختری را به نام » مارگریت « )هورن ( فریب می دهد.پیش از این، سوکوروف در ساخت فیلم های موضوعی اش یعنی مولوخ )1999(، 
تائوروس )2000( و خورشید  )2004(به ترتیب پای آدولف هیتلر، لنین و هیروهیتو را به پرده نقره ای باز کرده بود و با ساخت »فاوست« به 
نظر می رسد در این نوع خاص از سینما تمامی حرف هایش را زده است. سوکوروف این شانس را داشت که از ابتدای دهه 70 با تارکوفسکی 

کار کند و حتی در حین ساخت فیلم »آیینه« )1974( در کنار این کارگردان فقید باشد. 

این عکس از کارهای جیمز نچوی، عکاس ضدجنگ اس�ت ک�ه در آن دخترکانی با 
لباس های رنگارنگ، در محیطی غبارآلود و ناامن، پش�ت درختی پناه گرفته اند. در 
پس زمینه رنگ خالصی را نمی توان مشاهده کرد و فضایی است مه آلود ورنگ هایی 
با تونالیته های نزدیک به ه�م، در عوض در پیش زمینه)ک�ودکان و درخت(، فضایی 
با رنگ هایی ب�ا خلوص ب�اال را می بینی�م؛ یعنی رنگ های�ی که می ت�وان در مقابل 
مجموعه رنگ های پس زمینه واقعا رنگ نامیدش�ان. از نظر کنتراست هم بیشترین 
میزان تضاد، مربوط رنگ های درخت و فضای اطرافش است و همین باعث می شود 
در هر بار نگاه کردن به عکس، چش�ممان به درخت بیفت�د و در پی آن کودکانی که 
با ایستادنش�ان)از بزرگ به کوچک(، ریتمی به وجود آورده که چشممان را مجبور 
می کند تمام دختران را به ترتیب ببینیم. به این قسمت خوانش عکس که می رسیم، 
حس ناامنی دخت�رکان تصویر به م�ا منتقل می ش�ود و به دنبال ای�ن عامل ناامنی 
می گردیم. در اینجاس�ت که هلیکوپتر جنگی دیده می شود. هلیکوپتر گردوخاکی 
به پا کرده که کودکان چشمشان را بسته اند. در این فضا کسی نمی تواند چشمانش را 
باز کند تا حقایق را ببیند و اگر کسی هم چشمانش را باز نگه داشت، جنگ آن چنان 

فضا را غبارآلود کرده که شناخت حق از باطل چندان راحت نیست.
دختر بچه، شاید بهترین نماد برای نشان دادن معصومیت و همچنین آسیب پذیری 
باش�د و باید ع�کاس را ب�ه خاطر ای�ن انتخابش تحس�ین ک�رد. تقابل دخت�ران با 
هلیکوپترجنگی به بهترین وجه نش�ان می دهد که قربانیان جنگ آدم های بی گناه 
و آسیب پذیری هس�تند که آتش افروزان، آنها را پش�ت توجیهات گوناگون مخفی 
کرده اند. در این بین فقط چشم تیزبین هنرمندانی همچون نچوی می تواند بشریت 
را متوجه این جنایت کند و با زبان بی واس�طه  هنر،ترفندهای این سیاستمداران را 
بی اثر کند. اما خوش�بختانه کودکان عکس ما زیاد هم وضعیتش�ان بد نیست. آنها 
پشت یک درخت سنگر گرفته اند. این درخت تنومند که نماد ایستادگی و مقاومت 
است، آنچنان در خاک ریشه دوانیده که جنگ افروزان هرچه بسوزانند و بشکنند، 

یارای نابودیش را ندارند.
www.chilick.com:منبع عکس

نقد عکس

از نمایشنامه تا سینما در تاالر هنر   کارگردان زن معروف آمریکایی درگذشت 

با ریشه های مانده در خاک چه می کنید؟...

شبکه اصفهان برای ماه رمضان 
تدارک ویژه ای دیده است

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان شبکه اصفهان برنامه های ویژه ای را 
برای این ماه تدارک دیده است. معاون سیمای صدا و سیمای مرکز 
اصفهان گفت: شبکه اصفهان مانند سال های گذشته برنامه هایی را 

ویژه پخش در ماه مبارک رمضان آماده کرده است.
علی افشارنیا با بیان این مطلب به ایمنا اظهارداشت: برای ماه مبارک 
رمضان ش��بکه اصفهان برنامه ای ویژه افطار به نام »ضیافت الهی« 
رابه صورت زنده پخ��ش می کند، همچنین ت��الوت قرآن مجید به 
صورت زنده از اماکن مذهبی استان اصفهان بعد از اذان صبح پخش 

خواهد شد.
وی در ادامه افزود: همچنین برای نخستین بار برنامه»سحرگاهان« 
ویژه س��حرهای ماه رمض��ان در 90دقیقه هر روز به ص��ورت زنده 
 پخش خواهد ش��د. معاون س��یمای مرکز اصفهان اظهار داش��ت: 
در ش��ب های احیا نیز وی��ژه برنامه های گلس��تان ش��هدا و اماکن 
 مذهبی استان به صورت زنده از شبکه اصفهان پخش می شود و در 
کنار این برنامه ها، هر روز یک برنامه س��خنرانی مذهبی از ش��بکه 

پخش خواهد شد. 
وی بیان کرد: س��ریالی نیز به نام »مرد نقره ای« در شبکه اصفهان 
درح��ال تولید اس��ت که 10قس��مت آن تاکن��ون آماده ش��ده که 
از یکی از ش��بکه های سراس��ری پخ��ش خواهد ش��د. کارگردانی 
س��ریال »م��رد نق��ره ای« را کاظ��م معصوم��ی ب��ر عه��ده دارد و 
 بازیگرانی ک��ه در این س��ریال ایفای نق��ش می کنن��د عبارتند از: 
س��عید نیک پ��ور، نیم��ا ش��اهرخ ش��اهی، به��اره افش��اری ، 
 فری��دون س��ورانی، س��ارا ن��از پ��رور صوفیان��ی  و کامبی��ز دیرباز.

 همچنی��ن پ��س از مش��خص ش��دن س��ریال م��اه رمض��ان 
شبکه تهران، آن سریال همزمان در اصفهان نیز پخش خواهد شد.



چهره روزیادداشت

خبر کوتاه

 یک اتفاق کم سابقه 
در المپیک لندن

ورزش��کاران زن در عربس��تان س��عودی می توانند با رعایت اصول 
و ضوابط تعیین ش��ده از س��وی کمیته ملی المپیک این کشور، در 

مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن شرکت کنند. 
روزنامه وال استریت ژورنال نوش��ت: مقامات عربستان سعودی که 
تا پیش از این اجازه حضور به زنان ورزش��کار خود را در مس��ابقات 
بین المللی المپیک نمی دادند، عاقبت با حضور زنان عربس��تانی در 

مسابقات المپیک لندن موافقت کردند. 
برخی از سازمان ها و مؤسسات بین المللی، دولت عربستان سعودی 
را تهدید کرده بودند که اگر به زنان ورزش��کار خود اجازه حضور در 
مس��ابقات المپیک لندن را ندهد، کاروان ورزش��ی عربس��تان حق 

شرکت در مسابقات المپیک را ندارد. 

 بمب فتح اهلل زاده
 در سوئیس ترکید

 در حالی که روز گذشته در خبرها آمده بود علی فتح اهلل زاده اعالم 
کرده که به گتوسو برای بازی در استقالل پیشنهاد داده است! 

 س��ایت یوفا هفته قبل ای��ن خبر را در خروجی س��ایت خ��ود قرار 
داده بود: در حالی که باشگاه هایی مانند گاالتاسرای و رنجرز خواهان 
امضای قرارداد با ملی پوش پیشین تیم ملی ایتالیا شده بودند، ولی 

گتوسو ترجیح داد راهی سیون سوئیس شود. 

حکم شالق عابدزاده لغو شد
در پی شکایت پزشک جراح احمدرضا عابدزاده به دلیل مصاحبه ای 
که در یکی از نشریات چاپ ش��ده بود، امروز حکم دادگاه ابالغ شد. 
طبق حکمی که قاضی دادس��رای کارکنان دولت داده، عابدزاده به 
پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم و 5۱ ضربه ش��القی 

که قباًل حکم داده بودند منتفی شد. 

۲۰۰ هزار یورو، پاداش قهرمانی 
برای آتزوری 

یک روزنامه چاپ سوئیس نوشت: ستارگان آتزوری در صورتی که به 
مقام قهرمانی یورو ۲۰۱۲ راه یابند، ۲۰۰ هزار یورو پاداش می گیرند.

 در ش��رایطی که تیم های��ی همچون آلم��ان، اس��پانیا و پرتغال که 
درمرحله نیمه نهایی جام ملت ها حضور دارند برای گذر از هر مرحله 
این تورنمنت  رقمی را ب��ه عنوان پاداش نقدی ب��ه بازیکنان در نظر 

گرفته اند، این موضوع نزد آتزوری  متفاوت است.
بر اساس تصمیمات رؤسای فدراسیون فوتبال ایتالیا حتی در صورتی 
که امشب تیم الجوردی پوش بر آلمان غلبه کند، بازیکنان آن پاداشی 
دریافت نخواهند کرد، بلکه در صورت کسب پیروزی در بازی فینال 
و به ارمغان بردن جام قهرمانی برای عالقه مندان پرش��مار خود، هر 
یک از ۲3 عضو تیم رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزاریورو پاداش خواهد گرفت. 

پیشنهاد 6۰۰میلیونی استقاللی ها 
به جباری

مجتبی جباری، هافبک بازی ساز اس��تقالل هنوز قرارداد خود را با 
این باش��گاه تمدید نکرده و برای فصل آینده ش��رایط مبهمی دارد. 
جباری در حالی هنوز از لحاظ مالی با اس��تقالل به توافق نرس��یده، 
 که خواس��ته مورد نظر او با پیشنهاد اس��تقالل حدود 3۰۰ میلیون 

اختالف دارد.
یک مقام آگاه در باش��گاه اس��تقالل خبر داد که جب��اری برای یک 
 فصل 9۰۰ میلیون می خواهد، ولی استقالل حاضر نیست بیشتر از 
6۰۰ میلیون به او بدهد. باشگاه استقالل روی مبلغ پیشنهادی خود 
سفت و سخت ایس��تاده و حاال باید دید جباری از موضع خود کوتاه 
می آید یا خیر؟ در حال حاضر مهدی رحمت��ی گران ترین بازیکن 
استقالل است که برای یک فصل85۰ میلیون گرفته، ولی استقالل 

دیگر نمی خواهد به بازیکنان دیگرش چنین مبالغی را بپردازد.

۲3/5 میلیون یورو پاداش نقدی 
یوفا به قهرمان یورو

در ش��رایطی که چهره  تیم های فینالیس��ت چهاردهمین دوره جام 
ملت های اروپا  طی بازی های ش��ب گذش��ته و امش��ب مش��خص 
می ش��ود، یوفا اعالم کرد رقمی بالغ بر ۲3/5 میلی��ون یورو را برای 

تیم های اول و دوم جام در نظر گرفته است.
 این رقم قرار اس��ت پ��س از خاتم��ه مس��ابقات، در روز یکش��نبه 
آینده)بازی نهایی( به حساب بانکی فدراس��یون های این دو کشور 

واریز شود.
 بر اساس فرمول این سازمان، 74 درصد از این رقم از آن تیم اول جام 
خواهد بود. ۲6 درصد نیز برای تیم نایب قهرمان در نظر گرفته شده 
است. یوفا امیدوار اس��ت با پرداخت چنین رقمی انگیزه های رقابت 

بیشتر را در میان اعضای خود افزایش دهد. 

من از روزی که آمدم می دانستم قرار اس��ت بروم! از شش ماه پیش 
دنبال برکناری من بودند و از همان زمان می دانستم که از اصفهان 
رفتنی هس��تم. بای��د برای رفت��ن من بین آق��ای اس��تاندار و وزیر 
هماهنگی می شد که شد و من هم رفتنی شدم. مدیر 
 بعدی باید در مورد برنامه هایم حرف بزند.

من که دیگ��ر نمی توان��م برنامه هایم را 
اجرایی کنم.  یکی از مهم ترین کارهای 
ما این ب��ود که برنامه نوش��تیم و مهم تر 
از آن، ای��ن ب��ود که تفک��ر برنامه ای 
بر اس��تان حاکم ش��د و یادگاری ما 
یک برنامه ۱۲۰۰ اس��الیدی نب��ود، بلکه 
یادگاری ما این بود که هیأت های ورزشی، 
کارشناس��ان و مدی��ران شهرس��تانی 
 م��ا نگاهش��ان ب��ه ورزش ی��ک نگاه

 برنامه ای شد. 

نامه احتمال تعلیق کاروان ایران در لندن این بار از سوی 
کمیته بین المللی به دس��ت مس��ئوالن رسید و برخالف 

گذشته، این بار تکذیب نشد.
باالخره آنچه نباید بشود، ش��د و نامه تهدید IOC برای 
تعلیق کاروان ایران به دس��ت کمیته ملی المپیک رسید 
و این بار بر خالف گذشته دیگر مدیران ارشد ورزشی این 
نامه را تکذیب نکردند و آن را جوسازی رسانه ای نخواندند. 
آن روزها که پنج رییس فدراسیون به دالیلی که مسئوالن 
ورزش از بیان آن امتناع کردند برکنار ش��دند، زنگ خطر 
تعلیق ابتدا برای فدراسیون قایقرانی و کم کم برای دیگر 
فدراس��یون ها و در کل کاروان ایران در المپیک لندن به 
صدا درآم��د. آن روزها ک��ه نامه تهدیدآمیز فدراس��یون 
جهانی قایقرانی در رش��ته های مختل��ف در خبرگزاری 
ها و مطبوعات مطرح شد و مس��ئوالن ورزش این نامه را 
انکار کرده و اظهار بی اطالعی کردند که چنین نامه ای به 
وزارت ورزش نرس��یده و حتی به این مسأله اشاره کردند 
که اگر نامه ای بوده چ��را در اختیار یک خبرگزاری خاص 
قرار گرفته است، اما واقعیت این بود که خطر تعلیق ما را 
تهدید می کرد و مسائل کاماًل جدی بود. سرانجام تعلیق 
جدی و دامنگیر کل کاروان ایران ش��د. ای��ن بار عالوه بر 
رؤسای فدراسیون های جهانی، کمیته بین المللی المپیک 
وارد عمل شد تا به طور جدی موضوع را پیگیری کند و با 
ارسال نامه دوم به کمیته ملی المپیک، خواستار پاسخی  
قانع کننده از سوی مسئوالن ایران شد. نکته حائز اهمیت، 
نادیده گرفتن این نامه ه��ا در وزارت ورزش و جوانان بود. 
با انتشار این نامه ها در خبرگزاری های مختلف و انعکاس 
آن در مطبوعات، سرانجام به این نتیجه رسیدند که بهتر 
اس��ت به جای انکار، پاس��خ نامه ها را بدهن��د، اما به نظر 
می رسد پاسخ ها قانع کننده نبوده و نامه دوم IOC بیانگر 
این موضوع است که بهتر اس��ت وزارت ورزش و جوانان 
پاسخ درس��تی به کمیته بین المللی المپیک ارسال کند.  
مسئوالن ورزش چه در وزارت و چه درکمیته ملی المپیک 
 بهتر است در آستانه بزرگ ترین رویداد جهانی همدلی و 
هم فکری بیشتری با هم داشته و دست از تخریب یکدیگر 
بردارند تا ش��اید بتوان راه چاره ای یافت و بهتر اس��ت به 
 جای این که رسانه ها را عامل اس��ترس ورزشکاران و جو 
 متش��نج بدانند،نیم نگاه��ی ب��ه رفت��ار و عملک��رد خود 

داشته باشند.

گزارش ویژه

6
علی پروین از سرمربیگری پرسپولیس انصراف داد

علی پروین روز گذشته  در جلسه  با محمد رویانیان شرکت  کرد و  از سرمربیگری پرسپولیس انصراف 
داد. رویانیان اعالم ک��رده بود در صورتی که تا امش��ب با مربیان خارجی به نتیجه نرس��ند، پروین 

سرمربی پرسپولیس خواهد شد.

شکس��ت دادن تیم های مدعی پرتغال و هلند در مرحله گروهی 
و در ادامه پی��روزی پر گل در برابر یونان دفاعی، نش��ان می دهد 
شاگردان یواخیم لو بخت اول قهرمانی در این جام هستند. نکته 
مهم در ترکیب تیم آلمان، نیمکت قوی این تیم است که حتی در 
بازی قبلی آنها در برابر یونان با وجود انجام سه تغییر در ترکیب تیم، 
باز هم روند رو به جلوی آلمان ها متوقف نش��د و به همین خاطر 
ژرمن ها این شانس را خواهند داشت تا در صورت رسیدن به فینال 
 بعد از قهرمانی در یورو۱97۲،۱98۰و ۱996، برای چهارمین بار 
بر ب��ام فوتب��ال ق��اره اروپ��ا ق��رار گیرند. مه��م تری��ن ویژگی 
بازی آلم��ان، ب��ازی صبورانه و منطقی آنهاس��ت ک��ه مثل یک 
سیس��تم کامپیوت��ری ب��ر اس��اس برنام��ه ری��زی مناس��ب، 
آرام آرام ب��ه دروازه حریف��ان نزدی��ک می ش��وند. اس��تفاده 
 از سیس��تم ه��ای تهاجم��ی متن��وع ب��ا حض��ور بازیکن��ان 
تاکتیک پذیر دست یواخیم لو را برای اس��تفاده از همه بازیکنان 
تیمش باز گذاش��ته اس��ت. نقطه قوت ژرمن ه��ا در خط حمله 

 حضور ماریو گومز، مرد س��ه گله جام خواهد بود که با وجود بازی 
۱۰ دقیقه ای در مقاب��ل یونان، به احتمال زیاد در بازی امش��ب 
در پیش��انی خط حمله قرار خواهد گرفت تا تیمش را به س��وی 
پیروزی هدایت کند. به غیر از گومز، بای��د از مانوئل نویر، فیلیپ 
 الم، س��امی خدی��را و مس��عود اوزیل هم ب��ه عن��وان بازیکنان 
تأثیر گذار آلمانی ها نام برد که در بازی امش��ب نقش��ی مهم در 
ترکیب تیمشان ایفا خواهند کرد. تنها نگرانی یواخیم لو مصدومیت 
جزئی باشتین ش��واین اش��تایگر، هافبک تأثیر گذار این تیم در 
بازی با یونان است که به گفته پزش��کان، به بازی امشب تیمش 
خواهد رس��ید. این دیدار به نوعی یادآور ب��ازی نیمه نهایی جام 
 جهانی ۲۰۰6 آلمان و ایتالیا هم خواهد بود که الجوردی پوشان

 با گلزنی فابیوگروس��و و دل پیرو در وقت های اضاف��ه، آلمان را 
در خاک خودش شکس��ت داده و راهی فینال ش��دند. به همین 
خاطر آلمانی ها به نوعی ب��ه دنبال انتقام و جبران آن شکس��ت 
خواهند بود. نقطه تاریک ژرمن ها این اس��ت که آنها در ش��ش 

بازی گذشته خودش��ان در مقابل ایتالیا چه در یورو و چه در جام 
جهانی، هرگز به پیروزی نرس��یده اند. در س��وی مقاب��ل، ایتالیا 
 به عنوان تیم غی��ر قابل پیش بینی جام چهارده��م بعد از بحران 
رس��وایی های مالی در لیگ داخلی اش که حاشیه های آن حتی 
گریبان بازیکنی مثل جیان لوئیجی بوفون را هم گرفت، با متوقف 
کردن اس��پانیا در مرحله گروهی و پیروزی در برابر انگلس��تان، 
نشان داده که تیم دست و پا بسته ای نیس��ت و شاگردان چزاره 
پراندلی با دوندگ��ی بی ام��ان و متکی بودن به همان سیس��تم 
دفاعی معروف فوتبال ایتالی��ا )کاتانچیو( پا به مرحله نیمه نهایی 
یورو گذاشته اند. الجوردی پوشان در بازی مرحله قبل در مقابل 
 انگلستان هم تیم برتر میدان بودند. ایتالیای امسال که بر خالف 
دوره های قبلی جام جهانی تیم کم س��تاره تری است، با حضور 
بازیکنانی که حتی تلفظ صحیح نامشان برای گزارشگران سیما 
مشکل بزرگی ایجاد کرده، به مرحله نیمه نهایی رسیده و اگر بتواند 
از سد آلمان عبور کند، بدون شک شگفتی بزرگ این مسابقات را 
به نام خود ثبت کرده است. در ترکیب ایتالیا باید از جی جی بوفون 
و اندره پیرلو به عنوان ستون های دفاعی و تهاجمی این تیم نام برد 
که در چهار بازی گذشته تیمشان با استفاده از تجربه ای که در این 
سال ها به دست آورده اند، کمکی بزرگ به بقیه بازیکنان کرده اند، 
به خصوص پیرلو که به عنوان معمار خط هافبک ایتالیا با پاس های 
دقیقش و ضربات ایستگاهی خطرناکش به خوبی بالوتلی و کاسانو 
 را تغذیه کرده است. به غیر از نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۰6 این 
دو تیم بازی های خاطره انگیز زیادی داشته اند که سه بازی بیشتر 
از بقیه در ذهن عالقه مندان باقی مانده است؛ نبرد ایتالیا و آلمان در 
مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۱97۰ مکزیک یکی از جذاب ترین 
جدال های دو تیم است. فینال جام جهانی ۱98۲ دیگر بازی آنها 
محسوب می شود که ایتالیا در این بازی موفق شد آلمان را با نتیجه 
3 بر یک شکست دهد و برای سومین بار قهرمان جام جهانی شود. 
در ترکیب ایتالیا ستار گان بسیار درخشانی مانند دینو زوف، فرانکو 
بارس��ی و پائولو روسی حضور داش��تند که موفق شدند در مقابل 
چشمان کارل هاینس رومینیگه،پیر لیت بارسکی و پل برایتنر جام 
جهانی را باالی سر ببرند. آتزوری و ژرمن ها دو بار در جام ملت ها 
روبه روی هم قرار گرفته اند که در سال ۱988 به تساوی یک بر یک 
رسیدند و در سال ۱996 با تساوی بدون گل خاتمه یافت.یکی از 
لحظات به یادماندنی در یورو 96، ضربه پنالتی جیان فرانکو زوال بود 
که آندریاس کوپکه، دروازه بان آلمان این توپ را مهار کرد تا ایتالیا 
از جام ملت ها در کشور انگلیس حذف شود و آلمان با رسیدن به 

بازی نهایی، قهرمان شود.

جنگ جهانی سوم با نبرد ژرمن و آتزوری

انتقام آلمان یا شگفتی ایتالیا؟

تکلیف دومین تیم صعود کننده به فینال یورو۲۰1۲ امشب مشخص خواهد شد و برنده جدال  مسعود 
س�نتی آلمان و ایتالیا می تواند ش�انس باالبردن جام قهرمانی این تورنمنت معتبر را در روز افشاری

یکشنبه داشته باشد. به عقیده اکثر کارشناسان آلمان ها با تیم یکدست و هماهنگ خودشان 
تا به امروز بهترین تیم جام چهاردهم بوده اند و با رس�یدن به چهار پیروزی متوالی، تنها تیمی بوده اند که تا این 

مرحله حتی یک امتیاز هم به رقبایشان تقدیم نکرده اند. 
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 یک اتفاق خوب
 در بسکتبال

مذاکره استقالل با 
نکونام جدی تر شد

 مربیان لیگ برتر بس��کتبال در جلس��ه هماهنگی برای تعیین سهمیه های
 بازیکنان فص��ل آینده، ب��ر جذب س��ه بازیکن مل��ی و دو بازیک��ن خارجی 
به اتفاق نظر رسیدند. در این نشست لیستی از بازیکنان بسکتبال در سه سطح 
یک، دو و سه ارایه شد که در نهایت مربیان و مسئوالن فدراسیون بر استفاده 
هر تیم از سه بازیکن سطح یک به توافق رسیدند. سهمیه دوم برای تیم ها آزاد 
گذاشته شد. در مورد سهمیه سوم نیز که اکثر آنها بازیکنان تیم ملی جوانان 
هستند، هر تیم می تواند حداقل یک بازیکن و حداکثر دو بازیکن را به خدمت 
بگیرد. در خصوص جذب بازیکن خارجی نیز جذب دو بازیکن و تنها استفاده 
از یک بازیکن خارجی در بازی تصویب ش��د. به این ترتی��ب که هر تیم لیگ 
 برتری می تواند از ابتدای فصل به جذب دو بازیکن خارجی اقدام کند، اما این 

دو بازیکن نمی توانند همزمان با هم در زمین بازی حاضر باشند. 

یکی از بازیکنانی که در فصل نقل و انتق��االت لیگ دوازدهم مورد توجه 
مسئوالن باش��گاه اس��تقالل قرار گرفته، جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی 
فوتبال ایران اس��ت که خبرهای متناقضی طی روزهای گذشته پیرامون 
وی منتشر شده است. در این میان مسئوالن باشگاه استقالل در اندیشه 
برگزاری نشس��ت ویژه ای با جواد نکونام هستند تا ش��رایط وی را برای 
پیوستن به استقالل بررسی کنند. یکی از نزدیکان باشگاه استقالل زمان 
درباره برگزاری این نشس��ت در عصر روز گذشته تأ کید کرد که توافقات 
ابتدایی با وی صورت گرفته و این جلسه برای نهایی شدن توافقات برگزار 
شد.تیم فوتبال اس��تقالل در نخس��تین دیدار خود در دوازدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر روز ۲9 تیرماه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم 

تازه به لیگ برتر صعود کرده آلومینیوم هرمزگان است.

مانزوکیچ به جای ادین ژکو در راه مونیخ
سران بایرن مونیخ پس از رس��یدن به بن بست بر سر انتقال ژکو از 
منچسترسیتی، این روزها با درخشش مانزوکیچ در رقابت های یورو، 
به انتقال این مهاجم کروات می اندیشند. طوالنی شدن مذاکرات با 

ژکو در واقع بی خیالی مسئوالن باواریایی را به همراه داشته است. 

بازارگرمی به سبک تیاگوسیلوا
بعد از مذاکرات میالن و پاری سن ژرمن، درحالی که همه 
چیز آماده انتقال46 میلیون یورویی تیاگو سیلوا به باشگاه 
فرانسوی بود، مخالفت برلوسکنی همه چیز را بر هم زد، 
اما پافشاری دوباره فرانسوی ها باعث  شد مدیربرنامه های 

سیلوا از میالن درخواست مبلغ باالتری کند.

فالمینی با میالن تمدید کرد
باشگاه میالن اعالم کرد، متیو فالمینی، هافبک فرانسوی 
این باش��گاه قراردادش را برای یک س��ال دیگر تمدید 
کرده و به این ترتیب تا تابس��تان ۲۰۱3 در سن سیرو 
خواه��د ماند. فالمینی در س��ال ۲۰۰8 از آرس��نال به 

میالن پیوست.  46
رسانه ها قیمت  بازیکنان را باال بردندآزادپور و منصوریان به دنبال پیروزی پای دیوان عدالت به میان آمد

طبق اعالم سرپرس��ت تیم فوتسال گیتی پس��ند، دیوان عدالت اداری 
به پرونده تبان��ی هفته اخ��ر لیگ برت��ر فوتس��ال و رأی غیرمنصفانه 
 کمیته استیناف فدراس��یون فوتبال ورود پیدا می کند. محمد حسین 
عراقی زاده همچنین درباره حضور گیتی پسند در جام باشگاه های آسیا 
مدعی شد: ما خالفی انجام نداده ایم و به پاکی خودمان مطمئن هستیم.  
به هر حال آقایان با البی های پشت پرده باعث شدند این رأی از استیناف 
بیرون آی��د. وی با بیان این که مطمئن باش��ید ای��ن رأی بر می گردد، 
افزود: مطمئن باش��ید ما این رأی را به نفع خودمان عوض می  کنیم و 
جواب شیطنت ها را با قهرمانی آس��یا می دهیم. بعد از این اتفاقات هم 
روحیه بازیکنان اگر ۱۰۰ بوده، به ۱۰۰۰ رسیده و خودشان می گویند 

می  خواهند ناکامی منصوری را جبران کنند. 

اولین مرحله از رقابت های انتخابی درون اردویی تیم ملی ووشو جوانان 
و بزرگساالن بانوان کش��ورمان۱4تیرماه و با حضور چهار وزن جوانان 
و بزرگس��االن در بخش س��اندا برگزار خواهد ش��د. در دومین مرحله 
رقابت های انتخابی بانوان در وزن 48- و 5۲- کیلوگرم به ترتیب الهه 
منصوریان و خدیجه  آزاد پور  با شکست حریفان به عنوان نفر فیکس 
وزن خود در اردو ماندگار شدند.  هشتمین دوره رقابت های آسیایی از 
۲6 مرداد تا چهار شهریور در هوشی مینه ویتنام برگزار خواهد شد. هر 
ووشوکار باید از مجموع سه بازی انتخابی، دو برد را در کارنامه خود به 
ثبت برساند تا به عنوان نفر فیکس وزن خود انتخاب شود. همچنین با 
پایان رقابت های انتخابی، ملی پوشان بعد از سه روز استراحت، از روز 

۱7 تیرماه وارد اردوی آمادگی خواهند شد. 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن معتقد اس��ت، بدون سروصدا تیم فوتبال 
خوبی برای باشگاه بس��ته که برخالف نظر برخی، تیم ضعیفی نبوده و 
توانایی هایش را در زمین مسابقه به اثبات می رساند. خسرو ابراهیمی 
در گفتگو با مهر در مورد وضعیت تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: در ۱۰ ماه حضورم در باشگاه، مشکالت 
مالی و بدهی هایی که وجود داش��ت، دستمان را بس��ته بود، اما با این 
ش��رایط و بودجه ای که 5۰ درصد بودجه فصل گذش��ته اس��ت، تیم 
خوبی را بس��تیم. ابراهیمی در مورد وضعیت نقل و انتقاالت لیگ برتر 
هم خاطرنشان کرد: متأس��فانه نرخ بازیکنان این نیست، بلکه مدیران 
غیرورزشی که در هیچ میدان ورزشی حضور نداشته و برخی از رسانه ها 

باعث باال رفتن قیمت بازیکنان شده اند.

خسرو ابراهیمی: تعیین تکلیف ۲ وزن ووشو سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند خبر داد

از همان ابتدا می دانستم رفتنی هستم
رشید خدابخش/ مدیرکل ورزش و جوانان 

تلخ ترین اتفاق در انتظار ورزش ایران

احتمال محرومیت ایران
 از المپیک



یادداشت

 بهره برداری از 15 پروژه عمرانی 
در چهارمحال و بختیاری 

گ�روه شهرس�تان - مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 19 شبکه و واحد صنعتی 

در سطح استان در حال واگذاری است.
رضا گنجی که در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان 
سخن می گفت، افزود: از ابتدای امس��ال تاکنون 274 هزار قرارداد 
در شرکت بسته ش��ده که از این تعداد، 605 قرارداد با اشتغال زایی 
11هزار و 735 نفر به بهره برداری رس��یده است. وی با بیان این که 
اس��تان علیرغم کوهس��تانی بودن3 درصد از مس��احت کل اراضی 
شهرک های صنعتی را داراست، خاطرنشان کرد: 2 درصد از اشتغال 

کشور در شهرک های صنعتی محقق می شود.  
گنجی ادامه داد: س��ال گذش��ته در جمع قرارداده��ا 212درصد و 
در زمین واگذار ش��ده 183درصد رش��د وجود داش��ته، همچنین 
سال گذش��ته 24 واحد صنعتی با 274 نفر اشتغال زایی در شرکت 
شهرک های صنعتی استان به بهره برداری رسید. وی تصریح کرد: 
همزمان با هفته صنعت و معدن، 15 پ��روژه عمرانی با اعتباری بالغ 
بر 54 میلیارد ریال در10 ش��هرک و واحد صنعت��ی به بهره برداری 
می رس��د. گنجی گفت: تس��هیالت ایجادی ش��رکت شهرک های 
صنعتی استان در مجموع هفت میلیارد و 778 میلیون تومان است 

که دو میلیارد و 90 میلیون تومان آن از سال گذشته است.

 تأمین برق 5۷۰ واحد 
مسکن مهر 

 مدی��ر عام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری با بی��ان این که ت��ا کنون برق

570 واحد از پروژه های مس��کن مهر تأمین شده است، 
گفت:20 میلیاردریال برای احداث زیرساخت های الزم 
جهت برق رسانی به پروژه های مس��کن مهر این استان 
انجام شده و پیش بینی می شود در صورت تأمین اعتبار 
به مبلغ50 میلیارد ریال و آماده س��ازی زیرساخت های 

الزم، به شش هزار واحد دیگر هم برق رسانی شود.
رحم��ت اهلل حمامیان  اف��زود: همزمان با آماده ش��دن 
واگذاری واحدهای درحال ساخت در پروژه مسکن مهر، 
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 
آمادگی الزم جهت تأمین برق، تحویل انش��عابات برق و 

نصب کنتور به متقاضیان را دارد.   
 وی تأکید کرد: به محض س��اخت بلوک ه��ای جدید و 
آماده سازی مسیر برای احداث تجهیزات برق در مسکن 
مهر، برق رس��انی به بلوک های جدید هم در دستور کار 

این شرکت قرار خواهد گرفت.
 مدی��ر عام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری همچنین خاطر نش��ان کرد: 
روش��نایی فاز دوم معابر منظریه ش��هرکرد اجرا شده و 
در این مرحله، تأمین روشنایی محله میرآباد تا منظریه 
شهرکرد انجام شده اس��ت که تأمین روشنایی و احداث 
ش��بکه 20 کیلو ولت هوای��ی، دو میلیاردریال هزینه در 

برداشته است. 
 وی اضاف��ه ک��رد: در اج��رای ای��ن پ��روژه ب��ا احداث 
3/5 کیلومتر شبکه هوایی ونصب 73 اصله پایه تلسکوپی 
و 33 اصله تیرچراغ برق، ش��بکه20 کیلو ولت هوایی به 
بهره برداری رس��ید. رییس هیأت مدیره شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان عنوان کرد: سیستم تأمین روشنایی 
معابر نه تنها باید از نظر خصوصیات فنی کفایت داش��ته 
باش��د، بلکه بایداز نظر جنبه های ایمن��ی، ارگونومی و 
اس��تاندارد، نیازهای اس��تفاده کنندگان را برآورده کند 
که تالش ش��ده است اس��تانداردهای الزم جهت تأمین 
روش��نایی برق این مح��دوده صورت گی��رد. حمامیان 
پیش بینی کرد که در آین��ده ای نزدیک به محض آماده 
شدن زیر س��اخت های الزم، طراحی و اجرای روشنایی 
معابر فاز سوم منظریه ش��هرکرد نیز انجام شود. شرکت 
 توزیع نیروی برق اس��تان چهارمحال و بختیاری دارای 

266 هزار مشترک است.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
رحمان کرمی 

 این اس��تان 32 کاال ب��رای ص��ادرات دارد و کاالهای این اس��تان به 
28 کش��ور صادر می ش��ود. عالوه بر آن 10 هزار نفر از قالیبافان این 
استان کارت های شناسایی قالیبافان را دارند که پیش بینی می شود 
سال جاری 12 هزار نفر از قالیبافان این استان دارای کارت شناسایی 
ش��وند، به همین دلیل میزان تس��هیالتی که به قالیبافان این استان 
در سال گذش��ته داده ش��ده یک میلیارد و 250 میلیون تومان بوده 
 است و پیش بینی می ش��ود در سال جاری  تس��هیالت قالیبافان به 
یک و نی��م میلی��ارد تومان 
افزایش یابد. از دیگر کارهایی 
که در سال گذش��ته در این 
استان اتفاق افتاده، تأسیس 
انجمن فرش دستبافان استان 
بوده تا در ه��ر منطقه ای که 
قالی بافته می ش��ود، قالی به 

نام همان منطقه ثبت شود.

صادرات استان 24 درصد افزایش 
یافته است 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
سارقان اماکن و مراکز تجاری استان دستگیر شدند 

س��رهنگ محمدرضا رمضانی، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
مأموران پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت اماکن و مراکز 
تجاری، سارقان این مراکز را با انجام یک سری عملیات اطالعاتی و فنی شناسایی و دستگیر کردند.  

۷
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هنگامی که خبر می رس��د آلودگی گرد و غبار به شهرهایی که در 
دورترین قسمت های کش��ور تا مرز با کشورعراق هستند رسیده 
است، س��ؤاالت و ابهامات فراوانی را در ذهن ایجاد می کند که آیا 
آلودگی و گرد غبار به مناطقی مانند پایتخت نیز رسیده است؟ به 
گفته مسئوالن در چهارمحال و بختیاری سه  منطقه مهم)مرغزار 
شهرکرد، تاالب گندمان، دش��ت خانمیرزا( به کانون تولید گرد و 
غبار تبدیل شده است. یکی از این مناطق، مرغزار شهرکرد است 
که در نزدیکی شهرکرد، مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار 
دارد. این مرغزار در زمان های گذشته یکی از سرسبزترین مناطق 
شهرکرد و میزبان پرندگان مهاجر بسیاری بوده و به گفته محلی ها 
و قدیمی های شهرکرد، طول گیاهان رویشی این منطقه در گذشته 
به بیش از یک متر می رسیده است، اما هم اکنون این منطقه به یکی 
از خشک ترین مناطق کشور تبدیل شده و کانونی از گرد و غبار و 

تولید آلودگی را برای شهروندان شهرکردی به وجود آورده است.

با وزش یک باد گرد و غبار از این مرغزار بلند می شود
وجود چاه ه��ای آب در امت��داد و نزدیکی یکدیگ��ر، عامل اصلی 

 خش��ک ش��دن این مرغزار اس��ت و ای��ن مرغ��زار را ب��ه یکی از
کانون های گ��رد و غب��ار تبدیل کرده ک��ه هم اکن��ون کودکان 
 ش��هرکردی و ش��هرهای مج��اور را درمع��رض خط��ر ابت��ال به 
بیماری های تنفسی قرار داده است. تاالب گندمان، تاالب سولگان، 
دش��ت خانمیرزا و... نیز از مناطقی هس��تند که در این استان به 
 کانون تولی��د گرد و غبار تبدیل ش��ده اند. به گ��زارش مهر، فعال 
محیط زیس��ت و منابع طبیعی در چهارمح��ال و بختیاری اظهار 
داش��ت: مرغزار ش��هرکرد، در کنار بزرگ ترین سکونتگاه شهری 
چهارمحال و بختیاری قرار دارد و هم اکنون شاهد این هستیم که 
گرد و غبارهای مرغزار ش��هرکرد به همراه گرد و غبارهای عربی، 

هوای نفس گیری را برای اهالی شهرکرد رقم زده است.
 هومان خاکپور عنوان کرد: افت ش��دید س��طح آب س��فره های

 زیرزمین��ی مرغ��زار حاش��یه ش��هرکرد در اث��ر حف��ر چ��اه و 
برداش��ت های غیرمجاز، چرای بی رویه دام، تخریب بخش هایی 
 از این مرغزار به بهانه توسعه و اس��تقرار صنایع و مراکز خدماتی و

همین طور تخلیه نخاله ها و مصالح س��اختمانی و زباله ها سبب 
خشک ش��دن فاجعه بار این مرغزار ارزشمند شده و در سال های 

اخیر آن را به یک کانون خطرناک فرس��ایش ب��ادی تبدیل کرده 
است.وی با اشاره به این که منطقه بروجن چهارمحال و بختیاری از 
خشک ترین شرایط و وضعیت اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری 
برخوردار است، اظهار داشت: آنچه که سرزمین خشک را در طول 
هزاران سال گذشته زنده و باطراوت نگه داشته و سبب شده تا به 
رغم این میزان کم نزوالت آس��مانی همچنان پوی��ا و و پراز تنوع 
زیستی باشد، حضور مجموعه محیط های تاالبی گندمان، چغاخور، 

علی آباد، سولگان و دهنو است.

تاالب ه�ای بروجن به کانون های تولی�د گرد و خاک 
تبدیل شده اند

خاکپور با بیان این که تاالب شهرس��تان بروجن ب��ه کانون های 
تولید گرد و خاک تبدیل ش��ده اند، ادامه داد: این مجموعه تاالب 
ها زیس��تگاه های منحصر به فردی اس��ت که هر هکتار از وسعت 
آنها دس��ت کم 10 برابر هر هکتار از غنی ترین جنگل های کشور 
ارزش دارد. وی ادامه داد: حاال نوع مدیری��ت و رفتارهای دو دهه 
گذشته ما این مزیت های کم همتای س��رزمینمان را خدشه دار 
کرده که متأس��فانه این نعمت ه��ای خداون��دی در حال تبدیل 
 ش��دن به بال هس��تند. فعال محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی در 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری در نشست ستاد خشکسالی استان ناباورانه 
از خشکی 83 درصدی تاالب گندمان، خشکی 60 درصدی تاالب 
سولگان و تبدیل شدن این تاالب ها به کانون های داخلی تولید گرد 

و خاک سخن گفته است. 
 وی ی��ادآور ش��د: مقصراصل��ی چنین رخ��داد تلخی آس��مان و 
 بارش های کم س��ال ه��ای اخی��ر آن نیس��ت، بلکه ن��وع نگاه و 
 ش��یوه ه��ای پاس��داری از حق��وق و تمامی��ت س��رزمینی این 
محیط های تاالبی در چند س��ال گذشته اس��ت. خاکپور به طرح 
پرسش��ی پرداخت و عنوان کرد: حقیقت تلخ این است که تا حاال 
کدام یک از دس��تگاه ها و نهادهای دست اندرکار و مقامات محلی 
به پرسش های مدیریتی این تاالب های ارزشمند در حوزه کاری 
خود پاسخ های شایسته داده اند؟ تا چه اندازه با چاه های کشاورزی 
غیرمجاز در محدوده تاالب مقتدرانه برخورد شده و تا چه اندازه با 
نصب کنتورهای هوشمند، بر میزان برداشت چاه های مجاز که بالی 
جان این زیستگاه های ارزشمند شده اند نظارت شده است؟ وی 
یادآور شد: فراموش نکنیم که برای گرفتن حق آبه  طبیعی گندمان 
تا حاال چه اقداماتی کرده ایم و وقتی به رغم تمامی محدویت های 
کاغذی شکار ممنوع، هنوز در تاالب گندمان با گلوله به استقبال 

پرندگان مهاجر می روند و ما در برخورد قاطعانه با آنها عاجزیم.

چهارمحال و بختیاری، کانون تولید گرد و غبار

 تاالب های استان را دریابید  

 خشک شدن و کم آبی تاالب های چهارمحال و بختیاری موجب شده که این استان نیز به یکی از مناطق و کانون های
تولیدکننده گرد و غبار درکشور تبدیل شود. با مشاهده ریزگردها و گرد غبار در آسمان، به سرعت انگشت اتهام به 
سمت کشورهای عربی دراز می شود و همه، مقصر وضعیت آلودگی را کشورهای عربی و همسایه های ایران می دانند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزايده 
1743 اجراي احكام ش��عبه 10 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص 
پرونده اجرايي كالسه 269/90 ج 10 دعوي خانم نسرين ذهب صنيعي به طرفيت آقاي نصير ذهب 
صنيعي و خانم فاطمه اختريان در روز يكش��نبه تاريخ 91/4/25 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل 
اين اجرا دادگس��تري كل واقع در خ ش��هيد نيكبخت، طبقه سوم، اتاق 317 جهت فروش شش دانگ 
ملك مش��اعي پالك ثبتي 187/56 بخ��ش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، خ نظر ش��رقي، كوچه 
آس��ياب، بن بس��ت صهبا، پ 100، مجموعه آهنگ II، طبقه 5، واحد 10 كه حس��ب نظر كارشناس 
رسمي دادگستري به مبلغ 4/200/000/000 ريال ارزيابي و نظريه وي مصون از اعتراض طرفين 
واق��ع گردي��ده، برگزار نمايد. طالبين خريد م��ي توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزايده با مراجعه به 
محل فوق از آن بازديد و با توديع 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. توضيح اينكه حس��ب نظر كارشناس ملك فوق يك 
دس��تگاه آپارتمان سه خوابه به مس��احت 163/5 متر مربع كه سمت شرق طبقه پنجم مجموعه 8 
طبقه اي 13 واحدي مي باش��د كه با اسكلت بتن سقف تيرچه بلوك، نماي خارجي سنگ گرانيت و 
تراورتن دستگاه پله مجموعه مرمر با كف سنگ و نرده استيل مشخصات داخل كف پاركت نماي 
داخلي ديوارهاي اتاقها و س��اكن گچ و نقاشي و در قس��مت هال چوب كاري، درب و پنجره هاي 
خارجي آلومينيومي، دربهاي داخلي و دكورها چوبي و سيس��تم سرمايش و گرمايش فن كوئل و 
اش��تراكات برق مجزا، آب و فاضالب و گاز مشترك مي باشد. متعلقات نيز يك انباري و پاركينگ 
در زير زمين و با قدمت حدود سه سال است. مدير اجراي احكام شعبه 10 دادگاه حقوقي اصفهان 
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ابالغ
2284 ش��ماره ابالغيه: 9010100352903751، ش��ماره پرونده: 9009980358200946، شماره 
بايگان��ی ش��عبه: 901613، چ��ون آقای داري��وش لطفعلی فرزند عل��ی اكبر ش��كايتی عليه آقای 
رض��ا مروتی فرزن��د گل محمد مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده اس��ت كه جهت رس��يدگی 
ب��ه ش��عبه 103 دادگاه عمومی )كيفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 337 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980358200946 ثب��ت گردي��ده ك��ه وقت رس��يدگی آن 1391/05/11 و س��اعت 
10:00 تعيين ش��ده اس��ت. ب��ه علت مجهول الم��كان بودن متهم و ش��كايت ش��اكی و به تجويز 
م��اده 180 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی دوم دادخواس��ت در وقت مقرر فوق 
 جه��ت رس��يدگی حاضر گردد. م ال��ف/ 4493 س��ليمانی- مدير دفتر ش��عبه 103 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان
  

ابالغ رأی
2406 ش��ماره دادنامه: 9109970354100112، ش��ماره پرونده: 8909980365601994، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901047، شاكی: خانم هاجر س��عيدی به نشانی خ جی ايستگاه سنگتراشی ك ش 
كش��اورز ك 7 تير روبه روی درب مس��جد موسی بن جعفر بن بست اول سمت راست آخرين بن 
بس��ت درب س��بزرنگ، متهم: آقای بابك راستی به نش��انی متواری، اتهام: ترك انفاق، گردشكار: 
دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح ذيل مبادرت بصدور 

رأی می نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بابك راستی فرزند عبدالرسول داير بر ترك 
انفاق نس��بت به همس��ر و فرزند واجب النفقه موضوع شكايت هاجر سعيدی اصالتًاٌ از طرف خود 
و قيمومت موقت از طرف فرزندش آرمين دادگاه با بررس��ی اوراق و محتويات پرونده و با توجه 
به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شكايت شاكی خصوصی، 
استش��هاديه محلی ارائه شده، اظهارات مأخوذه شاهد در دادسرا، عدم حضور متهم در دادسرا و 
در جلس��ه دادگاه علی رغم انتش��ار آگهی در روزنامه و با توجه به ساير قراين و شواهد موجود 
در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی 
رأی بر محكوميت مشاراليه به تحمل پنج ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه می باش��د. م الف/ 4648 

نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رأی
2407 ش��ماره دادنامه: 9109970354100130، ش��ماره پرونده: 9009980365600608، شماره 
بايگانی شعبه: 901109، شاكی: آقای عبدالعلی حيدری به نشانی زينبيه خ آيت اله غفاری روبروی 
مخابرات پ 338، متهم: آقای محمد قاس��می به نش��انی متواری، اتهام ها: 1. توهين، 2. ضرب و 
جرح عمدی، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأی می نمايد. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد قاسمی )مشخصات ديگری از متهم در پرونده موجود 
نيست( داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی موضوع شكايت آقای عبدالعلی حيدری فرزند 
اكب��ر دادگاه با بررس��ی اوراق و محتوي��ات پرونده و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، شكايت ش��اكی خصوصی، گواهی پزشكی قانونی، اظهارات 
مأخوذه ش��هود در دادسرا، عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از 
خويش و با توجه به س��اير قراين و ش��واهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم 

تش��خيص مس��تنداً به مواد 480 و 484 و 608 و تبصره 2 ماده 269 از نظر جنبه عمومی به لحاظ 
اخ��الل در نظم جامعه و بيم تجری مرتكب و ديگران رأی بر محكوميت متهم به تحمل ش��ش ماه 
حبس تعزيری و از لحاظ جنبه خصوصی به پرداخت يك نفر ش��تر بابت يك فقره حارصه باالی 

ابروی چپ و سه دينار بابت يك فقره كبودی زير چشم چپ در حق مصدوم و پرداخت مبلغ يك 
ميليون ريال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت بزه فحاشی صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه می باش��د. م 

الف/ 4647 نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رأی
2408 ش��ماره اجرائيه: 9110420350500092، ش��ماره پرونده: 9009980350500923، شماره 
بايگانی شعبه: 900981، بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9110090350500813 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970350501615 محكوم عليهم 1- ش��ركت تجارت گستر عالی 
قاپو )در حال تصفيه( نش��انی: خ مصلی مغازه روبرو آسمان نما جنب خ شهيد نيكبخت، 2- كريم 
فاطمی 3- فيروز عبدی نام پدر: حس��ين هر دو مجهول المكان متضامنًا محكومند به 1- پرداخت 
مبلغ 4/396/221/452 ريال بعنوان اصل خواس��ته و مبلغ 144/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و 
مبلغ 86/331/986 ريال حق الوكاله وكيل و 2- پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 81/5/24 
لغايت اجرای حكم در حق محكوم له مؤسس��ه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمينی )ره( مصالی 

بزرگ اصفهان با مديرعاملی سعيد خادم آقا نشانی: خ مصلی مسجد مصلی با وكالت آقای محسن 
ش��كرچی زاده و 3- پرداخت مبل��غ 219/811/000 ريال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت 
)ضمنًا رأی صادره نس��بت به محكوم عليهما رديف دوم و سوم غيابی است.( محكوم عليه مكلف 
است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز 
صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي 
خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 34 اجراي احكام 
مدني ميباش��د به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائيد. م الف/ 

5041 ناظمی- مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2409 محكوم لهما آقايان س��يد عبداله طبائيان نژاد و مرتضی مجلس��ين تقاضای صدور اجراييه 
نسبت به دادنامه ش��ماره 350400305-89/4/6 در پرونده كالس��ه 8801169ح/ 4 شعبه چهارم 
دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان را نموده ان��د كه به موجب آن محكوم علي��ه محمود مرتضوی 
محك��وم گرديده به پرداخ��ت مبلغ 24/220/000 ريال بابت اصل خواس��ته در حق محكوم لهما و 
پرداخت نيم عش��ر اجرا در حق دولت لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مراتب در 
اجرای م��اده 9 قانون اجرای احكام مدنی يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار اصفهان درج 
و آگهی می گردد و به محكوم عليه ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ نش��ر آگهی نس��بت به 

اجرای مفاد اجراييه اقدام واال از طريق اجرای احكام اين ش��عبه نس��بت به اجرای دادنامه اقدام كه 
در اي��ن صورت ابالغ ديگری صورت نخواهد گرفت مگر محكوم عليه آدرس دقيق خود را كتبًا به 

اجرای اين شعبه اعالم نمايد. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2440 كالسه پرونده: 1143/90، شماره دادنامه: 256، مرجع رسيدگی كننده: شعبه 31 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجيد وااليی با وكالت مهدی فالحت نش��انی: اصفهان خ ش��يخ صدوق 
ش��مالی ساختمان وكال طبقه 4 واحد 10 دفتر وكالت مهرام، خواندگان: 1- حسين فرهنگ 2- اميد 
حكان هر دو مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردش��كار: با عنايت ب��ه محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با اس��تعانت از خداوند متعال 

بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی شورا: در خصوص دادخواست مجيد وااليی با 
وكالت مهدی فالحت بطرفيت 1-حس��ين فرهنگ 2- اميد حكان بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 
ريال وجه س��ه فقره سفته به ش��ماره های 1- 87/11/25-319276، 2- 87/11/25-889664، 3- 
889663-87/11/25 به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخير تأديه در مورد خوانده رديف اول با 
توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار كافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و 
تكذيبی بعمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت 
می كند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و پنج ميليون ريال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه و 42/000 ريال بعنوان خس��ارات دادرسی و پرداخت خسارات 
تأخير و تأديه از تاريخ 87/11/25 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و نس��بت به خوانده رديف دوم بلحاظ عدم واخواس��ت 
س��فته ها و عدم صدور س��فته ها از ناحيه دعوا متوجه نامبرده نبوده مستند به بند 4 ماده 84 از 

قانون مرقوم قرار رد صادر می ش��ود در مورد محكوميت رأی غيابی و بيس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين ش��ورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های 
عمومی خواهد بود و در قسمت قرار رد صادره نيز ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 
در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. م الف/ 5851 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تغییر
2441 شماره: 46234 آگهی تغيير مركز اصلی شركت ماشين سازان قائم نصف جهان. سهامی خاص 
 ثبت شده به شماره 40946 و شماره ملی 10260586534 باستناد نامه شماره 1389/10/5-14359
 اداره ثبت شركت های اصفهان و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/9/28 
محل ش��ركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان ش��هرك صنعتی نجف آباد بلوار 
اميركبير ميدان پژوهش بلوار شهريار جنوبی خيابان 22 پالك 2-21-57 كدپستی 8585110000 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گرديد مراتب ذيل شماره 3174-1390/12/4 در 

اين اداره به ثبت رسيد. كاظمی- مسئول ثبت شركت های نجف آباد
 

تحديد حدود اختصاصی  
2446 چون تحديد حدود شش��دانگ قس��متي ازيكباب خانه محل جوي متروكه كه بانضمام پالك 
1287 / 50 جمعًا تشكيل يكبابخانه راداده است پالك شماره 2259 / 50 واقع  در اله آباد بخش يك 
ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا بهرامي فرزند سيف اله وغيره درجريان 
ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 
قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 31 / 5 / 1391 ساعت 8 صبح 
درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب اي��ن آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد 
كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين 
اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز 

بعد از تعطيل انجام خواهدشد. ئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی
 

ابالغ 
2447 نظر به اينكه در پرونده كالسه 910282 ك 101 اين دادگاه آقای احمدرضا مختاری متهم به 
ورود به عنف می باشد وقت رسيدگی پرونده برای روز شنبه مورخ 91/6/4 ساعت 12/30 تعيين 
گرديده، لذا با توجه به مجهول المكان بودن متهم فوق الذكر با انتشار يك نوبت آگهی به نامبرده 
ابالغ می نمايد در وقت مقرر جهت رس��يدگی حاضر گرديده بديهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر رس��يدگی ابالغ ش��ده محسوب و دادگاه غيابًا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف/ 12539 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
فقدان سند مالكیت

2451 نظر به اينكه خانم صديقه بيگم اسدي فرزند سيدمحمدجعفر باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت 7حبه ويك پنجم 
حبه مش��اع از72 حبه شش��دانگ يك قطعه باغ ش��ماره 435 واقع درموغان س��ه اصلي بخش يك 
شهرضاش��ده كه تمامت سه دانگ مشاع ازشش��دانگ پالك فوق درصفحه 306 دفتر 19 ذيل ثبت 
ش��ماره 3338 بنام غالمحسين بنايي  ثبت وسند صادرگرديده كه نامبرده بموجب سند 23761 – 
15 / 8 / 38 دفتر سه ش��هرضا تمامت مالكيت خودرابه سيدمحمدجعفراسدي انتقال داده نامبرده 
نيزتمامت مالكيت خودرابموجب سند 84331 – 22 / 8 / 63 دفترسه شهرضا به اقدس آغاوصديقه 
بيگم ومحترم ونصرت وملك آغااسدي باالسويه انتقال داده كه ته سند اوليه بميزان هفت حبه ويك 
پنجم حبه درسهم ملك آغااسدي قرارگرفته كه نامبرده نيز مالكيت خودرابموجب سند 114147 – 
10 / 2 / 73 دفترس��ه شهرضا به صديقه بيگم اسدي انتقال داده كه ته سنداوليه بميزان هفت حبه 
ويك پنجم حبه درس��هم نامبرده قرارگرفته است اينك صديقه بيگم اسدي درخواست سندمالكيت 
المثني نس��بت به هفت حبه ويك پنج��م حبه مالكيت خودازپالك فوق رانم��وده كه دراجراي ماده 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي شود. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

آگهي فقدان سند مالكیت
2452 نظر به اينكه خانم صديقه بيگم اسدي فرزند سيدمحمدجعفر باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت 7حبه ويك پنجم 
حبه مش��اع از72 حبه شش��دانگ يك قطعه باغ ش��ماره 435 واقع درموغان س��ه اصلي بخش يك 
شهرضاش��ده كه تمامت سه دانگ مشاع ازشش��دانگ پالك فوق درصفحه 309 دفتر 19 ذيل ثبت 
شماره 3338 بنام نصراله بنايي  ثبت وسند صادرگرديده كه نامبرده تمامت مالكيت خودرابموجب 

س��ند 23761 – 15 / 8 / 38 دفتر س��ه ش��هرضا به سيدمحمدجعفراس��دي انتق��ال داده نامبرده 
نيزتمامت مالكيت خودرابموجب سند 84331 – 22 / 8 / 63 دفترسه شهرضا به اقدس آغاوصديقه 
بيگم ومحترم ونصرت وملك آغااسدي باالسويه انتقال داده كه ته سند اوليه بميزان هفت حبه ويك 
پنجم حبه درس��هم ملك آغااس��دي قرارگرفته كه نامبرده تمامت هفت حبه ويك پنجم حبه مالكيت 
خودرابموجب س��ند 114147 – 10 / 2 / 73 دفترسه ش��هرضا به صديقه بيگم اسدي انتقال داده 
كه ته س��نداوليه درسهم نامبرده قرارگرفته است اينك صديقه بيگم اسدي درخواست سندمالكيت 
المثني نس��بت به هفت حبه ويك پنج��م حبه مالكيت خودازپالك فوق رانم��وده كه دراجراي ماده 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي شود.مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

آگهي ابالغ اجرائیه كالسه2656 /20 ص 91
2453 بدينوسيله به آقای  محمود صالح فرزند سيد علی به شماره شناسنامه 784  صادره ازحوزه 
يك ش��هرضامتولد 1330/10/7 به آدرس متن س��ند س��اكن :ش��هرضا جنب بانك مسكن مركزی 
شهرضا منزل شخصی وبرگ تقاضانامه صدوراجرائيه ساكن شهرضا خيابان شهيد بهشتی كوچه 
پشت سپاه جنب مهمانخانه حكيم صهبا فرعی 2/6 كوچه 6 پالك 6 وبرابرگزارش مامورابالغ  امكان 
ابالغ واقعی اجرائيه به ش��ما وجود نداش��ته ابالغ ميگردد كه بموجب س��ند ازدواج شماره 15142 
مورخ 1370/09/22  تنظيمی دردفترازدواج شماره 5 شهرضا  شما مبلغ ده هزارودويست وشصت 
ودوري��ال ونيم رايج )10,262/5 ( و  يكصدوش��ش مثقال طالی س��اخته ش��ده  س��اخت معمولی 
هيجده عياروسيصدوپنجاه س��كه بهارآزادی طال  اصداق خانم فرزانه شهرياری فرزند منصوربه 
ش��ماره شناس��نامه 191 صادره ازحوزه يك ش��هرضا متولد 1342/4/3  نموده ايد كه بعلت عدم 
پرداخت نامبرده به وكالت آقای منصورش��هرياری توس��ط دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضای 
صدوراجرائيه به نرخ روز را نموده است كه اجرائيه صادروبه اين اجرا ارسال وپرونده تحت كالسه 
20/2656/ص/91 دراجرای ثبت اس��ناد وامالك شهرضا درجريان وتحت رسيدگی است وباستناد 
ماده 2آئين نامه اجرائی الحاق يك تبصره به ماده 1082قانون مدنی مصوب 77/2/13ودرخواس��ت 
وكيل زوجه وش��اخص تورم سال 90 وجه نقد مهريه مندرج سند مذكورطبق محاسبه اين اجراء به 
مبلغ سيصدوچهل وهشت هزارودويس��ت ونه ريال)348,209(ريال افزايش يافته است لذا باستناد 
ماده 18آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مصوب س��ال 1387مراتب يكنوبت درروزنامه زاينده 
رود جهت ابالغ به ش��ما چاپ ومنتش��رمی گردد وظرف مدت ده روزپس ازانتش��ارآگهی عمليات 
اجرائی جريال خواهد يافت وغيرازآگهی مزايده آگهی ديگری منتش��رنخواهد ش��د. سيد مهدي مير 

محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

تحديد حدود اختصاصی
2460 ش��ماره 2448 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی يك جريبی در قلعه بلند 
شماره 116 فرعی از شماره 90 اصلی واقع درالی بيد بخش ثبتی ميمه كه طبق پرونده ثبتی بنام 
عطااله خزاعی و غيره فرزند محمد باقر در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی يا 
متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاض��ای نامبرده يا نامبردگان تحديد حدود ملك مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 1391/4/28 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد امد . لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين 
و مالكين اخطار می ش��ود در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين 
و صاحب��ان امالك مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا )30( روز 
پذيرفته خواهد ش��د وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضايی گواهی تقديم داد خواس��ت را اخذ وبه اين اداره تسليم نمايد. نوروزرئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك ميمه

تحديد حدود اختصاصی
2459 شماره 2650 چون تحديد حدود يكباب باغ بوستان شماره 80 فرعی از شماره 90 اصلی 
واق��ع در الی بي��د بخش ثبتی ميمه كه طبق پرونده ثبتی بنام عطااله خزاعی و غيره فرزند محمد 
باقر در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاض��ی يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك 
بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده يا نامبردگان تحديد 
حدود ملك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1391/4/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد امد . لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود در روز و ساعت 
مق��رر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا )30( روز پذيرفته خواهد شد وطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم داد خواست را اخذ 

وبه اين اداره تسليم نمايد. نوروزرئيس اداره ثبت اسناد وامالك ميمه



محققان موفق به ابداع نوعي فناوري براي مديريت تهديدات 
 FiRST بمب گ��ذاري ش��دند. فناوري جديد موس��وم ب��ه
)نخستين ابزار پش��تيباني پاس��خگو( مجهز به برنامه هايي 
همچ��ون Google Maps، Google Search، ايميل، 

تلفن و داده هاي آب و هوايي و جاده اي است. 

اين امكانات مانع از مجب��ور بودن كاربران ب��راي يادگيري 
سيس��تم هاي جديد در زماني كه تحت فش��ارند، مي شود. 
كاربران كار خود را با ورود به آن چه در رابطه با بمب مي دانند 

مانند مكان جغرافيايي آن، آغاز مي كنند.
 اين سيس��تم س��پس آنها را در خص��وص مؤلفه هايي چون 
 فاصله درس��ت احاطه ك��ردن بمب، بهتري��ن مكان ها براي

 قرار دادن موان��ع جاده اي، چه  س��اختمان هايي بايد تخليه 
ش��ده و يا به عنوان پناهگاه ب��ه كار برده ش��وند و همچنين 
چه مكان هاي عمومي مانند م��دارس پرجمعيت در معرض 
خطرند، مطل��ع مي كند. اين فن��اوري در خص��وص ميزان 
آسيب هاي ساختاري و مصدومان در صورت انفجار بمب نيز 

به پاسخگو آگاهي مي دهد.
به اين دليل كه س��ناريوهاي بمب گذاري  يكس��ان نيس��ت، 
فرصت هاي فراواني براي كاربر در خصوص ارايه اطالعات در 

رابطه با موقعيت منحصر به فردش��ان وجود دارد. نقشه هاي 
ناحيه مورد نظر مي تواند توس��ط وي عالمت گذاري ش��ده 
 و از طري��ق ايمي��ل با پرس��نل ديگر به اش��تراك گذاش��ته 
ش��ود. به گفته محققان در وزارت امنيت داخلي آمريكا، اين 
فناوري مي تواند در مواقع نش��ت مواد س��مي به كار رفته و 
اطالعات��ي را در خصوص برخ��ورد با بيش از س��ه هزار ماده 
 خطرناك در اختيار بگذارد. به دلي��ل مجهز بودن به ويژگي 

 آب و هواي��ي، كارب��ران مي توانن��د مس��ير احتمال��ي را 
كه م��واد هواب��رد توس��ط باده��ا انتق��ال داده مي ش��وند، 
تعيين كرده و س��پس به م��ردم در خصوص ت��رك منطقه 
هش��دار دهن��د. برنام��ه FiRST ب��ر روي سيس��تم هاي 
قاب��ل  ش��خصي  يانه ه��اي  را و   Android، iOS
 كاربری ب��وده و به��اي آن 12 دالر ب��راي نس��خه موبايل و 

صد دالر براي دسك تاپ عنوان شده است.

امام صادق )ع( :
 هر که غمی از مومن بزداید خداوند ان��دوه های آخرت او را 

بر طرف می کند.

به گزارش گروه خواندنی های مشرق، با چند راهكار 
س��اده می توانيد بدون نياز به ارتقای سخت افزاری، 

سرعت سيستم كامپيوتری خود را افزايش دهيد.

حذف فایل های موقت
 اغلب هنگام دانلود از اينترنت و ي��ا نصب نرم افزاری 
جديد، تعدادی فايل روی سيس��تم شما بدون اجازه 
گرفتن كپی می ش��ود ك��ه به آنها فاي��ل های موقت 
)temp( می گويند و بعداز مدت زمان طوالنی، حجم 
زيادی از حافظه سيس��تم را در اختي��ار می گيرند و 

عملكرد رايانه را كند می كنند.
ش��ما می توانيد به راحتی آنها را پاك كنيد، اما موقع 
انجام اين كار بهتر اس��ت از يك نفر متخصص كمك 
بگيريد كه مب��ادا فايل های اصلی به اش��تباه به جای 

فايل های موقت پاك نشوند.

پاک کردن رجیستری ویندوز
 رجيستری محيطی تقريباً متنی است كه تنظيمات 
 و اطالع��ات مورد نياز سيس��تم عامل ش��ما و س��اير

برنامه های نصب شده را نگهداری می كند. همزمان 
 با نصب و يا حذف برنامه ها از روی سيستم، اطالعات 
غيرض��روری متعددی در ريجس��تری وين��دوز باقی 
خواهد ماند كه می توانيد با بهره گيری از نرم افزارهای 
طراحی شده برای اين منظور، ريجستری ويندوز خود 
را پاك كنيد، اما حتما قبل از اين كار از يك متخصص 
كمك بگيريد؛ زيرا در صورت اش��تباه، راه بازگش��تی 

وجود ندارد و ديگر سيستم عاملی نخواهيد داشت!

NTFSFAT استفاده از
 اگر سيستم عامل شما از FAT16 استفاده می كند، 
همين االن دست به كار شويد و آن را به FAT32 و يا 
FATNTFS تبديل كنيد. اگر هم از FAT32 بهره 
می بريد، آن را به FATNTFS ارتقا دهيد. دليل اين 
ارتقا را می توان در افزاي��ش حجم و تعداد فايل هايی 
كه در سيستم قابليت ذخيره سازی دارند، عنوان كرد. 
به عالوه اين ارتق��ا كارآيی، س��رعت و امنيت را برای 

سيستم به ارمغان خواهد آورد.
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درمان درد سرعت 
کامپیوترهای شخصی 

ابداع فناوري مدیریت تهدیدات بمب گذاري 

اخبار ویژه

محققان مركز رش��د واحدهای فناور جهاد دانشگاهی 
هرمزگان موفق به ساخت پله س��خنگو براي نابينايان 
ش��دند. مريم دهق��ان خليل��ی، از اعضاي مركز رش��د 
واحدهای فناوری  جهاد دانشگاهی هرمزگان در گفتگو 
با ايسنا، اظهار كرد: سيستم پله سخنگو برای نابينايان 
بيشتر يك سيس��تم الكترونيكي است كه به منظور باال 
رفتن از پله ها با استفاده از حداقل ابزار و وسايل طراحی 
شده اس��ت. وي افزود: هدف از اختراع پله سخنگو تردد 
آسان نابينايان از پله هاست. اين سيستم نوعی راهنماي 
صوتی به شمار می رود كه فرد نابينا را از طريق پيام های صوتی راهنمايی می كند. دهقان خليلي 
تصريح كرد: سيستم پله سخنگو بر روی پله ها نصب شده و برای تمامی نابينايان به ويژه نابينايانی 
كه ابزارهای كمكی در دسترس ندارند، مورد استفاده قرار می گيرد و در مقايسه با تكنيك های 
قبلی، روشی جديد است. وی در مورد نحوه كاربرد اين سيستم خاطرنشان كرد: اين نوع سيستم 
را مي توان هم در راه پله ها با نصب يك ليزر و يك سنسور مادون قرمز بر روی هر پله جهت كنترل 

موقعيت فرد هنگام باال رفتن و هم به صورت هدفون به تلفن همراه فرد، مورد استفاده قرار داد.

هتل »الس��تل« واقع در حومه ش��هر يوكوهاما ژاپن 
ظاهري همانند ديگر ساختمان ها دارد، با اين تفاوت 
كه محلي براي نگه��داري اموات اس��ت. در حقيقت 
ساختمان اين هتل از بيرون به گونه اي به نظر مي آيد 
كه حتي زوج هاي ج��وان آن را براي اقامت چند روزه 
خود انتخاب مي كنند، اما اي��ن مكان مقصد زوج ها و 
مسافران نيست و فقط كساني می توانند در اين هتل 
اقامت كنند كه قصد دارند براي هميش��ه اين جهان 
را ترك نمايند. ترامورا، مدي��ر اين هتل قصد دارد كه 

اين ساختمان را توسعه دهد و دومين شعبه اش را در فضايي بزرگ تر كه محل نگهداري 
حداقل 40 جسد باشد، بسازد. مدير اين هتل توانسته اس��ت از راه اندازي اين هتل منافع 
مالي خوبي به دست آورد. اجس��ادي كه در اين هتل نگهداري مي شوند، در تابوت ها قرار 
 می گيرند ت��ا اين كه اعضاي خانواده آتش��گاهي را براي برگزاری مراس��م در نظر بگيرند. 
به گزارش پايگاه اينترنت��ي oddity central، هزينه نگهداري اجس��اد در اين هتل در 

حدود 157 دالر است.

ساخت هتلي ویژه مردگان!ساخت پله سخنگوي نابینایان در کشور 

رکورد داغ ترین دماي تولید 
شده بشر  شكست!

محققان ش��تاب دهنده ذرات 
RHIC در آزمايش��گاه ملي 
بروكهاون نيوي��ورك موفق به 
 شكس��تن رك��ورد باالترين و 
داغ تري��ن دماي توليد ش��ده 
توس��ط بشر ش��دند كه 250 
هزار برابر دماي مركز خورشيد 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، اين 
ش��اهكار بزرگ زماني رخ داد 
كه هسته طال، بخش بار مثبت 
شارژ ش��ده اتم كه از پروتون ها و نوترون ها ساخته شده اند، در سرعتي 
نزديك به سرعت نور در شتاب دهنده ذرات RHIC  با يكديگر برخورد 
كردند. زماني كه يون ها با يكديگ��ر برخورد مي كنند، انرژي فوق العاده 
زيادي آزاد مي شود كه باعث ذوب شدن نوترون ها و پروتون های داخل 
 هس��ته طال و تبديل آنها به اجزاي تش��كيل دهنده يعن��ي كوارك ها و 
گلوئن ها مي شود. اين سوپ كوارك- گلوئن تشكيل دهنده پالسماي 
 باس��تاني اس��ت كه جهان را پس از انفج��ار ب��زرگ )Big Bang( در 

13/7 ميليارد ايجاد كرده است.
فيزيك دانان شتاب دهنده ذرات RHIC با اندازه گيري دماي پالسماي 
كوارك- گلوئن )QGP(  دريافتند كه دماي اين پالسما چهار تريليون 
درجه يعني250 هزار برابر مركز خورش��يد اس��ت. اس��تيون ويگدور،  
سرپرست آزمايش��گاه ملي بروكهاون و مدير برنامه فيزيك ذرات تأكيد 
مي كند: انتظار رسيدن به اين ابر دماي بس��يار داغ را داشتيم، اما هيچ 

پيش بيني در خصوص رفتار كامال مايع سوپ كوارك- گلوئن نداشتيم.
به گفته ويگدور،  ساير فيزيك دانان در حال بررسي مشاهده رفتار كامال 
مشابه مايع در نمونه هاي اتم گرفتار در دماي صفر مطلق كه 10 ميليون 

تريليون برابر سردتر از پالسما كوارك - گلوئن است، هستند.
اين احتمال وجود دارد كه شتاب دهنده ذرات RHIC نتواند براي مدت 
زيادي اين ركورد را براي خود حفظ كند. برخورد دهنده بزرگ هادرون 
)LHC( در مركز تحقيقات هسته اي اروپا، سرن، در آزمايشي موسوم 
به ALICE اميدوار است يون ها را با سرعتي برابر نور با يكديگر برخورد 

داده و ركورد بسيار باالتر دما را به نام خود ثبت كند.

فناوری

وزارت نيرو در هر استان سه شركت مستقل دارد كه در حوزه آب فعاليت می كنند 
و در اين ميان شركت آب و فاضالب روستايی يكی از مهم ترين نقش ها را در تأمين  

آب شرب روستاها بر عهده دارد. 
مهندس علی محمدی، مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان 
در نشس��ت مطبوعاتی همزمان با صرفه جويی در مصرف آب با تبيين جايگاه اين 
حوزه، اظهار كرد: ش��ركت آب و فاضالب روس��تايی اس��تان اصفهان از زمان آغاز 
فعاليت تاكنون،941 روستا را تحت پوشش قرار داده، به طوری كه به 206 هزار و 
717 خانوار مشترك كه جمعيتی بالغ بر 638 هزار نفر را دربر می گيرد، خدمات 

خود را ارايه كرده است.

مروری بر اقدامات سال گذشته 
مهندس محمدی با اعالم اين كه طی س��ال گذش��ته 28 ميليارد و 420 ميليون 
تومان اعتيار در اختيار شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان قرار گرفته 
 اس��ت، در باره اختصاص هزينه ها اظهار كرد: با توجه به اعتبارات طی س��ال90، 
228 كيلومتر خط انتقال آب، 315 كيلومتر اصالح شبكه، حفر و تجهيز 31 حلقه 

چاه با افزايش 188 ليتر آب در ثانيه صورت گرفته است.

آبرسانی سیار به 400 روستا
بر اساس اظهارات مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان احداث 

ايستگاه پمپاژ برای 17 واحد و آبرسانی سيار به حدود 400 روستايی كه با كمبود 
آب شرب مواجه بودند، از ديگر اقدامات صورت گرفته طی سال 90  بوده است.

به گفته اين مقام مس��ئول، الگوی مصرف آب ماهانه در ميان روستاييان15 تا 16 
هزار ليتر برای هر خانوار است كه با نهايت تأسف تنها 51 درصد مشتركان الگوی 
مصرف را رعايت می كنند و در ساير موارد نه تنها الگوی مصرف رعايت نمی شود، 

بلكه شاهد هدر رفت آب نيز بوده ايم.

فقط 51 درصد روستاییان به اندازه آب مصرف می کنند
بر اس��اس آمارهای ارائه شده از سوی مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روستايی 
اس��تان اصفهان،19 درصد مش��تركان روس��تايی تا دو برابر الگوی مصرف از آب 
اس��تفاده می كنند، به طوری كه 36 درصد از كل حجم آب توليدی از س��وی اين 
گروه مصرف می شود و سهم مش��تركانی كه بيش از دو برابر الگوی مصرف از آب 
برخوردار هستند، در اين ميان به حدود 3 درصد رسيده است. اين گزارش حاكی 
از آن است كه قيمت تمام شده هر متر مكعب آب طی سال 90 در استان اصفهان، 
585 تومان بوده و اين در حالی است كه به گفته محمدی، با وجود اين نرخ توليد، 
متوسط فروش آب از سوی شركت آب و فاضالب روستايی به مردم در بخش خانگی 
تنها 78 تومان و 5 ريال  بوده كه با در نظر گرفتن كاربری غير خانگی، اين ميزان به 

125 تومان و 5 ريال رسيده است.

قبض آب های 70 درصد مشترکان، کمتر از پنج هزار تومان
مهندس محمدی پيرامون وضعيت پرداخت  آب بها در حوزه روستايی اظهار كرد: 
آب بهای متوسط قبوض ماهانه كه طی س��ال گذشته برای مشتركان صادر شده، 
هزار و 211 تومان بوده اس��ت. اين گزارش می افزايد: قبض آب بهای صادر ش��ده 
ماهانه برای نزديك به70 درصد مشتركان شبكه آب و فاضالب روستايی كمتر از 
مبلغ پنج هزار تومان بوده، به طوری كه بررس��ی اين نرخ حكاي��ت از آن دارد كه 
 اين مبلغ با در نظر گرفتن يارانه ای كه دولت پرداخت ك��رده، 30 درصد نرخ آب 
نزديك ترين شهر است. محمدی با اشاره به اين نرخ تأكيد كرد: باتوجه به مصارف 

باالی آب و پايين بودن نرخ ، در بخش تأمين آب دچار مشكل شده ايم. 

هزینه واقعی هر انشعاب روستایی؛ 350 هزار تومان
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان با اشاره به اين كه قيمت 
تمام ش��ده آب نمی تواند پايدار بماند، تصريح كرد: در ح��ال حاضر برای هر حق 

انشعاب 350 هزار تومان از سوی ش��ركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان 
هزينه می ش��ود و اين در حالی است كه برای هر انش��عاب، تنها 35 هزار تومان از 
مشتركان دريافت می شود. بر اساس آمارهای ارائه شده در اين جلسه، شركت آب 
و فاضالب روستايی استان اصفهان ساالنه بايد نزديك به دو ميليون رأس دام را از 

طريق شبكه آب شرب آبرسانی كند.

هنوز با کمبود آب مواجهیم
به گفته مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان، با وجود آن كه 
آمار بارندگی نسبت به سال گذشته67/7 بيشتر بوده، اما از آنجايی كه سفره های 
زيرزمينی كمبود آب داش��ته اس��ت، اين ميزان افزايش هم نمی تواند پاسخگوی 

كمبودها باشد و اگر الگوی مصرف رعايت نشود، با كمبود آب مواجه خواهيم شد.
وی در تشريح وضعيت كنونی آبرسانی به روستاها اظهار داشت: تا پايان خردادماه 
به 215 روستا آبرسانی سيار صورت گرفته و اين در حالی است كه اگر هر مشترك 
الگوی مصرف، يعنی 15 ه��زار ليتر در ماه را رعايت كند، امكان آبرس��انی به همه 
روستاها در شبكه آبرسانی وجود دارد. مهندس محمدی اذعان كرد: در حال حاضر 
به دليل فقر و يا تغيير كيفيت منابع، امكان بهره برداری از منابع را برای صد روستا 

در اختيار نداريم.

26 مجتمع آبرسانی در حال احداث
مهندس محمدی با اعالم اين كه در حال حاضر 26 مجتمع آبرسانی در كل استان 
در حال احداث است، تصريح كرد: برای اجرای كامل پروژه اين مجتمع ها نزديك 
به 42 ميليارد تومان اعتبار نياز هست تا مش��كل آب بيش از 200 روستا در بلند 
مدت حل ش��ود. وی در ادامه خاطر نشان كرد: در س��ال جاری بودجه در مقايسه 
با س��ال گذش��ته حدود10 تا 15 درصد افزايش پيدا كرده، به طوری كه مجموع 
اعتبارات 28 ميليارد و 420 ميليون تومان بوده اس��ت، اما به لحاظ خشكسالی به 
اعتبارات بيش��تری نياز داريم. وی درباره وضعيت فرسودگی شبكه ها اظهار كرد: 
عالوه بر موضوع تأمين آب، حدود 37 درصد ش��بكه ها از شرايط خوبی برخوردار 
نيستند و 37 درصد از آبی را كه اس��تحصال می كنيم، از بين می رود. مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان در پايان خاطر نشان كرد: در حال 
حاضر برای اصالح شبكه،80 تا 90 ميليارد طرح شبكه تهيه شده، اما برای اجرايی 
ش��دن اين مهم، نيازمند اختصاص رديف جديد اصالح و بازسازی  شبكه از سوی 

دولت هستيم.

با اجرای 26 مجتمع آبرسانی

 شرکت آب و فاضالب روستایی مشکل آب 200 روستا را حل می کند
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