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امروز مترو در اصفهان جشن می گیرد 

انفجار در اصفهان

دانستنی های
گوشی موبایل

با وجود بازار داغ شایعات قطار شهری 

دو مصدوم، حاصل انفجار در کارواش

مشکالت فراوان کشاورزی 
سد راه تولید است  7

چند  تکنولوژی که روزی
 فرزندان ما به آنها خواهند خندید

 تخریب میراث فرهنگی
8 اصفهان هر روز بیشتر می شود

 اجازه تکرار فتنه 88 را نخواهیم داد

خبرهای خوش استاندار برای 
رییس جمهور

حجت االسالم حیدر مصلحی، وزیر اطالعات در هشدار به ضد انقالب داخل 
و خارج اظهار داش��ت: ما به فتنه گران ضدانقالب و طراحی های آنها اجازه 
نمی دهیم فتنه 88 تکرار ش��ود. وزیر اطالعات ادامه داد: بعضی از س��ران و 
مرتبطین با فتنه، فکر می کردند با نف��وذ در مجموعه های مختلف و ارتباط 

برقرار کردن باز به صحنه می آیند تا انقالب و نظام را با چالش روبه رو  کنند...

این سپاهان آنتی برزیلی!

فقط پنج روز ت��ا پایان فص��ل نقل و انتق��االت لیگ 
دوازدهم زمان باقی اس��ت و تیم های حاضر در لیگ 
فصل جاری با حداکثر توان به دنبال تکمیل لیس��ت 
خودشان هس��تند تا ش��اید با اس��تفاده از بازیکنان 
 جدی��د، حض��وری درخش��ان در لی��گ دوازده��م 
داشته باشند.  اما سپاهان به عنوان قهرمان چهارگانه 
تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران بعد از هت تریک قهرمانی 
در لیگ یازدهم، با ش��رایط ویژه ای پا به فصل نقل و 

انتقاالت گذاشت و ...

س: مهر[
]عک

2

3

4

دروغگویی بی اعتمادی 
به اصل نظام را درپی دارد2

به انگیزه نمایش درتاالر هنر اصفهان 
آیا اسب حیوان نجیبی است؟ 5

 گروه ش�هر- انفج��ار در موتورخانه کارواش��ی در خیابان 
عاشق اصفهانی، دو مصدوم بر جای گذاشت.

  مسعود عنایت زاده، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی
 و خدم��ات ایمن��ی ش��هرداری اصفه��ان در گفتگ��و ب��ا 
زاینده رود با اشاره به مش��خصات این انفجار گفت: ظهر روز 
جمع��ه در موتورخانه کارواش��ی که جنب پم��پ بنزین قرار 
داشت، انفجاری کوچک رخ داد که حاصل آن خسارات جانی 
و مالی بود. وی تعداد مصدومین این حادثه رادونفردانست و 
 گفت: تعداد مصدومین این حادثه دونفر بود که خوشبختانه

دارای صدمات جزئی هس��تند. مدیرروابط عمومی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خسارات 
مالی حاص��ل از این انفج��ار را تنه��ا محدود به س��اختمان 
موتورخانه کارواش اعالم کرد و ادام��ه داد: با توجه به این که 
موتورخانه این کارواش در کنار پم��پ بنزین واقع در خیابان 

عاشق اصفهانی قرار داشت، هیچ خسارتی به پمپ بنزین وارد 
نشد و تنها آتش سوزی در موتورخانه رخ داد. وی اعزام سریع 
خودروهای اطفاء حریق و مأموران آتش نشانی را از اقدامات 
اولیه این سازمان پس از ش��نیدن این خبر اعالم کرد و گفت: 
پس از این که متوجه شدیم که انفجار در کنار پمپ بنزین رخ 
داده، سریعا چند دستگاه خودرو اطفاء حریق را به محل اعزام 
کردیم تا از عمق فاجعه کاسته ش��ود که خوشبختانه حادثه 
تبعات گس��ترده ای به همراه نداشته است. عنایت زاده اظهار 
داش��ت که هنوز جزئیات بروز حادثه مشخص نشده و تبعات 

آن در دست بررسی است.
گفتنی است که حادثه آتش س��وزی مهیبی نیز در کارخانه 
 نشاس��ته پایان هفته گذش��ته رخ داد که در پ��ی این حادثه، 
16 دس��تگاه اطفاءحریق ب��رای مهار آتش س��وزی به محل 

اعزام شدند.

اینجا قهرمانی بها ندارد
قطع بیمه طالیی  فرهنگیان 

بازنشسته را ناامید کرد

 بومی سازی هیچ کشوری 
 تا این حد باال نیست

هوشمند سازی بهانه ای
 برای پول گرفتن نشود 

کاخ هشت بهشت،قربانی 
جدید مرمت های ناشیانه 

مشکل صادر نشدن
 روادید حج  برطرف شد
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را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی پیمانکاران 91/8

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
شماره: 911/6001

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانشرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

- شركت مناقصه گذار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری
- موضوع مناقصه: تأمین خودرو مورد نیاز شرکت از بخش خصوصی

- مهلت دريافت اسناد مناقصه و عودت اسناد و مدارک تكميل شده:
از تاریخ 1391/4/15 لغایت ساعت 15 روز 1391/4/27

- چگونگی دريافت اس�ناد مناقص�ه: واریز مبلغ 50000 ریال به حساب 
0105985715009 بانک ملی ایران به نام ش��رکت مخابرات اس��تان و ارائه 
فیش مربوطه به همراه درخواست کتبی به اداره تدارکات این شرکت واقع در 

شهرکرد- خیابان یاسر- امور قراردادها 
- تاريخ بازگشايی پاكات: ساعت 8 صبح مورخ 1391/4/28

- سپرده ش�ركت در مناقصه: 50/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکی یا چک تضمینی

 هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- الزم به ذکر است ش��رکت هایی که در ارزیابی های س��ال 90 و 91 شرکت 

نموده و امتیاز الزم را کسب نموده اند نیاز به ارزیابی مجدد ندارند.
- سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تلفن تماس: 0381-3343020
نمابر: 0381-3335355

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
موضوع فراخوان:

طراحی، تأمین و تعویض 45 دستگاه کلید روغنی به خال )کلید دردست(
تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: 91/4/17 لغایت 91/04/31

محل دریافت و تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه:
اصفه��ان- خیابان می��ر- حدفاصل می��دان فیض و چه��ارراه جهانگیر قش��قایی- 
ضلع ش��مالی- پالک 73- ام��ور بازرگان��ی و قرارداده��ا )6643425(- واحد فنی 

)6643424(- شرکت مهندسین دانشمند
محل تحویل پاکات: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان 

معاونت بهره برداری، دبیرخانه
آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه: تحویل تا ساعت 10 صبح 

روز یکشنبه مورخ 91/5/15
پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات، از شرکتهای 

واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
بدیهی است ارائه مدارک وپرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنين می توانيد اين آگهی را در سايت اينترنتی مشاهده كنيد.

www.ercc.co.ir
www.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
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نوبت اول

جانواریو پاسوز سزار می شود؟        



چهره روزیادداشت

وزارت اطالعات یکی از موفق ترین 
دستگاه های امنیتی دنیاست

 عزت اهلل یوسفیان مال، نماینده آمل با تقدیر از عملکرد سربازان گمنام 
امام زمان)ع��ج( در وزارت اطالعات اظهار داش��ت: ب��ا توجه به حجم 
توطئه هایی که دشمنان نس��بت به کش��ور ما دارند، وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی یکی از موفق ترین دستگاه های امنیتی دنیاست که 
توانسته با عملکرد خود، توطئه های دش��منان را خنثی و آرامش را در 

کشور حاکم کند.

تحریم ها در زمان جنگ سخت تر بود
والیتی، وزیر اس��بق امورخارج��ه در خصوص تش��دید تحریم ها علیه 
ایران گفت: ایران با تحریم ه��ای فراوانی روبه رو بوده، اما این تحریم ها 
 مانع از پیشرفت آن نشده است. وی افزود: در زمان جنگ سخت ترین 
تحریم ها علیه ای��ران اعمال می ش��د که اص��اًل قابل مقایس��ه با االن 
 نیست؛ مثال ایران می خواس��ت از ژاپن وانت تویوتا بخرد، چون صنعت 
ماشین سازی در ایران هنوز پیشرفت نکرده بود، اما ژاپنی ها برای این که 
فکر می کردند ما از این وانت ها در جنگ استفاده خواهیم کرد، آن را به 
ما نفروختند. ما سیم خاردار از واسط هایی خریداری کردیم که وقتی به 
مرز روسیه رسید، اجازه ورود آن را به ایران ندادند، در حالی که شوروی 
سابق به عراق تانک می فروخت؛ البته امروز سیاست روسیه با آن زمان 

متفاوت شده است.

حمایت مجلس از وزیر ورزش
محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان برای پاسخگویی به مجلس شورای 
اسالمی، در فراکسیون ورزش حضور یافت و به ارایه توضیحاتی در رابطه 
با مسائل و مشکالت مطرح شده پرداخت و متعهد شد که تیم  با ترکیب 
کامل به المپیک برود و دغدغه های مردم و جامعه ورزشی را رفع کند. با 
توجه به درپیش بودن المپیک و مشکالت احتمالی روانی حادث شده در 
جامعه و به ویژه جامعه ورزش، موضوع استیضاح منتفی شد و مقرر شد 

مجلس با قاطعیت تا المپیک از جامعه ورزشی حمایت کند.

موافقت اولیه رییس جمهور لبنان
سفیر ایران در بیروت با اش��اره به دعوت به عمل آمده از رییس جمهور 
لبنان برای شرکت در نشس��ت جنبش عدم تعهد در تهران، از موافقت 
اولیه میشل سلیمان برای حضور در این نشست خبر داد. لبنان  یکی از 
اعضای جنبش عدم تعهد است. شانزدهمین نشست سران جنبش عدم 
تعهد پنجم تا دهم شهریور ماه در تهران برگزار و ریاست این سازمان به 
مدت سه سال به جمهوری اس��المی ایران واگذار می شود. این نشست 

در سه سطح کارشناسان، وزرای خارجه و سران برگزار خواهد شد.

 بحث مهدویت در جهان امروز 
محجور  نیست

 صالحی، وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: از زمانی که انقالب 
اسالمی رخ داد، همه ایسم ها شامل سوسیالیسم، کمونیسم و نهیلیسم 
آرام آرام در حال حذف شدن هستند و اس��الم جای خود را پیدا کرده 
اس��ت. صالحی افزود: دین باید به جامعه بشری شناس��انده و احکام و 
عناصر و ابعاد مختلف آن به خوبی موش��کافی ش��ود. وزیر امور خارجه 
ادامه داد: این گونه نشس��ت ها در راستای این اس��ت که این عناصر را 
به جامعه جهانی بشناساند. صالحی ادامه داد: بحث مهدویت در جهان 
امروز محجور نیس��ت؛ بحث انتظار که در تمام ادیان وج��ود دارد، در 
جهان جا باز کرده و این قابلیت را دارد که مح��ور وحدت همه ادیان و 
نحله های فکری شود تا انس��ان ها حول محور نجات بخش موعود دور 

هم جمع شوند.

رهروان، فراکسیون اکثریت است
س��یدرمضان ش��جاعی کیاس��ری در خصوص اظهارات برخی اعضای 
فراکس��یون اصولگرای��ان مجل��س مبنی بر الب��ی قوی فراکس��یون 
 ره��روان در مجل��س نه��م، اظه��ار داش��ت: فراکس��یون ره��روان، 
یک فراکسیون حداکثری است که در نتیجه، همراهی و حمایت تعداد 

زیادی از نمایندگان را به همراه دارد.
 نماینده مردم ساری در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: فراکسیون 
رهروان سعی می کند برای هر سمتی در مجلس که نامزدی را معرفی 

می کند از درون فراکسیون خود رقیب تراشی نکند. 
وی تعام��الت و صب��وری فراکس��یون ره��روان ب��ا نماین��دگان را 
عام��ل افزای��ش باورمن��دی نماین��دگان ب��ه فراکس��یون ره��روان 
ن��د و اف��زود: فراکس��یون ره��روان در جری��ان انتخاب��ات   خوا
هیأت رییسه مجلس توهین ها و نگاه های تند برخی سیاسیون را تحمل 
 کرد و در راس��تای ایجاد فضای تعامل، همراه��ی و تکریم نمایندگان 
 و تحقق اصول و ارزش هایی که در اساس��نامه به آنها پایبند شده بود، 
گام برداشت. وی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر البی فراکسیون 
ره��روان برای تأیی��د اعتبار نامه برخ��ی نمایندگان گفت: وابس��تگی 
فراکس��یونی و جایگاه تشکل در جای خود مهم اس��ت، اما نمایندگان 

دارای شعور هستند، استدالل طرفین را شنیده اند و رأی داده اند.

 هیأت ایرانی ب��دون اظهارنظ��ر در مقابل رس��انه ها در س��اعت 
یک بامداد مح��ل برگزاری مذاک��رات را ترک ک��رد. تنها یکی از 
اعضای هیأت مذاکره کننده ایرانی در مقابل پرس��ش خبرنگاران 
در تحلیل فضای مذاکرات استانبول، اظهار داشت: ما می خندیم 
و این همه چیز را می گوید. درحالی که کمیته امنیت ملی مجلس 
ش��ورای اس��المی طرح جلوگیری از حرکت تانکره��ای نفتی به 
 مقصد کشورهای تحریم کننده ایران در تنگه هرمز را ارایه داده و 
نشانه هایی از آمادگی تهران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم 
 مش��اهده می ش��ود و از س��وی دیگر نیروی دریایی آمریکا شمار 
مین روب های خود در خلیج فارس را به هشت فروند افزایش داده 
و نیروی هوایی این کشور نیز در صدد تقویت پایگاه های خود در 
منطقه است، نشست کارشناسی اس��تانبول با نتیجه توافق برای 
برگزاری نشس��تی دیگر خاتمه یافت. پس از مذاکرات بی نتیجه 
مسکو در ماه گذش��ته، بین مذاکره کنندگان هس��ته ای ایران و 
نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانس��ه، چین، روسیه و آلمان)گروه 
1+5( طرفین توافق کردند گفتگوها به س��طح کارشناسی تنزل 
پیدا کن��د و نماین��دگان ایران و گ��روه 1+5 در س��وم جوالی در 
 اس��تانبول در خصوص ادامه ی��ا توقف مذاکرات در س��طح عالی 
تصمیم گیری کنند. این مذاکرات پشت درهای بسته در شرایطی 
در هتل کونراد اس��تانبول برگزار ش��د، که مانور موش��کی ایران 

در کوی��ر اطراف س��منان دومی��ن روز خود را س��پری می کرد؛ 
مانوری که به طور روش��ن هدف از آن حمله به مدل پایگاه های 
کش��ورهای دش��من ایران در منطقه عنوان ش��ده اس��ت. تشنج 
ایجاد ش��ده پ��س از تهدی��د ای��ران در خص��وص بس��تن تنگه 
 هرم��ز و تحرکات نظام��ی آمریکا ب��رای افزایش پتانس��یل های

خود در منطقه، موجب شد تحلیلگران انتظارهای خود را از نشست 
مس��کو به پایین ترین س��طح کاهش دهند. به گ��زارش روزنامه 
گاردین، هیأت آمریکایی به ریاست دو کارشناس زبده تسلیحاتی 
شامل گری سمور و رابرت اینهورن، در نشست استانبول حاضر بود 
و ریاست هیأت ایرانی را نیز علیرضا اصغری، مشاور قانونی سازمان 
انرژی اتمی ایران بر عهده داشت. به گزارش این روزنامه انگلیسی، 
لندن نیز یک دیپلمات عالی رتبه را به اس��تانبول فرس��تاد تا در 
خصوص تغییر رفتار ایران پس از اعم��ال تحریم های نفتی اروپا 

)روز یکشنبه( قضاوت کند.

توافق در نیمه شب
گ��زارش روزنام��ه کریس��تین س��اینس مانیت��ور حاک��ی از آن 
اس��ت که دیپلمات های حاضر در نشس��ت مس��کو، نیمه ش��ب 
در حالی س��الن نشس��ت محرمانه اس��تانبول را ترک کردند که 
برای نشس��تی در آینده بین معاونان سیاس��ی مذاکره کنندگان 

عالی دو طرف به اجماع دس��ت یافتند. گفته می ش��ود که هدف 
از این نشس��ت، طراح��ی گام های بع��دی و ادام��ه مذاکرات در 
 خصوص پیشنهاد ارایه شده به ایران است، این در حالی است که 
ریسک های شکست مذاکرات به وضوح در پیام های نظامی ایران 
و آمریکا مشخص است. مانور نظامی و تهدید بستن تنگه هرمز از 
س��وی ایران و در مقابل افزایش توان نظامی آمریکا در منطقه، هر 
یک بخشی از چشم انداز شکست مذاکرات را به تصویر می کشد، 
این در حالی اس��ت که یک مقام ایرانی نزدیک ب��ه روند مذاکرات 
تأکید دارد که دو طرف یکدیگر را درک نمی کنند. این نظریه ای 
اس��ت که تحلیلگران غربی نیز با توجه به فضای چهار دور مذاکره 
اخیر ارایه می کنن��د. یک مقام ایران��ی نیز در گفتگو ب��ا روزنامه 
کریس��تین س��اینس مانیتور این نکته را یادآور ش��ده که فضای 

 مذاکرات بسیار پیچیده است و 
دو ط��رف م��ی خواهند حتی 
در صورتی ک��ه تنه��ا نتیجه 
تواف��ق ب��رای دور دیگ��ری از 
مذاکرات کارشناس��ی باشد، 
این گونه نشان دهند که برخی 

دستاوردها حاصل شده است.

طرح مسکو
نتیج��ه نشس��ت اس��تانبول، 
در واق��ع اجرای طرح مس��کو 
اس��ت؛ طرحی که با نشس��ت 
در س��طح متوس��ط بین هلگا 
اش��میت، مع��اون سیاس��ی 
اتحادی��ه اروپا و عل��ی باقری، 
 مع��اون مذاکره کننده ارش��د

آغ��از  ای��ران  ای   هس��ته 
م��ی ش��ود. ی��ک دیپلم��ات 
اروپایی در ای��ن زمینه اظهار 

داش��ت، نتیجه این مذاکرات نق��ش تعیین کننده ای ب��ر ادامه 
مذاکرات در س��طح عالی دارد. گزارش ها حاکی از آن اس��ت که 
 هیأت ایرانی ب��دون اظه��ار نظر در مقابل رس��انه ها در س��اعت 
یک بامداد  محل برگزاری مذاکرات را ترک کرده است. تنها یکی 
از اعضای هیأت مذاکره کننده ایرانی در مقابل پرسش خبرنگاران 
در تحلیل فضای مذاکرات، اظهار داشت: ما می خندیم و این همه 

چیز را می گوید.

مذاکرات ایران و غرب ادامه پیدا می کند؟

از تغییر میزبان ها تا جابه جایی سطح مذاکرات هسته ای

چه کسانی منتظر 
ظهور نیستند؟

سفرقریب الوقوع 
مرسی به ایران 

آیت اهلل محمد امامی کاش��انی، خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به امید 
ملت ایران به ظهور موعود جهانی، گفت: دنیای استکبار باید این حرکت و 
هیجان را حساب و ملت ایران را باور کند؛ زیرا این ملت برای بهبود خود و 
بشریت تالش می کند و هیچگاه تن به ذلت و خواری نخواهد داد. وی افزود: 
اگر کسی پول داش��ت و با سرمایه گذاری در کش��ور به نجات از فقر کمک 
نکرد، اگر دستگاه اجرایی در سرمایه گذاری اشکال تراشی کرد و اگر مجلس 
 قوانین دس��ت و پا گیری که کش��ور را از فقر نجات می ده��د عوض نکند، 
نمی توان گف��ت که ما منتظ��ر ام��ام زمان)عج( هس��تیم.خطیب موقت 
نمازجمعه تهران اظهار داش��ت: مردم نیز اگر کاال را خوب عرضه و بهتر از 

جنس خارجی تولید نکنند، منتظر امام عصر)عج( نیستند.

 س��فر احتمالی رییس جمهور جدید مص��ر به ایران، تیت��ر این روزهای 
روزنامه های عرب زبان اس��ت که با واکنش هایی از س��وی مقامات ایران 
مطرح می شود. پیش از این که مقامات دیپلماتیک ما از دعوت از مرسی 
برای حضور در نشست در تهران خبر دهند، روزنامه مصری الوطن نیز به 
نقل از یاسر علی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر از تماس تلفنی محمود 
احمدی نژاد با محمد مرسی خبر داد که طی آن، رییس جمهور ایران برای 
همتای مصری اش آرزوی موفقیت کرد. به گزارش فارس، وزیر امور خارجه 
نیزبا بیان این که ما منتظر میزبانی از آقای مرس��ی در تهران هس��تیم، 
 افزود: ایران باید ریاس��ت این اجالس را از مصر تحوی��ل بگیرد و در واقع 

رییس کشور مصر باید ریاست جنبش را به رییس بعدی بدهد.

تحریم ایران را اجرا نمی کنیم
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، وزارت اقتصاد س��وئیس 
در بیانیه ای اعالم ک��رد: واردات نفت خام ای��ران و تمامی 
محصوالت مرتبط با آن که از اول ماه جوالی از سوی اتحادیه 

اروپا تحریم شده است، در این کشور اجرا نمی شود.

ویکی لیکس به سوریه رسید
یکی از مدیران س��ایت افش��اگر ویکی لیکس از در اختیار 
داش��تن دو میلیون و 400 هزار نامه الکترونیکی مربوط به 
مکاتبایت دولت سوریه با کشورهای غربی خبر داد و اعالم 
کرد که انتشار این اسناد، موجب ناراحتی دشمنان خارجی 

حکومت سوریه می شود. 

 سرنگونی جنگنده ترکیه 
با یک ضدهوایی ساده

بشاراسد، رییس جمهور سوریه اعالم کرد: واقعیت این است 
که این جنگنده توسط یک ضد هوایی خیلی ساده سرنگون 
شد. وی گفت: این ضد هوایی ها هرگز قادر به زدن یک هدف 
در مسافت بیش از 2/5 کیلومتر نیستند. این ضد هوایی ها 
در شرایط معمولی اصاًل نمی توانند هواپیما سرنگون کنند 
و تنها یک شرط دارد و آن این اس��ت که هواپیما در ارتفاع 
خیلی پایین به ضد هوایی نزدیک ش��ود. اسد تصریح کرد: 
جنگنده ترکیه در ارتفاع خیلی پایین پرواز می کرد و وقتی 

به ساحل سوریه نزدیک شد، مورد اصابت قرار گرفت.

 افشای  نقش نتانیاهو 
در قاچاق تجهیزات هسته ای

اسناد تازه منتشر شده ای از پلیس اف.بی.آی نشان می دهد 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اس��رائیل برای قاچاق 
چاش��نی های فعال کننده تسلیحات هس��ته ای به خارج از 
 آمریکا، با ش��بکه ای از قاچاقچیان همکاری داش��ته است. 
بر اساس این گزارش، پلیس فدرال آمریکا بخشی از اسناد 
محرمانه و صفحات تحقیقی که در فاصله سال های 1985 
تا 2002 انجام شده اس��ت را منتشر ساخت. این تحقیق به 
نقش ش��رکت هایی مرتبط با وزارت امور نظامی اس��رائیل 
 در قاچاق چاش��نی های فعال کننده تسلیحات هسته ای به 
خارج از آمری��کا می پرداخت.تحقیقات اف.بی.آی نش��ان 
می دهد ک��ه نتانیاه��و در خ��الل ای��ن عملی��ات قاچاق 
 در ش��رکت هل��ی، مهم ترین ش��رکت این ش��بکه قاچاق

 کار  کرده است.

عماد افروغ، عضو س��ابق ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: معموالً افراد در انتخابات، ش��عارهای متناسب با 
نیاز مردم و برای رأی آوردن می دهند و وقتی به قدرت 
می رس��ند عهد و پیمان ها و شعارهایش��ان را فراموش 
می کنند. وی اف��زود: یکی از ش��عارهای دولت، عدالت 
خواهی و اخالق  مداری بوده و یکی از مصادیق اخالق هم 
پایبندی به عهد و پیمان ها و پرهیز از دروغ است. مردم 
نیازها و واقعیت هایی دیگری دارند، ولی صاحبان قدرت 
ش��عارهای دیگری می دهند؛ این مصداق بی توجهی به 
اخالق است. افروغ یادآورشد: توقعمان بعد از گذشت سه 
دهه از نظام اسالمی، گذشت و راستی و صداقت است، نه 
به انحای مختلف همدیگر را کوبیدن. وی در مورد تبعات 
دروغگویی مقامات سیاس��ی هم یادآور شد: دروغگویی 
بی اعتمادی را در وهله اول نس��بت ب��ه صاحبان قدرت 
و بعد به دلیل این که صاحبان قدرت در ش��رایط کنونی 
با ارزش های انقالبی و اخالقی و اسالمی گره خورده اند، 
به اص��ل نظام و انق��الب و زیرس��ؤال ب��ردن کارآمدی 
اس��الم در اداره امور را پیش می آورد. اگر ق��وه قضائیه 
 با اقتدار با فس��ادها مبارزه نکن��د، بی اعتمادی گریبان

 اصل نظام را خواهد گرفت.

مدیر دفتر نمایندگی س��ازمان حج وزی��ارت جمهوری 
اسالمی ایران در عربستان گفت: سیستم صدور روادید 

برای زائران ایرانی جهت اعزام به عمره مفرده فعال شد.
حمید حبیب��ی تنه��ا اف��زود: عربس��تان از 31 خرداد 
ماه سیس��تم صدور روادید ب��رای ایران و چند کش��ور 
اسالمی را مسدود کرد و براین اساس، تعدادی از زائران 
 ایرانی امکان تشرفشان به س��رزمین وحی مقدور نبود. 
وی ادام��ه داد: ب��ا پیگی��ری ریی��س س��ازمان ح��ج و 
زیارت جمهوری اس��المی ایران و دس��تگاه دیپلماسی 
 کشورمان با وزیر حج عربستان سیس��تم صدور روادید 

مجددا باز شد. 
مدیر دفتر نمایندگی س��ازمان ح��ج و زیارت جمهوری 
اسالمی ایران در عربستان تصریح کرد: در خصوص این 
موضوع که عربستان چه تعداد روادید صادر خواهد کرد و 
عملیات عمره مفرده 90 و 91 تا چه زمانی ادامه خواهد 

یافت، به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
  این گزارش حاکی است، براس��اس برنامه جدید حدود 
30 هزار نفر زائ��ر ایرانی در روزهای آینده به س��رزمین 
 وحی اعزام می ش��وند، از ای��ن رو تعداد آم��ار زائران به 

750 هزار زائر در سال جاری خواهد رسید.

علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اسالمی با استناد 
به ماده ی��ک قانون مدنی ط��ی نامه های جداگانه، س��ه 
قانون را به ج��ای احمدی نژاد ابالغ کرد. این س��ه قانون 
عبارت بودن��د از: »قان��ون موافق��ت نامه حم��ل و نقل 
بین المللی جاده ای کاال و مس��افر بی��ن دولت جمهوری 
 اس��المی ایران و دولت جمهوری اس��المی پاکستان«، 
»قانون افزای��ش س��رمایه جمهوری اس��المی ایران در 
 صندوق اوپ��ک ب��رای توس��عه بین الملل��ی« و »قانون 
موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری 
از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و 
تشریفات)پرتکل( الحاقی مربوط بین جمهوری اسالمی 

ایران و جمهوری اسلوونی«. 
براساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای 
اسالمی و نتیجه همه پرس��ی پس از طی مراحل قانونی 
به رییس جمهور ابالغ می شود. در تبصره ذیل این ماده 
نیز تأکید ش��ده که در صورت اس��تنکاف رییس جمهور 
 از امضا یا ابالغ در م��دت مذکور در این ماده به دس��تور 
ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی روزنام��ه رس��می 
 موظف اس��ت ظرف مدت 72 س��اعت مصوبه را چاپ و 

منتشر کند.

حجت االس��الم حیدر مصلحی، وزیر اطالعات در هش��دار 
 به ضد انقالب داخل و خارج اظهار داش��ت: ما به فتنه گران 
ضدانقالب و طراحی های آنها اجازه نمی دهیم فتنه 88 تکرار 
شود. وزیر اطالعات ادامه داد: بعضی از سران و مرتبطین با 
فتنه، فکر می کردند با نفوذ در مجموعه های مختلف و ارتباط 
برقرار کردن باز به صحنه می آیند تا انقالب و نظام را با چالش 
روبه رو  کنند که باید گفت اشراف بسیار خوبی بر همه این 
جریان ها داریم و با همه آنها مقابله می کنیم، به گونه ای که 
مردم به هیچ وجه با چالش  مواجه نشده و حتی حس چالش 

نداشته باشند. 
وی در ادامه به دس��تگیری های اخیر اش��اره و اضافه کرد: 
دو ش��بکه بزرگ ترور و بمب گذاری دس��تگیر شدند که با 
پش��تیبانی و هماهنگی بین سرویس��ی در س��رویس های 
اطالعاتی دنیا و منطقه ش��کل گرفته بود، در این دو شبکه 
ارتباط بین  MI6 و  CIA، موساد، فرانسه و آلمان و بسیاری 
از کشورهای منطقه با یکدیگر وجود داشت که برای اقدامات 
تروریس��تی و بمب گذاری دست به دس��ت یکدیگر دادند. 
مصلحی ادامه داد: از مهم ترین اهداف جنگ نرم دش��من 
علیه انقالب اسالمی، ایجاد ش��کاف بین حاکمیت و مردم، 
دین و سیاست، حمایت از ضد انقالب و جریان برانداز داخلی 

و خارجی و همچنین ایجاد انشقاق بین ملت و نظام است.

سیاست خارجی  دولتاخالق سیاسی  فتنه 

 دروغگویی بی اعتمادی 
به اصل نظام را درپی دارد

مشکل صادر نشدن 
روادید حج  برطرف شد

 استنکاف دوباره
 دولت

 اجازه تکرار فتنه 88 را 
نخواهیم داد

خبرکوتاه

بین الملل 

زندانی ها کم می شوند
آملی الریجانی/رییس قوه قضائیه

یکی از مهم تری��ن موضوعات و دغدغه های مس��ئوالن عالی قضایی 
موضوع زندان ها بوده و هس��ت و بنابر توصیه رهبر معظم انقالب، بنا 
داریم با ابالغ آیین نامه ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار 
یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متأسفانه عده زیادی 
به خاطر مهریه و دیه در زندان ها هس��تند که یا قطعاً معسر هستند 
یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دس��ت نیست. نگه داشتن این افراد 
در زندان به جز ض��رر برای خود و خانواده هایش��ان تأثیری ندارد. به 
زودی برنامه های یک س��اله دادگس��تری ها نیز ک��ه از همین برنامه 
پنج س��اله اس��تخراج شده 
است، به دادگستری ها ابالغ 
می شود تا وظیفه هر دستگاه 
در طول یک س��ال مشخص 
شود. دس��تگاه قضایی برای 
اج��رای توصیه ه��ای رهبر 
معظم انقالب و عملی کردن 
برنامه ه��ای خ��ود، آمادگی 

کامل دارد.
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پرونده 39 متهم  فساد بزرگ بسته می شود

 قاضی سراج با اعالم این که چهاردهمین جلس��ه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی روز یکشنبه 
18 تیر ماه برگزار می شود، گفت: بخش اول این پرونده، 39 متهم دارد که تا کنون از 33 نفر از متهمان از 

جمله مه آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.

گفته می شود که 
هدف از این نشست، 

 طراحی گام های
بعدی و ادامه 

مذاکرات در خصوص 
پیشنهاد ارایه شده 

به ایران است، این در 
 حالی است که 

ریسک های شکست 
مذاکرات به وضوح 
در پیام های نظامی 

ایران و آمریکا 
مشخص است
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 مقبره حضرت انوش)ع( 
در بی توجهی مسئوالن گم شد

 مقبره سومین نس��ل از فرزندان حضرت آدم در کش��ور ایران و استان 
اصفهان واقع شده است.

 مقبره حضرت انوش)ع(، پس��ر ش��یث فرزند حضرت آدم در روستای 
دورافتاده فهران شهرس��تان فالورج��ان قرار دارد. با ای��ن حال مقبره 
حضرت انوش )ع( از نظر بس��یاری از مورخان کش��ور پوشیده مانده و 
توسط مسئوالن مورد بی توجهی بسیاری قرار گرفته است، به طوری 
که با وجود زائران بسیار، این حرم از داشتن کمترین امکانات مانند آب 

محروم مانده است.
 یک عضو هی��أت امنای حرم حض��رت انوش)ع( گف��ت: حرم حضرت 
انوش)ع(، حرم سومین نس��ل انس��ان بر روی زمین است. محمدعلی 
مرادی اظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تاکنون هزینه ای 
برای این حرم پرداخت نکرده است. وی بیان کرد: مخارج و هزینه های 
نگهداری، مرمت و... این مکان توسط مردم خیر شهر قهدریجان فراهم 
می شود. مرادی خاطرنشان کرد: عدم کمک اداره اوقاف به حرم حضرت 
انوش)ع( باعث اعتراض شدید مردم ش��هر قهدریجان شده. همچنین 
حس��ن فاضلی، مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان در 
گفتگو با ایس��نا گفت: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان متولی حرم 
حضرت انوش)ع( اس��ت، اما این اداره بودجه  زیادی ندارد، با این حال 
این اداره پرداخت حقوق خادم حرم حضرت انوش)ع( را بر عهده گرفته 
و نیز هزینه فعالیت های فرهنگی و عمرانی این حرم توسط اداره اوقاف 

پرداخت می شود.

ارتقای امتیاز دانشگاه صنعتی اصفهان 
در رتبه بندی دانشگاه های کشور

محمد اس��ماعیل همدانی گلشن، رییس دانش��گاه صنعتی اصفهان با 
اشاره به کس��ب امتیاز 35/13 در رتبه بندی اخیر دانشگاه های کشور، 
گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن افزایش 11/44 امتیازی توانسته 
است نسبت به رتبه بندی سال گذشته از بین دانشگاه های وزارتخانه های 

علوم و بهداشت، دو پله صعود کند. 
وی اظهار کرد: ارتقای کمی و کیفی زیرس��اخت ها و افزایش هدفمند 
و برنامه مح��ور دوره های تحصیالت تکمیلی، س��بب ش��د تا جمعیت 
دانش��جویان مقاط��ع تحصی��الت تکمیلی این دانش��گاه نس��بت به 

دانشجویان دوره کارشناسی افزایش چشمگیری داشته باشد.

 ارائه تسهیالت مسکن مهر 
در بافت فرسوده

حسین جعفری، رییس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
گفت: از این پس شرایط مطلوبی برای ساخت مسکن مهر به صورت خود 
مالکی در بافت فرسوده فراهم شده که تاکنون این تسهیالت برای حدود 

دو هزار واحد کل استان ابالغ شده است.
  به گفته وی، به ازای هر واحد مس��کونی برای ساختمان های معمولی 
20 میلیون تومان، برای ساختمان های غیرصنعتی 22 میلیون تومان 
و برای ساختمان های تمام صنعتی 25 میلیون تومان تسهیالت در نظر 
گرفته شده که شرایط مطلوبی برای ساخت مسکن مهر به صورت خود 

مالکی در بافت فرسوده فراهم شده است.

 تجهیز تاکسی ها به کپسول 
آتش نشانی الزامی است

بهزاد بزرگ��زاد، مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
ش��هرداری اصفهان گفت: تجهیز تاکسی های ش��هر به کپسول آتش 
 نشانی الزامی است تا رانندگان بتوانند در لحظه های اولیه آتش سوزی،

اقدام به خاموش کردن آتش کنند. 
وی افزود: به همین منظور س��ازمان های آتش نش��انی و تاکسیرانی 
ش��هرداری اصفهان با همکاری یکدیگر اقدام به برگزاری کالس های 
آموزش��ی برای رانندگان تاکس��ی کرده اند. بزرگزاد ادام��ه داد: دوره 
مذکور ش��امل موارد ایمنی و پیش��گیری از حریق در خودرو، راه های 
پیشگیری از حریق در خودرو به رانندگان تاکسی های خطی، گردشی، 

تاکسی های سرویس، سرویس مدارس و تاکسی های فرودگاه است.

 با تحویل بازیافت 
نیم بها به باغ پرندگان بروید

   تیمور باجول، مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زاید شهرداری 
اصفهان از تحوی��ل بلیت های نیم به��ای باغ پرندگان، ب��اغ گل ها و 
 تله کابین صف��ه در ازای تحویل بازیافت خب��ر داد و گفت: این طرح از 

1۶ تیر ماه در این کالنشهر اجرایی می شود. 
وی اظهار داشت: شهروندان می توانند با مراجعه به 34 کیوسک ثابت 
بازیافت در مناطق 14 گانه و تحویل بیش از چهار کیلو  مواد بازیافتی، 

این بلیت ها را دریافت کنند.

آینده  شرکت شهرک های صنعتی،  در خطر حریققطع بیمه طالیی  فرهنگیان بازنشسته را ناامید کرد
رضا باغبانی، معاون پیگیری امور معیشتی کانون بازنشستگان 
فرهنگی اس��تان اصفهان گفت: قطع بیمه طالیی فرهنگیان 
بازنشس��ته، درد های این افراد را افزایش داده و در حال حاضر 
چش��م های بازنشس��تگان فرهنگی در انتظار اس��تمرار این 
بیمه اس��ت. وی با اعتراض به این که  کارشکنی های سازمان 
بازنشستگی نس��بت به فرهنگیان بازنشس��ته همچنان ادامه 
دارد، اظهار داش��ت: فرهنگی��ان بازنشس��ته از بی مهری ها و 
بی توجهی های سازمان بازنشستگی کشوری خسته شده اند و 
این سازمان بیش از این نباید نسبت به این افراد بی مهری کند.

این در حالی است که  اواخر سال گذشته این بیمه تنها به مدت 
چهار ماه نسبت به این افراد اجرا ش��د، اما در حال حاضر بیمه 
طالیی فرهنگیان بازنشسته متوقف شده که توقف در اجرای 
این بیمه، صدای این افراد را درآورده است. وی با اشاره به این 
که فرهنگیان بازنشس��ته جمعیت زی��ادی از اعضای صندوق 
بازنشستگی کشوری را تشکیل می دهند، افزود: کاهش درصد 
باالیی از هزینه های درمانی این افراد، به اجرایی ش��دن بیمه 
طالیی بستگی دارد و سنگ اندازی سازمان بازنشستگی کشور 

نسبت به بازنشستگان فرهنگی به ضرر این افراد است.

 ش��نبه گذش��ته در پی حادثه ای در انبار نشاسته در شهرک 
صنعتی جی، تعدادی س��وله حاوی نشاسته به طور کامل در 

آتش  سوخت.
عنایت زاده، مدیر روابط عمومی آتش نشانی اصفهان با اعالم 
نگران��ی از وضعیت این ش��هرک ها، گفت:  قطع��اً تجهیزات 
کامل و آماده در شهرک صنعتی جی کمک بیشتری به اطفاء 
حریق ها می تواند بکند. به گفته وی، در صورت ادامه این روند، 
برای شرکت ش��هرک های صنعتی آینده ای پر حادثه پیش 
بینی می ش��ود. وی همچنین با اش��اره به حریق در کارخانه 

کفش نهرین در ح��دود دو ماه پیش در این ش��هرک اظهار 
داشت: حریق در کارخانه کفش نهرین نیز می توانست پیش از 
ایجاد خسارت های مالی زیاد اطفا شود، اما به دلیل تجهیزات 
ناقص شرکت شهرک های صنعتی، این حریق گسترده شده و 
خساراتی بالغ بر چندین میلیارد بر جای گذاشت. عنایت زاده 
افزود: در طی جلساتی بارها از شرکت شهرک های صنعتی 
خواسته شده که تجهیزات خود را برای اطفاء به موقع حریق 
و حادثه های این منطقه تکمیل کنند، اما متأس��فانه تاکنون 

اقدامی در این خصوص انجام نشده است. 

پیگیری/بیمه  فرهنگیان بازنشسته 

در شهر چه می گذرد؟

پیگیری2/آتش سوزی شهرک صنعتی جی 

گشتی در اخبار

گرما اصفهان را در بر می گیرد
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: طی امروز برای 
اصفهان افزایش س��ه درجه ای دما پیش بینی می ش��ود. میترا س��یدان  
 با اش��اره به آخرین وضعیت هواشناس��ی در اس��تان طی روزهای آینده 
اظهار کرد: طی روزهای آینده موجی از س��مت ش��مال غربی به سمت 
مناطق ش��مالی و موجی از سمت جنوب شرق به کش��ور وارد می شود. 
وی افزود: موج ورودی از سمت جنوب ش��رق کشور مناطق سیستان و 

بلوچستان را درگیر باد می کند و تحت تأثیر قرار می دهد.
کارش��ناس پیش بینی اس��تان اصفهان  با بیان این که ای��ن موج باد در 
مرکز کش��ور تأثیر زیادی ندارد، تصریح کرد: تقریباً موج ش��مال غربی 
ضعیف است، اما بر روی شمال کش��ور تأثیر دارد. سیدان ادامه داد: طی 

روزهای آینده با وزش باد و گرد 
و خاک در شمال شرق و شرق 
و در ش��هرهای نایی��ن، ورزنه، 
اردس��تان، نطنز و کاشان غبار 

محلی خواهیم داشت. 
وی همچنی��ن تصریح کرد که 
در بقیه نقاط استان هوا صاف و 

بدون پدیده خاص است.
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خبر روز
استفاده از نقطه نظرات نخبگان بسیجی در اداره امور اصفهان

حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان بر استفاده از نقطه نظرات نخبگان بسیجی 
در اداره امور این کالنش��هر خبر داد. به گفته وی،  قطعاً  نقش فعال و مؤثر بسیج در اداره امور 

کالنشهری چون اصفهان بسیار مهم و ارزنده خواهد بود.
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گ�روه ش�هر- ظاه�را قص�ه مرمت ه�ای عجوالنه 
وغیر کارشناس�ی در اصفهان تمامی ن�دارد. هر چه 
کارشناس�ان هم ابراز نگرانی می کنند فایده ندارد.
دیروز مدرسه چهاربا غ،امروز کاخ هشت بهشت. در 
حال حاضر عمارت 400 ساله هشت بهشت اصفهان 
ش�اهد مرمت هایی اس�ت که کارشناس�ان میراث 

فرهنگی آن را غیر اصولی می دانند.
مسأله اینجاست که این بار  بادس�تگاه کمپرسور و 
وسایل سنگین حفاری چون تراکتور و... برای مرمت 
به جان عمارت هشت بهشت افتاده اند. نگرانی این 
 بار ه�م مثل قصه پل خواجو اس�ت که س�نگ های 
400 س�اله جاب�ه ج�ا ش�دند و از برخی قس�م و از 

مسئوالن انکار.
یکی از پژوهشگران میراث فرهنگی در این خصوص 
به مهر گف�ت: حضور چنی�ن وس�ایلی در کنار یک 
بنای400س�اله پیر، بر خالف اص�ول حرفه ای مرمت 
اس�ت، در حالی که مرمت ها باید ب�ا ظرافت و دقت 

صورت بگیرد، اما حض�ور بیل مکانیک�ی و کامیون 
و شکس�تن س�نگ ها و معل�وم نبودن سرنوش�ت 
سنگ های عهد صفوی قصه غم انگیز دیگری است.
محمدی افزود: سنگ های عهد صفوی دارای نشان 
خاصی است که چند نمونه از آن در اطراف عمارت از 

جا در آمده و رها شده، خودنمایی می کند.
وی افزود: این بنا در دوره پهلوی مرمت ش�ده بود و 
دیگر نیازی به مرمت نداشت و در صورتی که میراث 
قصد مرمت این اثر تاریخی را داشت، سنگ ها باید 
به دقت برداشته و دوباره به جای اول خود برگردانده 

می شد.
این پژوهشگر میراث فرهنگی با اشاره به سفال هایی 
که از سیستم آبرس�انی شکسته ش�ده و مربوط به 
دوره صفوی است، افزود: بحث این است که آیا این 
سنگ ها که با کمپرسور برداشته ش�ده، سالم باقی 
مانده و کد گذاری شده و آیا امکان این که دوباره به 

جای اول برگردانده شود وجود دارد؟

 تخریب میراث فرهنگی  اصفهان هر روز بیشتر می شودکاخ هشت بهشت، قربانی جدید مرمت های ناشیانه 

دامنه تخریب آثار می�راث فرهنگی نصف جهان هر 
روز بیش از پیش گسترده می شود و نقطه ای دیگر از 
شهر اصفهان را در بر می گیرد. این بار خانه تاریخی 
ریخته گران، یک�ی از مجموعه  خانه ه�ای تاریخی 
خیابان شیخ بهایی اصفهان در معرض تخریب توسط 
مالکان آن قرار گرفته است. خانه ریخته گران، یکی 
از خانه های تاریخی کوچه سرتیپی است که در یک 
کوچه ثبتی واقع شده، اما با این وجود از روز گذشته 
مالکان خانه اقدام به تخری�ب این خانه کرده اند که 
منجر به نابودی بخش عمده ای از تزئینات آن شده 
اس�ت، اما با دخالت به موقع ی�گان حفاظت میراث 
فرهنگی از تخریب کلی آن جلوگیری به عمل آمد. 

در همین رابط�ه احمد منتظر، کارش�ناس معماری 
و مدیر کل اس�بق س�ازمان میراث فرهنگی استان 
اصفه�ان گفت: چن�دی پی�ش تصمی�م گرفتیم با 
همکاری تنی چن�د از دوس�ت داران و متخصصان 
میراث فرهنگی نس�بت به مرمت ای�ن خانه اقدام 

کنیم که متأسفانه مالکان خانه قبول نکردند و مثل 
این که دوس�ت دارند خانه را تخری�ب کنند اما این 

خانه مرمت نشود. 
در حال حاض�ر حدود 40 درصد از نقاش�ی های این 
خانه تخریب ش�ده و در صورتی که اقدامی نش�ود، 
امکان تخری�ب ما بق�ی آن  و  نابودی ی�ک اثر مهم 

تاریخی وجود دارد.
 معاون حف�ظ و احیای می�راث فرهنگ�ی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در رابطه ب�ا اقدامات ص�ورت گرفته برای 
جلوگیری از تخریب خانه ریخته گران، اظهار داشت: 
بالفاصله پ�س از اطالع از تخریب ای�ن خانه، یگان 
حفاظت می�راث وارد عمل ش�د و فع�ال از تخریب 
این خان�ه جلوگیری کرده ای�م و از ش�هرداری نیز 
خواس�ته ایم که مجوزهای الزم برای تخریب آن را 
ندهند. در حدی نیز ک�ه قانون به ما اج�ازه دهد از 

ادامه تخریب جلوگیری می کنیم.

م��دارس اصفهان ق��رار اس��ت دیگر با 
سمیه 
س��بک های قدیمی خداحافظی کند و آخشی

همراه با نام اصفهان که قطب صنعت و 
هنر و بسیاری از رشته های علمی است، هوشمند شود.هوشمند 
س��ازی واژه عجیب وغریبی نیست. قرا ر اس��ت گچ و تخته سیاه 
 خودمان حذف شود و درس خواندن با اس��تفاده از فناوری روز و

 س��ی دی و اینترنت باش��د؛ البته به گفته بهنام خشوئی، معاون 
 فناوری اطالع��ات اداره کل آم��وزش وپرورش اس��تان اصفهان 
هوشمند سازی فقط این  نیس��ت که بگوییم بردهای دیجیتالی 
آوردیم به کالس ها و خالص، بلکه هوشمندس��ازی مدارس یک 
فرآیند کاماًل علمی است که پنج مرحله مختلف دارد. هم اکنون 
مالزی به عنوان کشور پیشرو در این زمینه، این امکان را داده که 
والدین بتوانند هر لحظه از حال بچه ها در مدارس باخبر باشند و 
بالعکس. این یعنی بخشی از روند هوشمندکردن مدارس. یکی از 
این فرآیندها هم این است که درس خواندن با استفاده از وسایل و 
تجهیزات دیجیتالی باشد و از کتاب و کیف های سنگین، وسایل 
آزمایش��گاهی گران و کم و همه این وس��ایلی که ما با آنها درس 
خواندیم خبری نباشد. نتیجه چه می شود؟این که بچه ها الزم 
نیست حتما در مغزشان فرو کنند کوروش که بود و جدول ضرب 
 حفظ کنند و علوم را با وسایل آزمایش��گاهی ببینند، بلکه همه 
این ه��ا را می توانند به عین��ه روی فیلم و تخته های هوش��مند 
ببینندو درک کنند.حاال مشکل چیست؟ این که برای هوشمند 
کردن هر کالس احتیاج به یک تخته هوشمند و وسایل آن است. 
هزینه ناقابل هم برای هر کالس دست پایین سه میلیون تومان؛ 
 یعنی برای یک مدرسه عادی س��ی،چهل میلیون تومان! برخی 

 خانواده ها  ش��اکی اند که از س��ال گذش��ته در برخی مدارس از 
80 هزار تومان به باال برای هوشمند سازی به مدارس دولتی هزینه  
داده اند و هنوز خبری از این تکنو لوژی نب��وده. می گویند: ما با 
هوشمند کردن کالس ها مخالف نیستیم، ولی چرا وقتی هزینه را 
گرفتند خرج بچه هایمان نشد؟پر بیراه هم نمی گویند. از طرفی 
 خش��وئی می گوی��د ک��ه تاکن��ون در اس��تان اصفه��ان فقط 
20 درصد از مدارس، یعنی1300 کالس هوش��مند شده اند، به 
عبارتی80 درصد مدارس هنوز سرشان بی کاله مانده است. این 
در حالی است که مس��ئوالن اصرار دارند زودتر این اقدام صورت 
گیرد. جالب اینجاست که در این میان وزارت آموزش و پرورش هم 
اعالم کرده که برای هوش��مند س��ازی، هیچ مدرسه دولتی حق 
دریافت وجه از والدین را ندارد، ولی از سوی دیگر اعالم کرده که 

می خواهد به زودی مدارس را هوشمند کند! 
مدیر یکی از مدارس دولتی که خود چند کالسش را با هزینه هایی 
که والدین کمک کرده اند هوشمند کرده، می گوید: با این روند که 
 اعالم شده تا پنج سال دیگر هم مدارسمان هوشمند نمی شوند.

 به گفت��ه وی، آموزش و پ��رورش کمک های مختص��ری برای 
هوشمند سازی به مدارس می کند که کافی نیست. در این رابطه 
موتمر، معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پروش استان اصفهان 
در پاسخ به  این که با این  وضعیت چه امیدی به هوشمندسازی 
 م��دارس اس��ت ، تأکی��د دارد ک��ه طب��ق ی��ک مصوب��ه همه 
دستگاه ها موظف به حمایت مالی برای هوشمندسازی شده اند 
که از امسال این مصوبه اجرایی می شود. وی معتقد است با روند 
کنونی اصفهان در هوشمند کردن مدارسش در کشور پیش است 

و مسلما این راهی است که باید در آینده تمام کرد.

گذر دس��تگاه حف��اری از زیر محور 
گروه
چهار باغ عباسی و سی و سه پل که  شهر

به ی��ک چالش اساس��ی در اصفهان 
و حتی در کش��ور تبدیل ش��د، باعث ش��ده تا پرونده قطار 
ش��هری اصفهان را دچار یک بح��ران کند و هر س��ال برگ 
جدیدی به ای��ن پرونده در رابطه با حرکت دس��تگاه حفاری 
اضافه می ش��ود. س��ال های 1371 تا 1373 مطالعات پیش 
امکان سنجی حمل و نقل انبوه منطقه اصفهان توسط مشاور 

فرانسوی به نام سوفرتو انجام شد.
 از سال 1375 تالش هایی به منظور بررسی و مطالعات طرح 
اولیه خط��وط اولویت دار منطقه اصفهان ص��ورت گرفت که 
نتایج آن پیش بینی س��ه خط ریلی درون ش��هری و دو خط 

حومه ای بوده است. 
در س��ال 1379 بودج��ه اح��داث خط��وط قط��ار ش��هری 
 اصفهان توسط مجلس شورای اس��المی تصویب و در جلسه 
سی و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در تاریخ 13 
 تیرماه س��ال 1380 احداث خط یک قطار شهری اصفهان به 

تصویب رسید.
 در س��ال1380 طراح��ی تفصیلی خط یک )خط ش��مال - 
جنوب( این قطار ش��هری به طول12/5 کیلومتر آغاز ش��د. 
حاال با گذشت دقیقاً 11 سال و چهار روز از این ماجرا باالخره 
حفاری تونل خط یک قطار ش��هری اصفهان به خاتمه رسید 
و شهرداری قرار اس��ت تا در مراس��می آن را اعالم کند. ولی 
نکته مهم پ��س از بحران زمانی حفاری ک��ه در این طرح رخ 
داده، مسأله س��الم ماندن دستگاه T.B.M اس��ت. به گفته 

مس��ئوالن قطار ش��هری، هنوز  این دستگاه س��الم است و 
قرار اس��ت تا از زیر زمین بیرون آورده ش��ود. استکی، مدیر 
روابط عمومی س��ازمان قطار ش��هری اصفه��ان در گفتگو با 
زاینده رود ب��ه خصوصیات خط یک قطار ش��هری اصفهان 
اش��اره کرد و گفت: با توجه به گذر از محور چهار باغ باال تا 
خیابان شریعتی و رسیدن به مس��یر سنگالخی تونل مترو، 
کار دستگاه حفاری T.B.M به اتمام رسیده و قرار است تونل 
خط یک افتتاح ش��ود. وی با اذعان بر این که این دستگاه به 
صورت سالم همانند دستگاه قبلی خارج می شود گفت: این 
دس��تگاه همانند دس��تگاه قبلی که از تونل خارج شد، سالم 
خارج ش��ده و به صورت دمونتاژ برای س��رویس به کارخانه 
دولت آباد فرستاده می شود تا این دس��تگاه 70 متری برای 
حفاری های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. به گفته وی، تونل 
خط یک قطار شهری از خیابان امام خمینی )ره(  به خیابان 
عاشق اصفهانی شروع شده و تا ترمینال صفه ادامه دارد که 

مجموعا21 ایستگاه را در بر می گیرد. 
از 21 ایستگاه مذکور، پنج ایستگاه به طور کامل و صددرصد 
ساخته و مس��یر ریل گذاری انجام شده و تا شروع فاز یک 
قطار ش��هری چهار ایس��تگاه دیگر باقی مانده ک��ه تقریباً 
با پیش��رفت90 درصدی ایس��تگاه ه��ا  روبه رو هس��تیم. 
وی متذکر ش��د: هنوز در رابطه با ش��روع به کار خط دو در 
شورا و شهرداری الیحه ای به تصویب  نرسیده و تنها در حد 
طرح است، همچنین ظاهراً گذر قطار شهری از محور تاریخی 
میدان  امام )ره( تنها در حد شایعه است و هیچ مصوبه ای در 

این رابطه وجود ندارد.

 نکته مهم پس 
از بحران زمانی 
حفاری که در
 این طرح
  رخ داده، مسأله 
سالم ماندن 
دستگاه
T.B.M 
 است. به گفته 
مسئوالن قطار 
شهری، هنوز
  این دستگاه
 سالم است

در این میان وزارت 
آموزش و پرورش 
 هم اعالم کرده 
که برای 
هوشمندسازی، 
هیچ مدرسه دولتی 
حق دریافت وجه 
از والدین را ندارد، 
ولی از سوی دیگر 
 اعالم کرده که 
می خواهد به زودی 
مدارس را هوشمند 
کند

با وجود بازار داغ شایعات قطار شهری تناقض حل نشده 

امروز مترو در اصفهان جشن می گیرد هوشمند سازی بهانه ای برای پول گرفتن نشود 
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درحالي كه اين روزها وزارت اقتصاد با پادرمياني و نقش��ه راه تحول، در 
مساعد كردن بازار سرمايه و شرايط س��رمايه گذاري در راستاي استفاده 
درست از نقدينگي جامعه تالش دارد، بر اساس اخبار منتشر شده، مجلس 
در پي تهيه نقشه اقتصادي با محتواي سه نرخي شدن ارز است. وزير امور 
اقتصادي و دارايي با اظهار بي اطالعي نسبت به اين موضوع، در واكنش به 
انتشار چنين خبري تأكيد كرد كه وزارت اقتصاد موافق اين موضوع نيست 
و حتي با دو نرخي شدن ارز هم موافقت نمي كند، چه برسد به چندنرخي 
شدن آن. سيد شمس الدين حسيني با تأكيد بر اين كه سياست هاي ما 
هميشه به دنبال تك نرخي ش��دن ارز بوده، اظهار مي كند كه به فكر ارز 

تك نرخي هستيم، ولي نه با آن نرخ هاي موجود در بازار. 

بانک کانادايی حساب مشتريان 
ايرانی را بست

 يك بانك كانادايی اخيرا به بهانه تبعيت از قوانين جديد فدرال در خصوص 
تحريم های اقتصادی عليه ايران، اقدام به بس��تن حساب های برخی از 
مشتريان خود كرده است.گروه بانكی تی دی، تأييد كرده كه نامه هايی 
را به برخی از مشتريانش ارس��ال كرده و به آنها اعالم كرده كه بر اساس 
تغييرات مطابق با قوانين جديد در مورد تحريم ها عليه ايران، مؤسسات 
مالی كانادايی از اعطای تسهيالت مالی به كسانی كه در ايران هستند و يا به 
نفع ايران فعاليت می كنند، منع شده اند.تا كنون هيچ بانك ديگر كانادايی 

اين محدوديت ها را اعمال نكرده است.

اخبار کوتاه

4
قيمت مرغ كاهش چشمگيري نداشت

طي هفته گذشته، روزانه حدود 755 تن مرغ با قيمت تعادلي در 18 استان كشور توزيع شد. به گزارش 
ايسنا، اين اطالعات مربوط به ميزان توزيع مرغ  نشان می دهد، كمتر بودن عرضه نسبت به تقاضا باعث شده 

كه قيمت اين كاال همچنان در فروشگاه هاي آزاد بيشتر از قيمت دولتي باشد.
کاهش ۱۵تا۲۰درصدی قیمت 

میوه  داخلی در بازار
دبیر اتحادیه بارفروشان

علی حاج فتحعلی
 قيمت موز، انبه و ميوه های داخلی در بازار س��قوط كرد. قيمت انبه تا 
 50 درصد و محص��والت داخلی هم بي��ن 15 تا 20 درصد نس��بت به 
دو هفته گذشته كاهش داشته است. در حال حاضر در ميادين ميوه و 
تره بار هر كيلوگرم انبه بين 1500 ت��ا 2000 تومان و موز نيز كيلويی 
1300 تومان عرضه می شود . طی روزهای گذشته انبه و موز به صورت 

انبوه وارد كشور شده و قيمت های قبلی را شكسته است. 
 دلي��ل كاهش قيم��ت ميوه ه��ای داخل��ی ، افزايش عرضه ب��ه دليل 
ب��ه ثم��ر رس��يدن ميوه های 
اس��تان های مختلف اس��ت. 
تجربه نشان داده كه همواره 
در كنار مصوبات اين چنينی 
كه دست وارد كننده را برای 
واردات باز می كند، بخش��ی 
 هم به صورت غير قانونی وارد 

می شود. 
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 عليرضا ذاكر اصفهانی، استاندار اصفهان 
داوود
 شیخ جبلی

 
در مراسم افتتاحيه بزرگ ترين كارخانه 
توليد آهن اسفنجی كشور كه با حضور 
رييس جمهور برگزار شد، به ظرفيت های اين استان اشاره كرد 
و گفت: در بخش توليد آهن و فوالد در اصفهان رشد خوبی داريم  
و در اين راستا چند كارخانه ديگر نيز در دست احداث داريم كه 
به زودی توليدات آنها روانه بازار می شود. در حالی كه از ابتدای 
امسال تاكنون، صنعتگران استان اصفهان درگيری های زيادی 
در رابطه با مسأله توليد و تأمين نيازهای اوليه كارخانه ها داشته 
اند، ذاكر در باره شرايط اصفهان  افزود: استان اصفهان در راستای 
س��رمايه گذاری، توليد، توسعه و حفظ اش��تغال پايدار اقدامات 
مهمی را تا كنون به ثمر رس��انده و دارای ظرفيت های بس��يار 
مهمی در بخش صنعت و توليد است كه بايد از آنها استفاده شود. 
استاندار خاطر نش��ان كرد: همچنين اين استان تا كنون تالش 
زيادی برای صادرات اقالم توليدی بر عهده داشته، چنان چه در 
س��ال گذش��ته نزديك به 50 درصد از اقالم توليدی صادر شده 
است. وی در ادامه گفت: مجموعه فوالد مباركه اصفهان نيز بيش 
از 70 درص��د از نياز كش��ور را تأمي��ن می كند و ع��الوه بر آن، 
كارخانه های متعددی چون سنگ، كاشی، سراميك و پاالشگاه 
نيز در اصفهان در حال فعاليت هستند و در واقع علی رغم همه 
تنگناها نيروهای موجود در استان اصفهان توانسته اند از مجموع 
ظرفيت ها استفاده كنند. اس��تاندار اصفهان با اذعان بر اين كه 
مشكالتی در عرصه دامپروری و كشاورزی وجود دارد، يادآور شد: 
با توجه به بحران های اقتصادی و تحريم های كنونی در استان 

شاهد رشد خوبی هستيم كه می توان به توليد شير اشاره كرد كه 
رتبه اول كشوری را به خود اختصاص داده  و در بخش گوشت و 

مرغ نيز افزايش 30 درصدی توليد را شاهد بوده ايم.

خبرهای خوب ذاکر برای ريیس جمهور   
ذاكر اصفهانی در ادامه س��خنان خود با اش��اره ب��ه ثبت جهانی 
مسجد جامع اصفهان گفت: ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان 
را به رييس جمهور تبريك می گوييم؛ چرا كه دكتر احمدی نژاد 
همواره دغدغه فرهنگ را دارند. وی ادامه داد: در حال حاضر چهار 
اثر از بناهای تاريخی اصفهان ثبت جهانی شده است كه يكی از 
آنها مربوط به س��ال های قبل و س��ه اثر نيز در زمان دولت دهم 
ثبت جهانی شد. اس��تاندار اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار 
داشت: به زودی زمينه ثبت جهانی آثار معنونی اصفهان نيز فراهم 
می شود. وی يادآور شد: در گذشته شاهد ثبت قالی كاشان بوده 
ايم و اكنون نيز مراسم قاليشويان مشهد را به ثبت جهانی خواهيم 
رساند. ذاكر اصفهانی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اين كه 
اكنون زمينه ثبت جهانی محور فرهنگی تاريخی اصفهان فراهم 
ش��ده، تصريح كرد: در دولت دهم از مجموع��ه 13 اثر از صنايع 
دستی استان اصفهان كه مهر يونسكو داشت، اين ميزان به 54 اثر 
ارتقايافت و اكنون زمينه برای ثبت ساير صنايع دستی نيز فراهم 
اس��ت. بدين ترتيب در حالی كه همه منتظربودندكه استانداراز 
مسائل و مشكالت اين روزهای اس��تان كه خود  در جريان ريز و 
درشت آ ن ها است، در حضور رييس جمهورسخن بگويد، هيچ 

سخنی به ميان نيامد . 

 هم اكنون ايران به رتبه 17 جهانی در 
گروه
توليد فوالد رسيده است. اين خبری  اقتصاد

بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت 
در مجتمع فوالدمباركه به آن اشاره كرد و در اين رابطه افزود: 
توليد فوالد در آغاز انقالب اسالمی زير يك ميليون تن بود كه 
اكنون اين ميزان به باالی 14 ميليون تن افزايش يافته است. 
باوجود تمام تحريم ها، ايران در توليد فوالد رشد قابل توجهی 
داش��ته اس��ت، به طوری كه اين رش��د باعث ش��ده تا رتبه 
كش��ورمان در جهان به 17 برس��د. مهدی غضنفری كه در 
مراسم افتتاح بزرگ ترين كارخانه توليد آهن اسفنجی كشور 
سخن می گفت، تصريح كرد: نزديك به 57 ميليارد تن ذخاير 
ش��ناخته ش��ده در معدن كش��ور داريم و برای مقايسه، در 
صورتی كه هر سال 300 هزار تن از اين معادن استفاده شود، 
يعنی در واقع اين استفاده سه برابر شود، برای60 سال آينده 
می توان از معادن شناسايی شده كشور استفاده كنيم. وزير 
صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به معادن ايران 
تا پايان س��ال 95 ظرفيت توليد به 45 ميلي��ون تن خواهد 
رسيد و بر اساس سند چشم انداز ما در پايان اين سند، توليد 
55 ميليون تنی را برنامه ريزی كرده ايم، همچنين در همه 
فعاليت های فوالدسازی ظريب خودكفايی در ايران نسبت 

به سال گذشته بيشتر شده است.

ضريب بومی س�ازی فوالد به 9۰ درصد رس�یده   
است

 وی ضريب بومی س��ازی اي��ران در صنعت ف��والد و آهن را 
90 اعالم كرد و گفت: اكنون ضريب بومی سازی در ايران به 
90 درصد رسيده و در هيچ كشوری اين ضريب بومی سازی 
 تا اين حد باال نيس��ت و به صراحت می ت��وان گفت ضريب 

بومی سازی در ايران باالست.
 به گفته غضنف��ری، در حال حاضر ايران جزو هفت كش��ور 
شناخته شده ای است كه در اين عرصه سرمايه گذاری كرده 
است. وی با اشاره به مصوبه ای كه اخيرا دولت به آنها داده تا 
دارايی های خودش را بفروشد و در اين پروژه ها كه با عنوان 
مهر ماندگار از آنها ياد ش��ده هزينه كند، گفت: اين موضوع 

برای ما دارای اهميت زيادی است.
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، در حالی ك��ه ت��الش غضنفری 
ب��رای جلب توج��ه به دس��تاوردهای ف��والد س��ازی ايران 
 بود،  ب��از هم مش��كالت از س��وی رييس جمه��ور عنوان و 
احمدی نژاد خواهان رسيدگی به معضالت شد، به طوری كه 
رييس جمهور در مراس��م افتتاح بزرگ ترين كارخانه توليد 
آهن اسفنجی كشور، گفت: در حالی هفت ميليون تن آهن 
وارد ايران می ش��ود كه ما نزديك به 17 الی 18 ميليون تن 
 سنگ آهن را از كشور صادر كرده ايم. وی خواستار پيگيری 
اين موضوع شد. همچنين رييس جمهو در بخشی از سخنان 
خود اظهار داشت: ما بخش هايی داريم كه معدن آهن است 

و در واقع همچون براده آهن، 95 درصد خلوص آهن دارد. 
 احمدی نژاد اين يك قلم را تنه��ا دارای ظرفيتی نزديك به

 50 ميليارد تن دانست.

در حالی که تالش 
غضنفری برای 
جلب توجه به 
 دستاوردهای 
فوالد سازی 
ايران بود،  باز هم 
 مشکالت از سوی 
ريیس جمهور 
 عنوان و 
احمدی نژاد 
خواهان رسیدگی 
 به معضالت 
شد

بدين ترتیب در 
حالی که همه 
منتظربودندکه 
استانداراز مسائل 
و مشکالت اين 
روزهای استان که 
خود  در جريان ريز 
 و درشت
 آ ن ها است، در 
حضور ريیس 
جمهورسخن 
بگويد، هیچ سخنی 
به میان نیامد

وزير صنعت، معدن و تجارت:بر خالف انتظارات 

 بومی سازی هيچ كشوری  تا این حد باال نيستخبرهای خوش استاندار برای ریيس جمهور
نرخ ارز ، محل برخورد  مجلس و  دولت 

طرح احيای مستقيم ش��هيد خرازی كه ش��امل دو كارخانه توليد آهن اسفنجی است، 
با حضور رييس جمه��ور در اصفهان مورد بهره ب��رداری قرار گرفت. اي��ن كارخانه ها كه 
پيش��رفته ترين و بزرگ ترين واحد های توليد آهن اس��فنجی در كش��ور هس��تند، كار 
خود را ب��ا توليد هر ك��دام از واحد ها ب��ا ظرفيت 1/5 ميليون تن در س��ال آغ��از كردند. 
تمام نوآوری هايی ك��ه تاكنون در واحد های مش��ابه در دنيا اجرا ش��ده، در اين طرح نيز 
به كار گرفته ش��ده اس��ت. هزينه های اين طرح نزديك به يك هزار ميلي��ارد ريال اعالم 
 ش��ده و هزينه طرح های جانبی آن ني��ز 600 ميليارد ريال برآورد ش��ده اس��ت. ميزان 
اشتغال زايی اين طرح نيز 700 نفر است. اين كارخانه ها ششمين و هفتمين كارخانه توليد 

آهن اسفنجی با ظرفيت در دنيا به شمار می رود. 

ايران، میعادگاه مردم جهان
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور كشورمان در آيين افتتاح اين طرح در ميان جمعی از 
صنعتگران و مسئوالن حاضر در محل به بيان پيشرفت كشورمان در جهان پرداخت و در 
اين رابطه گفت: خبر پيشرفت ايران برای همه كسانی كه به دنبال استقالل و آزادی هستند، 
خوشحال كننده است.  وی همچنين تصريح كرد: در جامعه كنونی ساختن ايران و باال بردن 
پرچم كشورمان از ملزومات است؛ البته بايد به موضوع عدالت، آزادی و كرامت نيز توجه 
 ش��ود و بايد در جامعه فقر و بداخالقی از بين برود. رييس جمهور در ادامه به بومی سازی

 صنعت در كشور اش��اره كرد و اظهار داش��ت: چرا وقتی خودمان توس��ط محققان نخبه 
می تواني��م در تمامی جهات از جمله صنعت به پيش��رفت دس��ت يابي��م، از محققان و 
پژوهشگران خارجی استفاده كنيم؟ وی در ادامه مجموعه توليد آهن اسفنجی فوالدمباركه 
را مورد بحث قرار داد و گفت: مجموعه ساخته ش��ده توليد آهن اسفنجی دارای تركيب 
پيچيده ای است كه توسط محققان و مهندسان ايرانی رقم خورده است. اين مهم نشان از 
آن دارد كه ملت ايران تنها ملتی است كه با توجه به ارزش هايی كه در عرصه های مختلف 

دارد، به قابليت حكومت جهانی رسيده است. 

نیازمند حرکت جهشی هستیم
احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به قابليت های باالی ايران در توليد 
فوالد و آهن اظهار داشت: نيازمند حركتی جهشی هس��تيم تا 21 ميليون نياز كشور به 
فوالد را خود توليد كنيم؛ چرا كه اكنون تنها 14 ميليون آن با توانايی و حمايت ملت ايران 
توليد می شود و در اين راه با افتخار دس��ت تك تك كارگران فوالد را می بوسم تا به اين 

هدف برسيم.

واردات 7 میلیون تن آهن به ايران
احمدی ن��ژاد با اذعان ب��ر اين كه هف��ت ميليون تن آه��ن وارد ايران می ش��ود درحالی 
كه نزديك به 17 الی 18 ميليون تن س��نگ آه��ن را صادر كرده ايم،خواس��تار پيگيری 
اين موضوع ش��د. وی با اش��اره به دارا بودن معادن آهن با 95 درصد خلوصی در كش��ور، 
 بيان داش��ت:  ما بخش هايی داريم كه معدن آهن اس��ت و در واقع همچ��ون براده آهن 
95 درصد خلوص دارد كه اين يك قلم تنها دارای ظرفيتی نزديك به 50 ميليارد تن است.

پیشرفت ملت ايران از نگاه نخبگان برزيلی
محمود احمدی نژاد در حاشيه صحبت های خود، س��فرش به برزيل و آمريكای جنوبی 
 را مح��ور بحث ق��رار داد و افزود: كش��وری همچ��ون برزيل ب��ا غنای فرهنگ��ی كهن و 
 سرمايه های فراوان، متأسفانه بيش از صدها سال اس��ت كه در زير پرچم استبداد به سر

می برد و ديده نمی شود. به گفته وی، در جلسه ای كه با 70 ،80 نفر از نخبگان برزيلی انجام 
شد، تمام خواست و نگاه آنها به پيشرفت های ملت ايران بود.

او همچنين اصفه��ان را به عنوان ديار نص��ف جهان و پايتخت فرهن��گ و تمدن معرفی 

كرد و متذكر ش��د: اگ��ر بخواهيم درباره اين اس��تان صحب��ت كنيم، بايد س��اعت های 
بس��ياری را به اين مقول��ه اختصاص دهي��م؛ زيرا مردم اصفه��ان در اس��تقالل، عزت و 
پيش��رفت ايران عزيز يك س��هم بی بديل برعهده داش��ته اند. همچنين اگ��ر بخواهيم 
 همه زيبايی ه��ای اصفه��ان را جمع كني��م، بايد گفت اصفه��ان ديار عاش��قان و ياران

امام زمان )عج( است.

سهم 4۵ درصدی تولید فوالد کشور را به دست می آوريم
توليد آهن خ��ام و فوالد به روش س��نتي )ك��وره بلند /كنورت��ور( به دالي��ل اقتصادي 
در س��طح جه��ان پيش��تاز ب��وده و هس��ت. در اي��ن روش كك به عن��وان عام��ل احيا 
كننده و گرم��ازا براي احيای اكس��يدهاي آه��ن به كار م��ي رود. در تكنول��وژي مدرن 
توليد فوالد از ك��وره بلند،  كنورت��ور و كك صرف نظر ك��رده و در بعض��ي از روش هاي 
 احي��ای مس��تقيم كان��ه ه��اي آه��ن از گاز طبيع��ي با گ��رم ك��ردن و احيا اس��تفاده 
مي شود. گرايش به س��اختمان واحدهاي احيای مستقيم جهت توليد آهن اسفنجي در 
كوره هاي تنوره اي با ظرفيت هزار تن در روز و فوالد س��ازي هاي متوسط در كوره هاي 
قوس الكتريكي در س��طح جهان و مس��ابقه اقتصادي آنها با واحدهاي توليدي فوالد به 
 روش سنتي دليل قانع كننده اي براي توجيه و اقتصادي بودن روشه اي احيای مستقيم 

در آينده است. 
 علت اصلي توس��عه چش��مگير واحده��اي توليد آه��ن اس��فنجي را باي��د در افزايش 
سرسام آور قيمت كك در مقايس��ه با گاز طبيعي و سرمايه گذاري نس��بي براي احداث 
واحدها جستجو كرد. توليدآهن اسفنجي به روش احيای مس��تقيم از نظر آلوده نكردن 
محيط زيست نسبت به روش سنتي توليدآهن خام برتر است، لذاهرگاه هزينه توليد آهن 
اسفنجي نسبت به آهن خام كوره بلند)چدن( در آينده مقرون به صرفه شود، ممكن است 
كه احيای مستقيم كانه هاي آهن با گازهاي حاصل از تفكيك گاز طبيعي ترجيح داده شود.

تولید ۱۱/8 تن فوالد تا پايان سال 93
محمد مسعود سميعی نژاد در مراسم افتتاح طرح احيای مستقيم شهيد خرازی كه شامل 
دو كارخانه توليد آهن اسفنجی با عناوين ششمين و هفتمين كارخانه توليد آهن اسفنجی 
در جهان است، با اشاره به اين كه در راستای سياست های فوالد كشور شركت فوالد مباركه 
نيز اهداف خود را آغاز كرده، گفت: تا پايان س��ال 93 ظرفيت توليد اين واحد فوالدی به 
11/8 ميليون تن ارتقا می يابد. وی همچنين تصريح كرد: مناقصات و سرمايه گذاری ها در 
راستای تحقق اين هدف انجام شده و فوالد مباركه از توليد پنج ميليون تن به هفت ميليون 
تن در سال حركت می كند. مديرعامل كارخانه فوالد مباركه اصفهان در ادامه توليد فوالد 

هرمزگان را تا سه ميليون تن برآورد كرد و افزود: مجموع سرمايه گذاری های فوالد مباركه 
برای تحقق اهداف مذكور به سه هزار و 700 ميليارد تومان سرمايه گذاری نياز دارد. 

سرمايه گذاری بیش از 3۰۰ میلیارد تومان برای راه اندازی بخش تولید آهن 
اسفنجی

 مديرعامل كارخانه فوالد مباركه اصفهان  با اذعان بر اين كه فوالد مباركه در صدد است 
 تا سهم 45 درصدی صنعت فوالد كش��ور را در بازار به دس��ت آورد، بيان داشت: در سند 
چشم انداز 1404 سياس��ت گذاری ها بر اس��اس توليد 25 ميليون تن تدوين شده است. 
سميعی نژاد عنوان كرد: برای بهره برداری از نخستين نگامودل )طرح احيای مستقيم شهيد 
خرازی( سرمايه گذاری  بيش از 300 ميليارد تومان برای راه اندازی اين بخش صورت گرفته 
كه در اين راستا 78 ميليارد تومان نيز سرمايه گذاری جانبی انجام شده است. وی افزود: 
همچنين حدود يك هزار نفر از 38 شركت ايرانی برای اجرايی شدن طرح شهيد خرازی 
مشاركت كردند. به گفته وی، شركت ايرپيك طراح اين پروژه بوده كه با اجرايی شدن آن، 
زمينه اشتغال 700 نفر فراهم شده است. مدير عامل شركت فوالد مباركه ايران را هشتمين 
 كش��ور در زمينه اجرايی ش��دن اين طرح معرفی كرد و گفت: باالترين اس��تانداردهای 
زيس��ت محيطی و همچنين ايمنی مضاعف در اين طرح لحاظ ش��ده است. وی در پايان 
صحبت های خود خاطر نش��ان كرد: فوالد مباركه توليد خود را نس��بت به سال گذشته 
14درصد افزايش داده است، به طوری كه تعداد كاركنان قرارداد مستقيم اين واحد توليدی 

به هشت هزار و 842 نفر می  رسد.

احمدی نژاد اظهار داشت؛

فوالد مباركه، قطب فوالد كشور



اعالنیادداشت

هفت 

آخرین نقاش قهوه خانه ای در گذشت
نقاشی قهوه خانه ای با درگذشت استاد فراهانی به فراموشی سپرده می شود. محمد فراهانی، 
آخرین استاد نقاشی قهوه خانه ای که به دنبال درد شدید شکم در بیمارستان بستری شد، در 

سن ۷۶ سالگی دار فانی را وداع گفت. 
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تداعی خونه مادربزرگه درباغ نور 
نمایش »خونه مادر بزرگه« به کارگردانی احمدرضایی از 1۷تیرماه با 
بازی مرتضی ریحانی،امید اجاقی،کیوان میرعالیی، صادق علی بیگی 

و... در باغ نور اجرا خواهد شد.
مرتضی ریحانی که کارگردانی بخش های طنز این نمایش را برعهده 
دارد، در این رابطه به ایمن��ا گفت: خونه مادربزرگ��ه درباره عده ای 
 از حیوانات جنگل اس��ت که تصمیم می گیرند ب��ه دیدار مادربزرگ 
قصه ها بروند. در ای��ن میان اما اتفاقاتی می افتد که باعث می ش��ود 
 در بین راه خوب ها از بدها جدا ش��وند. در ابتدا به نظر می رس��د که 
خوب ها نمی توانند به دیدار مادربزرگ بروند، اما درنهایت همه چیز 

عوض می شود.

تقلب خسروی در اصفهان تمام شد    
فیلمبرداری تله فیلم »تقلب« به کارگردانی فریدون خسروی تا چند روز 
دیگر در اصفهان به پایان می رسد. روابط عمومی این تله فیلم به ایمنا   گفت: 
تا چند روز دیگر فیلمبرداری »تقلب« به پایان می رس��د و همزمان برای 

پخش از شبکه دو سیما تدوین و صداگذاری نیز می شود.
فروغ السادات اهتمام در ادامه افزود: سعید یاردوستی، شکوفه امینی پور، 
 محمد باقرانصاری، فریبا حس��ینی و رس��ول هنرمند بازیگران اصلی این 
تله فیل��م کودکانه هس��تند. وی درباره داس��تان »تقل��ب« تصریح کرد: 
داستان به رابطه یک دایی و فرزندان خواهرش می پردازد که می خواهد به 

خواهرزاده هایش اصول زندگی را بیاموزد و ... .

 11شاخه گل زنبق سفید  
در فرشچیان 

نمایش »11 ش��اخه گل زنبق س��فید« کاری از گروه تئاتر زندگی از 1۶ 
تا ۳۰ تیرماه در س��الن استاد فرش��چیان اصفهان به روی صحنه می رود.

نمایش»11 ش��اخه گل زنبق س��فید« نوش��ته رزیتا اصل مند، داستان 
 زنی است که به مطب دکتر روانپزش��کی مراجعه می کند و از ترس ها و 
کابوس هایش می گوید. در طی صحبت هایش با دکتر، از میان اشاره ها 
و نشانی های او حقایقی تکان دهنده آشکار می شود که تمامی روند ماجرا 
تحت الشعاع آن قرار گرفته و مسیر داستان را به طور کلی عوض می کند. 

گفتنی است، نمایش»11 شاخه گل زنبق سفید« به کارگردانی لیال پرویزی 
و کاری از گروه تئاتر زندگی از 1۶ تا ۳۰ تیرماه ساعت ۲۰:۴۵ در سالن استاد 

فرشچیان اصفهان اجرا خواهد شد. 

راو اولین گام را برداشت 
کانون عکس راو، وابسته به خانه جوان سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 
اصفهان اولین نمایشگاه ساالنه خود را از 1۷ تا ۲۳ تیر ماه در گالری شماره 
یک کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می کند. به گزارش ایمنا، 
در این نمایشگاه 1۵ تن از عکاس��ان عضو کانون عکس راو ۵۰ اثر خود در 
سایزهای ۴۵×۳۰ و با موضوعات مستند اجتماعی، طبیعت و خالق را به 
نمایش می گذارند.در این نمایشگاه برای اولین بار در اصفهان عکس هایی 
از smoke art یا عکاسی دود که یکی از سخت ترین تکنیک های عکاسی 
اس��ت،به نمایش درمی آید. کانون عکس راو زیر نظر س��ازمان فرهنگی، 
تفریحی شهرداری اصفهان حدود یک سال اس��ت که فعالیت خود را در 
خانه جوان آغاز کرده و از جمله فعالیت های این کانون می توان به برگزاری 
ورک شاپ های عکاسی، کارگاه های آموزشی، جلسات نقد و بررسی عکس 
عکاسان جوان و مطرح اش��اره کرد. عالقه مندان به عضویت در این کانون 
 می توانند به خانه جوان واقع در میدان قدس، خیاب��ان الله، جنب پارک 

باغ قوشخانه مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۵11۳1 تماس حاصل نمایند.

اوز: عظیم و قدرتمند 
اولین پوستر فیلم جدید سم ریمی با عنوان »اوز: عظیم و قدرتمند« 
منتش��ر ش��د. این فیلم ماجراجویانه فانتزی، اولین فیلم سم ریمی 
بعد از سال ۲۰۰9 است که فیلم ترس��ناک »من را به جهنم بکش« 
را ساخت. »اوز: عظیم و قدرتمند« نسخه جدیدی از فیلم کالسیک 
»جادوگر شهر اوز« است. آن چنان که گفته شده، فیلم جدید همان 
 داس��تان اصلی رم��ان »جادوگر ش��هر اوز« نوش��ته ال. فرانک بوئم 
را داراست. جیمز فرانکو در »اوز: عظیم و قدرتمند« نقش اصلی با نام 

اس��کار دیگز را برعهده دارد. او 
 یک شعبده باز سیرک است که 
از ش��هر کانزاس به س��رزمینی 
ب��ه ن��ام اوز م��ی رود. در زمان 
رس��یدن، او ب��ا س��ه جادوگر با 
نام های تئودورا )ب��ا بازی میال 
کونیس(، اوانورا )با بازی ریچل 
وایس( و گلیندا )با بازی میشل 
 ویلیام��ز( برخ��ورد م��ی کند. 
 »اوز: عظی��م و قدرتمن��د« در 
هش��تم م��ارچ ۲۰1۳ اک��ران 

خواهد شد. 
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 داستان فیلم »اس��ب حیوان نجیبی 
گروه 
فرهنگ

 
است« درباره مرد کالهبرداری است 
که با لب��اس مب��دل مأم��ور نیروی 
انتظامی شب ها در کوچه و خیابان های شهر راه می افتد و با 
مس��أله س��اختن از کوچک ترین موارد منفی آدم ه��ا، از آنها 

اخاذی می کند.
 در یکی از این ش��ب ها در راس��تای اخاذی او، چن��د نفر که 
با یکدیگر ارتباطی دارن��د، همراه هم می ش��وند تا پول مورد 
درخواس��ت مرد اخ��اذ را تهی��ه کنند، ام��ا نمی توانن��د و در 
 نهایت مرد کالهب��ردار که زندانی اس��ت و صب��ح همان روز 
مرخصی اش تمام می ش��ود، در آس��تانه بازگش��ت به زندان 
تمامی پول هایی را که اخاذی کرده، به همان  آدمی که قصد 
اخاذی از او را داش��ت می دهد. هرچند اس��ب حیوان نجیبی 
است اصاًل در س��طح فیلم های »هیچ« و» بیست« و یا حتی 
»آدم« و »آنجا« نیس��ت، اما به دلیل روایت ش��یرین، روان و 
بدون تکلف زندگی چند نفر از افراد جامعه که همگی آنها برای 
 بیننده بسیار باورپذیر هستند، جزو آثار خوب کاهانی به شمار

 می آید؛ شاید از این جهت که کاهانی از لحاظ استاندارد کاری 
روند نزولی نداشته و باز هم با همان دقت همیشگی به ساختار 
سینمایی توجه داشته اس��ت. یکی از نکات جالبی که در این 
فیلم قابل توجه است، انتخاب نام فیلم است. کاهانی که پیش 
 از این در فیلم های��ش عنوان های بس��یار کوتاهی را انتخاب 

می کرد، این بار برای عنوان فیلمش یک جمله را انتخاب کرده 
که البته در پایان فیلم تا حدی به دلیل این انتخاب می رسیم. 
او پس از س��اخت فیلم کمدی »هیچ« که البته در درون خود 
 الیه های فلس��فی و معناگرایانه هم داش��ت، به سراغ ساخت 
کمدی  اجتماعی اسب حیوان نجیبی اس��ت رفته تا بار دیگر 

خود را برای ساخت این گونه فیلم ها محک بزند.
 آخرین فیل��م کاهانی از هم��ان ابتدا با یک تیتراژ و س��کانس 
فوق العاده آغاز می ش��ود، بینن��ده را روی صندلی میخکوب 
می کند و در انتظار اتفاقات بعدی می نشاند. در دقایق بعدی، 
اسب حیوان نجیبی است، زندگی چند آدم که اغلب از طبقات 
متوسط جامعه هستند را به تصویر می کشد و بیننده را از یک 
ش��ب تا صبح با آنها همراه می کند. درونمای��ه فیلم از دیدگاه 
جامعه شناسانه یا حتی سیاسی قابل تفسیر است. اسب حیوان 
نجیبی است، سیاسی تر از همه فیلم های قبلی کاهانی به نظر 
می رسد؛ چراکه جمع شدن چند آدم و حضورشان در کنار هم 
که گاهی به درگیری لفظی و حتی فیزیک��ی هم می انجامد، 
نشان از دیدگاه فیلمساز در خصوص یأس و بحران و سردرگمی 
در جامعه امروز دارد. تسلیم ش��دن همه این آدم ها در مقابل 
باج خواهی مردی در لباس پلیس، نش��انه ای است از ترس و 
 عدم اتحاد بین این آدم ها که از سوی دیگر به این نکته اشاره 
می کند که گویی مردم از هر قشر و طبقه ای که باشند و از هر 

نوع فرهنگی که برخوردار باشند، خود را گناهکار می دانند.

فیلم » گلن گری، گلن راس«، روایتی 
گروه 
تل��خ از بح��ران اقتص��ادی جامع��ه فرهنگ

آمریکاس��ت، درس��ال های ریاست 
جمهوری رنالد ریگان، افراطی ترین و دس��ت راستی ترین 
حکومت بعد از جنگ دوم جهانی در آمریکا که از سال198۰ 
شروع و تا پایان سال199۲یعنی تا پایان حکومت معاون او 
جورج بوش )پدر( که سیاست های او را دنبال می کرد ادامه 
داش��ت. داس��تان فیلم در مورد عده ای بازاریاب یک بنگاه 
معامالت ملکی اس��ت که درگیرودار وضعیت بد و اس��فبار 
اقتصادی، به هر حربه و دس��ت آویزی برای بستن قرارداد و 

جذب مشتری پناه می برند. 
این فیلم به دلیل اقتباس نس��بتاً دقیقی که از نمایش��نامه 
مم��ت دارد، سرش��ار از دیال��وگ اس��ت و یک��ی از نق��اط 
 قوت این فیل��م نیز انتق��ال و اس��تفاده درس��ت و دقیق از

دیالوگ های نمایش��نامه ممت است که ش��اید در کمتر اثر 
اقتباس دیگری به این صورت باشد. به این معنی که کاربرد 
 عنصر دیال��وگ در یک اثر دراماتیک بس��یار ض��روری تر و 
حیاتی تر از یک اثر سینمایی اس��ت؛ چرا که درساخت یک 
فیلم می توان خأل دیال��وگ را با عناصر دیگ��ری پرکرد، اما 
در نمایش��نامه به این صورت نیست. انتخاب بازیگر و کاربرد 
دقیق حاالت و تأثیرات ش��دید روانی در اجرای آنها، در این 
فیلم بسیار برجسته اس��ت. بازی خارق العاده آل پاچینو در 

نقش روما، نمونه مؤید و تحس��ین برانگیز این ادعاس��ت که 
 در اپیزوده��ای پایانی فیل��م آنجا که درجدال��ی هولناک و 
نگران کننده با مشتریش، لینگ، دست و پنجه نرم می کند.

لینگ که پس از بستن قرارداد در روز قبل و خرید قطعه ای 
زمین، حال به دلیل مخالفت همس��رش، ن��زد روما آمده تا 
قرارداد را فس��خ کند، چکش را پس بگی��رد، روما خود را در 
آستانه مغاکی هولناک می بیند و برای رهایی از این ورطه، به 
 هر حربه ای متوسل می شود، اما درنهایت ناامیدی، می بیند

که هیچ کدام کارساز واقع نمی شود و... . گلن گری گلن راس 
روایت هولناکی از جامعه ای ابزاری اس��ت؛ جامعه ش��یئی 
ش��ده، جامعه ای که درآن هر شخص برای حفظ موجودیت 
 خود، چنگ و دندان نش��ان می دهد. پ��ول، کلیدی ترین و 
اساس��ی ترین نقش موجود در آن جامعه را بازی می کند و 

همه نگاه ها و تالش ها برای رسیدن به آن معطوف است. 
گلن گری گلن راس، روایتی است سرشار از اضطراب و تنش. 
تمامی شخصیت های موجود دراین روایت، نمودهای واقعی 
این اضطراب و تنش ان��د. از حاالت مختلف ان��دام آنها، نوع 
راه رفتن، نوع نشس��تن، نوع نگاه ه��ا، میمیک چهره و دیگر 
حرکات آنها، همه و همه مبّین نوعی فوبیا و استرس است و 
 در این میان دوباره می توان نقش تأثیرگذاری که دیالوگ ها

 و اکش��ن های کالمی نمایش��نامه ممت ایفا می کند را در 
البه الی حاالت و حرکات شخصیت ها به وضوح دید.

گلن گری گلن 
راس روایتی است 
سرشار از اضطراب 
 و تنش؛ تمامی 
شخصیت های 
موجود دراین 
روایت،
 نمودهای واقعی 
این اضطراب و 
تنش اند

به انگیزه نمایش درتاالر هنر اصفهان 

کلکسیونی از پدرسوختگی و رذالت آیا اسب حیوان نجیبی است؟ 

  
کتاب جدید جی. کی. رولینگ با طراحی جلدی عجیب به بازار می آید. اولین کتاب 
رولینگ پس از مجموعه کتاب های پرفروش و محبوب »هری پاتر«، کتابی است 
ویژه بزرگساالن که در ۵1۲ صفحه منتشر شده و »جای خالی تصادفی« نام دارد.

طراحی جلد این کتاب، کار جان گری است که در یادداشتی کوتاه به توضیح معنا 
و مفهوم این طراحی عجیب پرداخته است. او نوشته است: »برای یک طراح جلد، 
کتاب هایی این چنین آسان ترین و دشوارترین کار هستند. آسان است؛ چون هر 
چیزی که روی جلد بگذاری باز هم کتاب پرفروش می شود. دشوار است؛ چون ناشر، 
کارگزار و نویسنده از تو انتظار دارند و منتظر هستند ببینند تو چه کار می کنی و 

بعدش هم همه دنیا می خواهند هر چه زودتر کارت را ببینند.«
»جای خالی تصادفی« داستان اهالی شهر پگ فورد است که پس از مرگ نابهنگام 
بری فربرادر در اوایل ۴۰ سالگی، شوکه می شوند. پگ فورد نمونه شهرهای کوچک 
انگلیسی اس��ت؛ خانه های زیبا و کوچه های باصفا. اما پش��ت این ظاهر چشم نواز 
شهری وجود دارد که همه اهالی آن با هم س��ر جنگ دارند. فقیرها با ثروتمندان، 
 نوجوانان با والدینش��ان، همس��ران با شوهرانش��ان و معلمان با دانش آموزانشان 
در جنگ و دعوا هس��تند. ح��اال جای خال��ی بری بر صندلی ریاس��ت ش��ورای 
 شهر موجب می ش��ود جنگی بزرگ در ش��هر شکل بگیرد: چه کس��ی جایگزین 

بری می شود؟
 گری که در 1۲ سال گذشته با ناش��ران مختلفی کار کرده و کارهایش با استقبال 
روبه رو شده اند، افزود: از همان ابتدا معلوم بود که طرح جلد »جای خالی تصادفی« 
باید به شکلی باشد که تا حد ممکن نشان دهد این کتاب با مجموعه »هری پاتر« 
تفاوت دارد. پس زمینه به رنگ بسیار روشن اس��ت تا نشان دهد کتاب متعلق به 
ژانر گوتیک نیست. حرف X هم که با دست خطی رایج نوشته شده، نشان می دهد 

با داستانی ملموس و گرم روبه رو هستیم. در این طراحی اشاره ای به سیاست هم 
هس��ت، اما جدای از این، به نظرم طرح جلد هیچ چیز به شما نمی گوید و همین 
مهم است. به عنوان خواننده ش��ما با دیدن طرح جلد نمی دانید که چه چیزی در 

انتظارتان است.
کتاب جدی��د جی. ک��ی. رولین��گ را انتش��ارات لیتل ب��راون در ۲۷ س��پتامبر 
 رونمای��ی می کن��د. ای��ن ناش��ر خب��ر داده از همی��ن حاال بس��یاری کت��اب را 

پیش خرید کرده اند.
گری دلیل ساده بودن طراحی جلد کتاب را چنین ش��رح داد: جی.دی. سلینجر 
در قراردادهایش می نوش��ت که هیچ گونه عکس و تصویری نباید روی جلد کتاب 
نقش بندد. گونتر گراس هم در قراردادهایش اش��اره می کند روی جلد کتاب باید 
فقط از طراحی های خود او استفاده شود. طرح جلد کتاب های کالسیک انتشارات 
پنگوئن یا طرح جلد کتاب های ش��عر فیبر چیزی به ما نمی گویند جز این که این 
کتاب مهم است. نام خود جی. کی. رولینگ به تنهایی اهمیت دارد، نشانه ضمانت 
کیفیت اثر است و برای همین، به روشن ترین و واضح ترین شکل ممکن روی جلد 

نام نویسنده آمده است.«
این ط��راح در خاتم��ه گفت: خ��ودم طراحی جلد را دوس��ت ن��دارم؛ چون مثل 
هم��ه طراحان فک��ر می کنم ممک��ن ب��ود کار بهتری ارای��ه دهم، اما ب��ه عنوان 
یک طراح به طراح جل��د این کتاب حس��ودی می کنم و به عن��وان یک خواننده 
 مجذوب آن ش��ده ام، پس یک جلد از کت��اب به فروش رفت: من کارم را درس��ت 

انجام دادم.
انتشارات لیتل براون امیدوار اس��ت »جای خالی تصادفی« موفقیت »هری پاتر« 
 را تکرار کند؛ کتابی ک��ه بیش از ۴۵۰ میلیون نس��خه از آن به ف��روش رفته و به 

۷۴ زبان ترجمه شده است.

خالق هری پاتر از روی جلد هم خبرساز است 

طراحی کتاب جدید خانم رولینگ چه معنایی دارد؟

ماشین آدمکشی متولد شدتولد کارگردان زنانخالق نئورئالیسم به دنیا آمد 
گروه فرهنگ - ویتوریو دسیکا در هفتم ژوئیه 19۰۲ در 
شهر سورا در ناحیه چوچارا زاده شد و ۷۲ سال عمر کرد. 
اودر 19۴۰ با »گل های ارغوانی« کارگردانی را و یک سال 
بعد، همکاری با چزاره زاواتینِی فیلمنامه نویس را شروع 
کرد. دسیکا در طول زندگی پربار خود به افتخارها و جوایز 

بسیاری دست یافت.
 »دزد دوچرخ��ه« همواره در فهرس��ت فیلم ه��ای برتر 
منتق��دان ج��ای دارد و جوایز متعددی از جمله اس��کار 
بهترین فیل��م خارجی، جای��زه انجمن منتق��دان فیلم 
نیوی��ورک، جایزه آکادم��ی فیلم بریتانی��ا، جایزه بزرگ 

جشنواره بلژیک و... را به دست آورده است. 
 »معجزه در میالن« جایزه بزرگ جشنواره کن را به طور 
مشترک و جایزه منتقدان نیویورک را به عنوان بهترین 
فیلم خارجی س��ال گرفت و  به خاطر فیلم های »دیروز، 
امروز، فردا« و »ب��اغ فینزی کونتینی ها« برنده اس��کار 

بهترین فیلم سال شد.

گروه فرهنگ - ج��رج کیوکر متول��د 8 ژوئیه 1899 
است و  اساس��اً به عنوان کارگردان دیالوگ از برادوی به 
هالیوود آمد و پیش از ساختن نخستین فیلم عمده خود 
»الیحه طالق«)19۳۲(،با لوییس مایلس��تن و ارنست 

لوبیچ همکاری می کرد.
 کیوکر س��پس با یک سلس��له کمدی صاحب سبک و 
اقتباس هایی موج��ه از ادبیات نمایش��ی روز، خود را به 
عنوان فن آوری برجسته در سینمای آمریکا تثبیت کرد. 
 وی فراس��ت زی��ادی در انتخ��اب دکوره��ای موق��ر و 
دیال��وگ ه��ای هوش��مندانه و همچنی��ن مهارتی در 
کارگردانی ستارگان زن داشت، به حدی که  قرار بود به 
عنوان کارگردان فیلم »بربادرفته« انتخاب شود، اما توجه 
بیش از حد وی به زنان بازیگر در فیلم »س��لزنیک« او را 
از کار اخراج کرد و فلمینگ به عنوان کارگردان انتخاب 
شدتا این که کیوکر در سال 19۴۶ با فیلم »بانوی زیبای 

من« اسکار را به خانه برد. 

گروه فرهنگ - سیلوس��تر گاردنز اس��تالونه که او را 
به نام سیلوس��تر اس��تالونه می شناس��ند، متولد ششم 
جوالی 19۴۶ اس��ت. بازیگر، کارگ��ردان، تهیه کننده و 
فیلمنامه نویسی آمریکایی که اغلب با نام مستعار )اسالیبه 

معنای آب زیرکاه( نامیده می شود.
او بیشترین موفقیت خود را مدیون سری فیلم های اکشن 
راکی و رمبو است. لبخند اس��تهزاآمیز، چشمان تنبل و 
گویش خاص او که برخی حروف را ادا نمی کند، نتیجه 

فلج شدن سمت چپ صورتش به هنگام تولد است.
 ورود او به س��ینما از راه های عجیب دنیای سینماست. 
 گویا یک شب برای دیدن مس��ابقه بوکسور معروف آن 
زمان )علی چاک ونپر( رفته بود. همان ش��ب به محض 
رسیدن به خانه، قلم و کاغذ برداشت و نوشتن فیلمنامه 
راکی را ش��روع کرد و آن را س��ه روزه به پایان رس��اند و 
 نتیجه این ش��د که راکی برنده 1۰ جایزه آکادمی اسکار 

فیلم شد.

الماس ها ابدی اند 

SMS

آخرین فیلم 
کاهانی از همان 
ابتدا با یک تیتراژ و 
سکانس فوق العاده 
آغاز می شود، 
بیننده را روی 
صندلی میخکوب 
می کند و در انتظار 
 اتفاقات بعدی
 می نشاند



چهره روزیادداشت

 برونو سزار در رده پنجاه و سوم 
بهترین گلزنان جهان 

برونو سزار در فهرس��ت بهترین گلزنان س��ال ۲۰۱۲ جهان همراه 
با ایمون زاید، مهاج��م لیبایی پرس��پولیس  و آرش برهانی مهاجم 
اس��تقالل در رده پنجاه و س��وم جای گرفت. در این فهرست، لیونل 

مسی، فوق ستاره بارسا با ۱5 گل زده بهترین محسوب می شود.
 ریکاردو الیویرا از الجزیره امارات با ۱۲ گل زده، در رده دوم ایس��تاد 
ومحمد ابوطریق از االهل��ی مصر با ۱۰ گل زده، در رده س��وم جای 

گرفته است. 

قهرمانی به خالدان و طالور رسید
در فینال رقابت ه��ای تنیس دونف��ره جایزه بزرگ جام ویلس��ون 
اصفهان، فرشاد طالور و ش��اهین خالدان با شکست انوشا شاهقلی 
 و اش��کان دبیری قهرم��ان ای��ن دوره از رقابت ها ش��دند. در فینال 
رقابت های دونفره، فرشاد طالور و شاهین خالدان با نتیجه شش بر 
یک و شش بر چهار از سد انوشا شاهقلی و اشکان دبیری گذشتند و 

به عنوان قهرمانی این دوره دست یافتند. 
 فینال رقاب��ت ها انف��رادی نیز از س��اعت ۱۰ صبح  امروز )ش��نبه( 
بین انوشا شاهقلی و شاهین خالدان برگزار خواهد شد. رقابت های 
 تنیس جایزه ب��زرگ جام ویلس��ون اصفهان از ۱۰ تیرم��اه به مدت 
یک هفته در مجموعه ورزشی شهدای ارتش در حال پیگیری است. 

سزار از دست سپاهان پرید
 در حال��ی که از روزها پیش ش��ایعاتی مبنی بر پیوس��تن س��زار به 
باشگاه النصر شنیده می ش��د، باالخره این ش��ایعات رنگ واقعیت 
 به خود گرفت و این تیم اماراتی با مهاجم س��ابق سپاهان، قراردادی 
یک ساله امضا کرد، این در حالی است که برونو سزار یک فصل دیگر 
با سپاهان قرارداد دارد و برای بازی کردن در تیم النصر، باید رضایت 
باشگاه س��پاهان را جلب کند. باید دید آیا مدیران س��پاهان اجازه 

جدایی وی را در صورت دریافت مبلغ مناسبی می دهند یا خیر؟ 

فیفا و دو تصمیم تاریخی
مجمع قانونگذاری فیفا روزپنجش��نبه در جلسه ای تکنولوژی خط 
دروازه و حجاب برای بانوان فوتبالیست را تأیید کرد. با تأیید فیفا، از 
این پس بازیکنان زن فوتبال می توانند با حجاب اسالمی در میادین 

بین المللی به میدان بروند.
 تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان سال گذش��ته به دلیل ممنوعیت 
اس��تفاده از حجاب در میادین در مرحل��ه مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ 
لندن از دور رقابت ها حذف شد. از طرف دیگر تکنولوژی خط دروازه 
نیز که پیش از این فش��ار زیادی برای اس��تفاده از آن وجود داشت، 
مورد تأیید قرار گرفت. قرار اس��ت در جام باشگاه های جهان در ماه 
دسامبر، جام کنفدراسیون های ۲۰۱3 و جام جهانی ۲۰۱4 برزیل 

از آن استفاده شود. 

راه اندازی اولین آکادمی تخصصی 
والیبال نشسته 

به همت باش��گاه فوالد ماه��ان و هی��أت ورزش ه��ای جانبازان و 
معلوالن اس��تان اصفه��ان، نخس��تین آکادمی تخصص��ی والیبال 
نشس��ته وی��ژه بان��وان افتت��اح خواه��د ش��د. ای��ن آکادم��ی که 
ب��ه منظ��ور ش��ناخت اس��تعدادهای بالق��وه در می��ان بان��وان 
جانب��از و معل��ول در رش��ته والیب��ال نشس��ته تأس��یس ش��ده 
 اس��ت،  فردا همزم��ان ب��ا رقابت ه��ای قهرمان��ی اس��تان افتتاح 
خواهد ش��د. هدف از راه ان��دازی ای��ن آکادمی، تقوی��ت تیم های 
والیبال نشسته اس��تان در رده های مختلف باش��گاهی و تیم های 
 منتخب استان و نیروسازی در س��طوح مختلف ورزشی خواهد بود. 
 عالق��ه مندان ب��ه حض��ور در آکادم��ی، می توانن��د ب��ا مراجعه به 
هیأت های ورزشی جانبازان و معلوالن هر شهرستان در این آکادمی 

ثبت نام کنند. 

 خرید نکونام 8میلیارد
 برای استقالل آب می خورد!

باشگاه اس��تقالل برای به خدمت گرفتن جواد نکونام باید مبلغی در 
حدود هشت میلیارد تومان هزینه کند؛ رقم سنگینی که شاید به کلی 

مسئوالن این باشگاه را از خرید این هافبک منصرف کند. 
میگل آرچانکو، رییس جدید باشگاه اوساسونا در نشست خبری خود 
اعالم کرد که این باش��گاه در وضعیت خوبی به لحاظ اقتصادی قرار 
ندارد و قصد دارد از طریق فروش چند بازیکن خود، به این وضعیت 

سر و سامان دهد.
 در این میان مسئوالن اوساسونا تصمیم گرفته اند جواد نکونام را که 
تا س��ال ۲۰۱3 با این تیم قرارداد دارد، به تیم هایی که خواهان این 
بازیکن هستند بفروشند تا مبلغی که از فروش هافبک ایرانی خود به 
دس��ت می آورند، کمکی مالی برای آنها باشد. بر اساس اعالم رییس 
باشگاه اوساسونا هر باشگاهی که نکونام را می خواهد، باید مبلغ دو و 

نیم میلیون یورو به این باشگاه بپردازد. 

وضعیت سزار را ازطریق فیفاپیگیری 
می کنیم

رحیمی/ مدیرعامل باشگاه سپاهان
با این که سزار با باشگاه های دیگری مذاکره داشته یا نداشته کاری 
نداریم؛ چون نکته مهم برای ما قرارداد برنو سزار با سپاهان بوده که 
هنوز یک سال دیگر از اعتبار آن باقی  مانده است. از این که چرا تا االن 
به ایران برنگشته و در اردوی ترکیه تیم هم حضور پیدا نکرده اطالعی 
ندارم، اما به ص��ورت تلفنی با مدیر برنامه های��ش در برزیل صحبت 

کردیم و او گفت نگران نباشید، برونو 
به سپاهان برمی گردد. ما این مسأله 
را به اط��الع فیفا هم رس��انده ایم و 
اگ��ر او نیاید، مجبور می ش��ویم به 

فیفا شکایت کنیم. اگر سزار االن 
هم برگردد باشگاه 
برخورد قاطعی با او 

خواهد داشت. 

خوراکچی:

 همه در فوتسال بالتکلیف اند
مرب��ی و کارش��ناس فوتس��ال  کش��ورمان انتقادهایی را 
به وضعیت فعل��ی این رش��ته و همچنین نح��وه فعالیت 
باش��گاه ها دارد. محمود خوراکچ��ی در رابطه با ش��رایط 
فعلی تیم فوتس��ال فوالدماهان و اعضای ای��ن تیم، اظهار 
ک��رد: باش��گاه فوالدماه��ان از مدت ها قبل به مس��ئوالن 
و کس��انی که در فوتس��ال دس��تی به آتش دارند، هشدار 
می داد که تیم های فوتس��الش را منحل می کن��د. اما آنها 
فکر می کردند ما ش��وخی می کنیم. وی ادامه داد: باشگاه 
فوالدماهان پیشنهاداتی را برای سربلندی فوتسال عنوان 
کرد، اما هیچ بازتابی نداشت و متأسفانه به این پیشنهادها 
دس��توری نگاه کردند. در حال حاضر کمتر از ش��ش روز 
به پایان زم��ان نقل و انتق��االت و ۲۰ روز به ش��روع لیگ 
باقی مانده و باش��گاه ماهان تمام بازیکنان��ش را آزاد اعالم 
کرده اس��ت. بازیکنانی که اس��تانداردهای جهانی را دارند 
 و مربیان��ی ک��ه در دنیا ش��ناخته ش��ده اند، بالتکلیف اند

و همین بازیکنان س��ه ماه دیگر به ج��ام جهانی خواهند 
رفت. صانعی با چ��ه امیدی بای��د کارش را ش��روع کند؟ 
س��رمربی تیم فوتس��ال فیروز صفه با بیان ای��ن که با این 
 وضع تیم مل��ی موفق��ی نخواهیم داش��ت، اضاف��ه کرد: 
سه ماه دیگر صانعی را بازخواس��ت می کنند که چرا نشد؟ 
ما اول باید بس��تر را فراهم کنیم، س��پس انتظ��ار نتیجه  
 داشته باش��یم. خود ترابیان بعد از جام ملت ها می گفت به 
هیچ وج��ه از مرب��ی خارجی اس��تفاده نخواهد ک��رد، اما 
خودشان زیر حرفشان زدند و مدیر فنی اسپانیایی خواهند 
آورد. حتی اگر لوزانو هم بیاید، به درد ما نمی خورد. ما اگر 
چهار س��ال هم با جام جهانی فاصله داش��ته باشیم، مربی 
خارجی جز ضرر چی��زی ندارد. خودم��ان در دنیا صاحب 
سبکیم و جزو پنج تیم برتر دنیا هستیم. این اتفاقی نیست. 
حتما مربیان لیگ برتری با بازیکنان، استاندارد کار کرده اند 
که االن اینجا هستیم. خدا را ش��کر که همه مربیان لیگ، 
ایرانی هس��تند. مربی سابق تیم ملی فوتس��ال با بیان این 
که کمیته  فوتس��ال هیچ کاری برای آموزش فوتس��الی ها 
نمی کند، تصریح کرد: پنج ماه اس��ت که لیگ تمام شده، 
 دریغ از ی��ک کالس آموزش��ی ب��رای مربی��ان و داوران. 
هم اندیشی هایی برای سرپرستان، داوران و مربیان می تواند 
برگزار شود تا یک سری قوانین را به یک دیگر انتقال دهند 
و در آینده دچار حواشی نباشیم. این هم اندیشی ها باعث 
می ش��ود رابطه عاطفی هم ایجاد ش��ود و ما ب��رای حفظ 

حرمت های یکدیگر، به هم بی احترامی نکنیم.

گفتگو

6
بوفون با جت به زیارت رفت!

 دروازه بان یوونتوس، بعد از نایب قهرمانی ایتالیا در یورو ۲۰۱۲، با جت اختصاصی اش به ش��هر مقدس 
مدیوگورژ در بوسنی سفر کرد. جان لوئیجی بوفون از موستار با پای پیاده راهی مدیوگورژ شد؛ شهری که 

از سال ۱98۱، به یکی از شهرهای مقدس کاتولیک ها تبدیل شد. 

فقط پنج روز تا پایان فصل نقل و انتقاالت  مسعود 
لیگ دوازدهم زمان باقی است و تیم های افشاری

حاضر در لیگ فصل جاری با حداکثر توان 
به دنبال تکمیل لیست خودش��ان هستند تا ش��اید با استفاده از 
 بازیکن��ان جدی��د، حض��وری درخش��ان در لی��گ دوازده��م 

داشته باشند. 
اما س��پاهان به عنوان قهرمان چهارگانه تاریخ لی��گ برتر فوتبال 
ایران بعد از هت تریک قهرمانی در لیگ یازدهم، با شرایط ویژه ای 
پا به فصل نقل و انتقاالت گذاش��ت و خروج بازیکنان تأثیرگذاری 
مثل سیدجالل حسینی، محسن بنگر، مهدی کریمیان، رحمان 
احمدی، سید مهدی سیدصالحی و حتی هاشم بیک زاده طرفداران 
س��پاهان را نگران کرد که مبادا با خروج این ستاره ها تیمشان در 
فصل آینده دچار ضعف و مش��کالت فنی ش��ود، ولی با این وجود 
مدیریت باشگاه سپاهان با توجه به نیاز و درخواست های کادر فنی 
این تیم، اقدام به جذب بازیکنانی کرد که روی کاغذ شرایط نسبتاً 
ایده آلی نسبت به بازیکنان جداشده داشتند و به همین خاطر این 
امیدواری ایجاد ش��د که با درایت فنی کرانچار و اردوهای مناسب 
پیش فصل، بازیکنان جدید با قدیمی ها هماهنگ شده و سپاهان 

همچنان شرایط ایده آل فصل گذشته خودش را حفظ کند.
 اما درست در روزهایی که همه آماده دیدن یک سپاهان هجومی و 

هماهنگ در اولین هفته لیگ در مقابل مس کرمان هستند، اخبار 
منتشر شده از اردوی سپاهان نگرانی هایی را در بین هواداران این 
تیم ایجاد کرده است. جانواریو و سزار، دو بازیکن برزیلی سپاهان 
بدون ش��ک یکی از ارکان موفقیت این تیم در فصل گذشته لیگ 
برتر و صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بودند 
و حتی بالفاصله بعد از پای��ان لیگ یازدهم و قبل از س��فر این دو 
 بازیکن به کشور برزیل، از سوی باشگاه سپاهان اعالم شد که این 
دو بازیکن ب��رای فص��ل آینده ب��ا زرده��ای اصفهان ب��ه توافق 
رس��یده اند و نس��بت به تمدید قرارداد این دو بازیک��ن هم اقدام 
 شده است، ولی در طی 5۰ روز گذشته اخبار متفاوتی در مورد این 
دو بازیکن - به خصوص س��زار- به گوش رسید که قصد حضور در 
اصفهان را ندارند و با تیم های عربی حاشیه خلیج همیشه فارس 

مشغول مذاکره شده اند. 
این اخبار به صورت مداوم از سوی باشگاه سپاهان تکذیب شد، ولی 
با وجود حضور سپاهان در اردوی ترکیه، برزیلی های سپاهان در 
زمان مناس��ب به اردوی این تیم اضافه نشدند و فقط جانواریو بود 
که با تأخیری چند روزه به اردوی سپاهان پیوست که این تأخیر را 
هم می توان به این مسأله ربط داد که جانواریو به نوعی پاسوز سزار 
شده و شاید منتظر بوده تا با مشخص شدن شرایط سزار، به همراه او 
 راهی اردوی سپاهان شود. دیروز اخباری از سوی خبرگزاری های

 ورزش��ی منتش��ر ش��د که می تواند از لحاظ روحی و روانی تأثیر 
زیادی بر روی شرایط فنی و فکری سپاهان در آغاز لیگ دوازدهم 
داشته باشد. در ابتدا خبر رسید که بنا بر اعالم سایت باشگاه النصر، 
 برونو س��زار برای امضای یک قرارداد یک س��اله با این باش��گاه به 
توافق رسیده و در فصل آینده دیگر س��زار را با لباس زرد سپاهان 
نخواهیم دید که با توجه به خروج سید صالحی و مصدومیت غالمی  
که بدون شک به زمان بیشتری برای رس��یدن به شرایط مناسب 
خودش نیاز دارد، خبری نگران کننده برای س��پاهان محس��وب 

می شود.
سپاهان در حال حاضر فقط جواهیر سوکای و رادومیر جایوویچ را 
به عنوان مهاجم در اختیار دارد ک��ه نفر اولی فراز و فرود زیادی در 
نوع بازی اش دیده می ش��ود و جایوویچ هم مثل یک هندوانه در 
 بسته هنوز رونمایی نش��ده، ولی بعید به نظر می رسد که مهاجم 
مقدونیه ای سپاهان بتواند یک جانشین ششدانگ برای سزار برزیلی 
باشد که با پیشنهاد میلیاردی عرب ها وسوسه شد و با وجود قول 

های قبلی، سپاهان را سر کار گذاشت.

شاید این بار هم پای مرزبان در میان باشد
اما با وجود رفتن س��زار از س��پاهان، خبر اخ��راج محترمانه فابیو 
جانواریو از اردوی س��پاهان و بازگش��ت زودهنگام این بازیکن به 
تهران، ش��وک دیگری بود که ش��رایط س��پاهان را پیچیده تر از 

گذشته کرد. 
در این که جانواریو به خاطر بی انضباطی و عدم حضور به موقع در 
تمرینات سپاهان باید با تنبیه روبه رو شود هیچ شکی نیست، ولی 
شرایط فنی این بازیکن و زحماتش برای سپاهان در طول سه سال 
گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست و گرفتن ایراد فنی از هافبک 
برزیلی سپاهان، شاید به نوعی بازی با افکار عمومی باشد، آن هم از 

جانب کادر فنی سپاهان. 
علیرضا مرزبان در ط��ول دو ماه اخیر همواره با اته��ام باندبازی از 
سوی بازیکنان جدا ش��ده از س��پاهان روبه رو بوده و دور از انتظار 
نخواهد بود که جانواریو هم در صورت جدایی از س��پاهان، دوباره 
دستیار اول کرانچار در س��پاهان را مورد انتقاد قرار دهد. تا لحظه 
نگارش این مطلب هنوز خبر جدی��دی از دلیل جدایی زودهنگام 
جانواریو از اردوی س��پاهان منتشر نش��ده، ولی هر چه که باشد، 
س��پاهان با جدایی قریب الوق��وع دو بازیکن برزیل��ی اش کاری 
سخت برای پیدا کردن جانشینان این دو بازیکن خواهد داشت و 
 مطرح شدن نام بازیکنانی مثل جباری، مجیدی و خلعتبری با آن 
 حاش��یه های فراوانش��ان، ب��ه هیچ وج��ه گزینه های مناس��بی 
 ب��رای جانش��ینی برزیل��ی ه��ای س��پاهان نخواهن��د ب��ود، 
مگر این که بازهم مرزبان وارد عمل شود و از بین بازیکنانی که سابقه 
کار کردن با خودش را داشته اند، جانشین بازیکنان برزیلی سپاهان 
را مشخص کند که در آن صورت کادر فنی سپاهان در طول لیگ 
دوازدهم باید بدون هیچ ح��رف و حدیثی جوابگوی نحوه انتخاب 

بازیکنان سپاهان در فصل نقل و انتقاالت باشند.

جانواریو پاسوز سزار می شود؟        

این سپاهان آنتی برزیلی!
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تخلف هیأت فوتبال 
در روز روشن

شباهت قرارداد 
بازیکنان با مهریه

در حالی که نزدیک ب��ه یک ماه از انتخاب��ات هیأت فوتبال اس��تان اصفهان 
می گذرد، گفته می شود رییس هیأت فوتبال شهرستان اصفهان ماه هاست که 
بدون داشتن حکم ریاست و سرپرستی، به فعالیت در هیأت فوتبال مشغول 
است.  احمد جمش��یدی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان با 
تأیید ضمنی این مس��أله، به ایمنا اظهار داش��ت: زمان ریاست رییس هیأت 
فوتبال شهرستان اصفهان ماه هاست که به پایان رسیده و فکر می کنم بیشتر 
از دو ماه پیش، زمان ریاست او به پایان رسید. حال جای این سؤال وجود دارد 
که در حالی که برخی از رؤسای هیأت های فوتبال شهرستان های اصفهان به 
دلیل نداشتن حکم، در انتخابات ریاست هیأت فوتبال اصفهان شرکت نکردند، 
چگونه رییس هیأت فوتبال شهرستان اصفهان موفق به شرکت در این انتخابات 

و رأی گیری در آن شده است؟

 رییس فدراس��یون فوتبال در خصوص وضعیت تیم ملی عنوان کرد: از حدود 
یک سال و س��ه ماه پیش که کی روش به ایران آمد، تدارک الزم را برای کسب 
موفقیت او در نظر گرفتیم و در مجموع در بازی های مقدماتی نیز عملکرد بسیار 
خوبی داشتیم، اما در دو بازی اخیر معتقدم نتوانستیم خوب ظاهر شویم.  علی 
کفاشیان درباره قرارداد بازیکنان فوتبال یادآور شد: قرارداد بازیکنان همچون 
مهریه است؛ چه کسی داده و چه کسی گرفته است؟ قرارداد بازیکنان ما با تیم ها 
خیلی  پایین تر از پیشنهادهایی است که تیم های خارجی به آنها می دهند. شاید 
میانگین دریافتی کل بازیکنان حاضر در لیگ بین ۱5۰ تا ۲۰۰ میلیون باشد و در 
این بین فقط چند بازیکن مبالغ باالیی دریافت می کنند. وی در خصوص این که 
چه تضمینی وجود دارد که او و همکارانش در چهار سال دوم موفق باشند، گفت: 
اگر چهار سال دوم نشد، انشااهلل در چهار سال بعد بتوانیم وضعیت را بهتر کنیم. 

از افزایش دستمزد خبری نیست 
سران میالن عالقه ای به افزایش دستمزد کوین پرینس بواتنگ و 
ثبت قرار داد جدید با او را ندارند. به نظر می رسید او تمایل داشت 
تا پس از تمدید قرارداد تیاگو سیلوا با میالنی ها، با ارائه پیشنهادی 

جدید، مبلغ قراردادش را با میالنی ها بهبود بخشد. 

نستا هم به ام ال اس رفت
الساندرو نس��تا، مدافع 36 س��اله و اسبق باشگاه 
التزیو و میالن به باش��گاه مونترئال ایمپکت در 
لیگ MLS پیوست. او چهارمین ایتالیایی باشگاه 

مونترئال ایمپکت خواهد بود.

گواردیوال مربی روسیه خواهد شد
این طور به نظر می رسد که آینده پپ گواردیوال ممکن 
است در روسیه رقم بخورد.  سرمربی سابق بارسلونا روز 
 گذش��ته وارد مسکو ش��ده و می خواهد قراردادش را 
به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور به امضا برساند.  04

مه��دی زمان��ی، یک��ی از قهرمان��ان 
سمیه 
دوومیدانی اس��ت که به غیر از جامعه مسرور

دوومیدان��ی کاران اس��تان و کش��ور، 
جامعه رزمی کاران نیز در جریان وضع و اوضاع امروز او هستند.

 او کسی بود که همراه با مسعود مقدم، جوان آینده دار موی تای 
جهان در یک سانحه تصادف دچار آسیب جدی شد. مقدم در 
دم جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما زمانی با یک مصدومیت 
 آزاردهن��ده، وداع تل��خ و زودهنگام��ی ب��ا ورزش قهرمان��ی 

داشت.
 او با وجود 3۱س��ال س��ن، خیلی زود از وادی ورزش قهرمانی 
فاصله گرفت و به واس��طه عدم حمایت س��ازمان تربیت بدنی 
سابق و وزارتخانه ورزش امروز از او، از اوضاع اقتصادی اسفباری 

رنج می برد.
آقای زمانی از چه سنی به ورزش رو آوردید؟

دو ومیدانی را از ۱4 س��الگی آغاز کردم. قبلش تکواندو، ش��نا 
و آمادگ��ی جس��مانی کار می کردم ک��ه مربیان��م مانند آقای 
 بینا تش��خیص دادند ک��ه من ب��رای دو ومیدانی مناس��ب تر

هستم.
 در چه شاخه ای از دو ومیدانی فعالیت دارید؟

دو استقامت، نیمه استقامت و گاهی دو صحرانوردی و امدادی.
 چه مقام هایی کسب کرده اید؟

بهترین رکورد لیگ داخلی در 3۰۰ متر بامانع و دو صحرانوردی 
رادارم. 38 مدال طالی کشوری، برنز آسیایی و طالی مسابقات 
بین المللی مجارستان. در مسابقات آسیایی سنگاپور، سریالنکا 
و هندوستان و رقابت های دیوار چین نیز حضور داشتم و کسب 

عنوان کردم.
 چرا با وجود سنتان به ورزش ادامه ندادید؟

دوس��ال پیش در یک سانحه رانندگی به ش��دت آسیب دیدم 
 و از آن زمان تاکنون به دس��تور پزش��کم از فعالیت ورزش��ی 

منع شدم.
 چه سانحه ای؟

به عنوان مربی بدنساز با دوس��ت خوبم مرحوم مسعود مقدم، 
از قهرمانان رزمی کار موی تای جهان با وس��یله شخصی عازم 
مسابقات بودیم که تصادف کردیم و دوستم فوت کرد و من از 
ناحیه کمر به شدت آسیب دیدم، این ش��د که دیگر از ورزش 

قهرمانی دور شدم.
 مگر وظیفه وزارتخانه نبود که ش�ما را به مسابقات 

اعزام کند؟
چرا؛ ولی سفر با اتوبوس برای یک ورزشکار سخت است، چون 
باعث گرفتگی عضالتش می ش��ود. از طرف دیگر هزینه بلیت 
هواپیما زیاد بود و قب��ول نمی کردند که مارا ب��ا هواپیما اعزام 

کنند. این شد که با وسیله شخصی رفتیم.
  گفتید به عن�وان بدنس�از دوس�تتان را همراهی 

می کردید؟
بله؛ ما دوومیدانی کارها هیچ گاه مورد توجه نیستیم و مجبوریم 
برای گذران زندگی دست به چنین کارهایی بزنیم. از عهده این 
کار هم به خوبی بر می آییم؛ زیرا دوومیدانی مادر رشته هاست 
 و اطالعات ما م��ی تواند به ورزش��کاران دیگر کمک ش��ایانی

 کند.
 بیمه هستید؟

 بیمه خویش فرما هس��تم ک��ه هزینه درمان��م را تعدیل نکرد. 
بعد از تصادف، برای درمان هزینه زیادی را متحمل ش��دم که 
تمام آن را خ��ودم پرداخت کردم و به خاط��رش بدهی زیادی 

دارم.
 وزارتخانه ورزش و جوانان به شما کمکی نکرد؟

 به واس��طه دکتر کام��ران، نماینده مردم اصفه��ان در مجلس 
نامه ای را به دکتر سجادی، معاون وزیر ورزش دادم  که ایشان 
نیز آن نام��ه را به صندوق حمای��ت از قهرمان��ان ارجاع دادند 
 و تا این لحظه که با ش��ما صحبت می کن��م کاری برایم انجام 
نداده اند. تا کنون فقط قول های��ی داده اند که هیچ گاه عملی 

نشده است.
 شما که از راه ورزش قهرمانی روزگار می گذراندید، 
حاال ک�ه ورزش نم�ی کنید، چگونه کس�ب درآمد 

دارید؟
به واسطه قهرمانی هایی که کس��ب کردم و آشنایانی که دارم، 
 به صورت نیمه خصوص��ی و خصوصی تدریس م��ی کنم و به 

عالقه مندان، دوومیدانی آموزش می دهم.
 انتظار شما از مسئوالن چیست؟

این که ب��ه دوومیدانی اهمیت بیش��تری بدهن��د. دوومیدانی 
 در مس��ابقات جهانی و المپیک ۱5۰ م��دال دارد، درحالی که 
رشته های توپی مثل فوتبال سه مدال دارد. جالب اینجاست که 
با وجود صرف هزینه های هنگفت در فوتبال، ما هیچ گاه مدال 

المپیک یا جهانی در این رشته نگرفتیم. 
اگر بودجه ای را به دوومیدانی اختصاص م��ی دادند، تا کنون 
مدال های زیادی را به دس��ت آورده بودیم. دوومیدانی شامل 
۲5 رشته ورزشی است و ۱5۰ مدال دارد، اما مسئوالن اصاًل به 
این رشته توجه نمی کنند.توجه به این رشته باعث تقویت تمام 

ورزش ایران می شود.

کسی از حال و روز این قهرمان خبر ندارد

اینجا قهرمانی بها ندارد

اخبار کوتاه



یادداشت

 برق واحدهای مسکن مهر لردگان 
نیمه شعبان روشن شد 

فرماندار لردگان از برق رسانی به واحدهای مسکن مهر این شهرستان به 
مناسبت نیمه شعبان خبر داد. علی زاهدی اظهار داشت: مسکن دارای 
اهمیت در زندگی افراد است و آثار فرهنگی بسیار مهمی دارد که چنانچه 
به آن توجهی نشود، سایر بخش های جامعه را نیز تحت الشعاع خود قرار 
می دهد. وی با بیان اهمیت اجرای طرح مس��کن مهر در کش��ور، افزود: 
مسکن مهر یکی از سیاس��ت های اصولی و کارشناسی دولت نهم و دهم 
در راستای تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه است. وی ادامه داد: 
بر همین اس��اس تالش خود را به کار گرفتیم تا در راستای اجرای طرح 
مسکن مهر به صورت ملی، در شهرس��تان لردگان نیز این طرح  را دنبال 
کنیم تا افراد فاقد مسکن از این نعمت برخوردار شوند. زاهدی طرح مسکن 
مهر را از طرح های  مطلوب در راستای تأمین مسکن برای مردم دانست و 
تصریح کرد: به دنبال اجرای این طرح افراد زیادی خانه دار شده اند و یکی 
از بزرگ ترین دغدغه های آنها برطرف ش��ده اس��ت. فرماندار شهرستان 
لردگان با اش��اره به طرح مس��کن مهر این شهرس��تان اظهار داشت: در 
شهرستان لردگان 236 واحد در قالب تعاونی ها در حال ساخت است که 
در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و تاکنون از پیشرفت فیزیکی خوبی 
برخوردار بوده اند و به زودی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. زاهدی 
به برق رسانی این واحدها اشاره کرد و گفت: به مناسبت نیمه شعبان به 
خانه های مس��کن مهر لردگان و خانه های 40 خانوار روستای شوش با 

اعتباری بالغ بر 988 میلیون ریال برق رسانی انجام گرفت.

جاذبه های طبیعی کوهرنگ 
عامل جذب گردشگر 

بخش��دار مرک��زی کوهرن��گ با اش��اره ب��ه جاذب��ه های 
طبیعی و ه��وای خنک کوهرنگ گفت: ورود مس��افران به 
 شهرستان کوهرنگ روز به روز افزایش پیدا می کند. ستار

 فرهادی نیا در گفتگو با مهر، با اشاره به آب و هوای خنک 
 در این شهرستان، اظهار داشت: آب و هوای مناسب و وجود 
جاذبه های گردشگری بسیار شهرستان کوهرنگ موجب 
شده که مسافران زیادی به این شهرستان بیایند. وی ادامه 
داد: از ابتدای تابستان تا کنون مس��افران زیادی وارد این 
شهرستان ش��ده اند و از جاذبه های گردشگری و تفریحی 
این شهرستان بازدید کرده اند. وی ادامه داد: گرم شدن هوا 
موجب شده مس��افران زیادی از استان خوزستان وارد این 
شهرستان شده و در این شهرستان مستقر شوند. وی ادامه 
داد: استقبال مس��افران از هتل های این شهرستان خوب 
است و مدیران هتل ها و رس��توران ها با بهترین خدمات از 

مسافران پذیرایی می کنند.

 مقاله محقق چهارمحالی 
در راه فرانسه  

 روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
چهار محال و بختیاری از راهیابی مقاله یکی از کارشناسان 
این شرکت درشهرستان لردگان به دوازدهمین کنفرانس 
بین المللی مکانی��ک »ASME« نانت فرانس��ه خبرداد.

فرشاد متقی در این باره به ایرنا گفت: مقاله یوسف حسنی با 
عنوان »مدل سازی رتبه کاسته جریان گذرا در شبکه های 
توزیع گاز طبیعی« در کنفرانس بین المللی مکانیک نانت 
فرانسه به صورت پوستر پذیرفته شد. وی افزود: این پروژه 
در ادامه پروژه مدل س��ازی جریان گاز در خطوط لوله گاز 
طبیعی مرتضی بهبهانی نژاد و یونس ش��کاری انجام شده 
که در فعالیت قبل، الگوی رتبه کاس��ته جریان گذرا درون 

خطوط لوله گاز به دست آمده است. 
وی ه��دف از این تحقی��ق را کس��ب الگوی رتبه کاس��ته 
جریان گ��ذرا درون ش��بکه های گازرس��انی عن��وان کرد 
و ادام��ه داد: ای��ن تحقیق ب��ه گون��ه ای انجام ش��ده که 
بتواند ب��ا دق��ت مناس��ب جری��ان غیردائم را با س��رعت 
محاس��باتی ب��اال درون این ش��بکه ها تحلی��ل کند. وی 
 بیان داش��ت: طب��ق بررس��ی های انجام ش��ده ای��ن نوع 
مدل س��ازی درهیچ منبع معتبر علمی ارایه نشده و برای 

برای اولین بار درجهان از سوی ایران مطرح شده است. 

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
علی اصغر عنابستانی 

پذیرش مسئولیت در نظام اس��المی فرصت توفیق خدمت به مردم 
است.

 مردم ایران اس��المی ب��ه برکت ای��ن نظام، ب��ه عزت و اقت��دار در 
عرصه ه��ای ملی و بی��ن المللی دس��ت یافته اند و در هفت س��ال 
گذش��ته به ان��دازه دو براب��ر دولت ه��ای پیش��ین در بخش های 
مختل��ف کش��ور کار و تالش ش��ده که س��فرهای اس��تانی رییس 
 جمهور و هی��أت دول��ت نق��ش مهمی در رف��ع مش��کالت مردم 
داشته است. به عنوان نمونه با انجام این س��فرهای اقدامات مهم و 
مناسبی برای توس��عه س��ریع تر چهارمحال و بختیاری انجام شده 
که خودکفایی مهم ترین آن اس��ت؛ زیرا ک��ه خودکفایی در تولید 
ضروری اس��ت و ب��ه همین 
دلیل جوانان بایستی کشور 
را به س��مت خودکفایی در 
 تولی��د هدای��ت کنن��د و 
بدین ترتی��ب این تحریم ها 
نه تنها ضرب��ه ای به ما نزده، 
بلکه باعث ش��ده تا ایرانیان 
در بسیاری از نیازها خودکفا 

شوند.

مسئولیت پذیری توفیق است

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
ایستگاه نقاشی یاران کوچک مهدی در بروجن برپا شد 

ایس��تگاه نقاش��ی با عنوان »یاران کوچک مهدی« همزمان با میالد مسعود حضرت مهدی 
موعود)عج( در پارک ملت بروجن به همت شهرداری بروجن دایر و در دو بخش انفرادی و نقاشی 

جمعی با موضوع »وقتی او بیاید و مهدی بهترین دوست بچه ها« برگزار شد.
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فقدان سند مالکیت
2402 ش��ماره: 1201 آقای سید امیر احمد کرمانی به موجب وکالتنامه شماره 25197-

91/3/24 )وکیل خانم فاطمه س��لطان قاضی( فرزند غالمرضا باستناد یکبرگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامی از 
1 فرعی 

شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور یک جریب و نیمی پالک شماره 2007
واقع در میان دشت جوشقان بخش 12 کاشان که در صفحه 454 جلد ششم امالک ذیل 
ثبت 809 بنام خانم فاطمه سلطان قاضی فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت اثاث کشی منزل است چون درخواست صدور المثني 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون سند 
مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غی��ر از آنچه در این آگهي ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود 
المثني س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد شد. زرگری- کفیل ثبت 

اسناد و امالک جوشقان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2617 در خصوص پرونده کالسه 670/91 خواهان اصغر شریفی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت قاس��م کریمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/6/1 
س��اعت 8/30 تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه شش��م حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2618 کالس��ه پرونده: 1422/90، ش��ماره دادنامه: 1732، مرجع رس��یدگی: شعبه 22 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبی کارگر، نش��انی: اصفهان خیابان ش��یخ 
بهای��ی بعد از چهارراه قصر جنب دارالقرآن مجتمع میرداماد، طبقه زیر همکف، خوانده: 
عطیه نائبی آس��تانی، نش��انی: تهران خیابان انقالب خ بهار جنوب��ی برج بهار طبقه زیر 
همکف واحد 73، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
بش��رح آتی مب��ادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
مجتبی کارگر به طرفیت عطیه نائبی آس��تانه به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال 

وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری 
کل 804840 )سری ب/ 1( به مبلغ هشت میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی 
و هزینه دادرس��ی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته و اینکه دفاع خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رس��یدگی در 
جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و الیحه ای که حکایت از رد دین و ی��ا انکار و تکذیب 
دعوی مطروحه باش��د تقدیم شورا ننموده و دفاعی هم بعمل نیاورده لذا شورا با توجه 
به محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت تش��خیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 
قان��ون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 38/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ 90/10/19 قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه می 

باشد. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2619 کالس��ه پرونده: 24/91 ش ح 33، ش��ماره دادنامه: 474، مرجع رس��یدگی: شعبه 
س��ی و سوم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای احمد آقابابایی خوراسگانی 
نش��انی: اصفهان میدان شهید رجایی خوراس��گان خیابان 22 بهمن پالک 14 طبقه اول، 
خوان��دگان: 1- آقای مرتضی باس��تانی 2- آقای محمدرض��ا آقابابایی هر دو مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال سند 
خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 749 ب 39- ایران 13 مقوم به 40/000/000 
ریال، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 

ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احمد آقابابایی خوراسگانی 

فرزن��د علی به طرفیت خواندگان 1- آقای مرتضی باس��تانی فرزند اس��داله 2- آقای 
محمدرضا آقابابایی فرزند حس��ین به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید به شماره انتظامی 749 ب 39- ایران 13 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به قولنامه عادی ارائه شده توسط خواهان 
که امضاء خوانده ردیف دوم نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلس��ه 
رس��یدگی مبنی بر اینکه خودروی مورد ادعا را از خوانده ردیف دوم در س��ال 1384 
خریداری نموده و تاکنون در تصرف داشته و ثمن معامله را نیز پرداخت کرده و اعالم 
اینکه فروش��نده مدعی است که خودرو را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و 
پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور طی نامه شماره 91/1/16-1413/6/39749 
که داللت بر مالکیت خوانده ردیف اول دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز به شورا ارائه ننموده اند و مصون ماندن 
مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته 
و مستنداً به مواد 10 و 35 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور دردفترخانه اس��ناد رس��می و 

انتقال س��ند رسمی یکدس��تگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 749 ب 39-ایران 13 به 
ن��ام خواهان و پرداخت س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. و در خصوص خوانده ردیف دوم مس��تنداً به بند 4 ماده 84 
قانون آئین دادرس��ی ق��رار رد دعوی خواهان صادر می گ��ردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. ش��عبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
2620 خانم خورش��ید قربانی دس��تگردی دارای شناس��نامه ش��ماره 1109 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 300/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمعلی باقری دستگردی بشناسنامه 26 در تاریخ 
1391/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- حس��ن باقری دس��تگردی فرزند علی ش ش 228 )پ��در(، 2- فاطمه بیگم 
فتحیان دس��تگردی فرزند اس��معیل ش ش 630 )مادر(، 3- خورشید قربانی دستگردی 
فرزن��د محمود ش ش 1109 )همس��ر(، 4- محس��ن باقری دس��تگردی فرزند غالمعلی 
ش ش 3-048952-113 )فرزن��د(، 5- اله��ام باقری دس��تگردی فرزند غالمعلی ش ش 
0-028727-113 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/ 12565 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
2621 ش��ماره دادنامه: 9109973633800448، شماره پرونده: 9009983635501222، 
شماره بایگانی شعبه: 901658، شاکی: آقای اسماعیل محمدی به نشانی خ کهندژ، جوی 
آباد، ایستگاه شیشه بری، نگارس��تان 128، نگارستان 5، پ 4، متهم: آقای رضا فرزانه 
نیا به نش��انی اصفهان خ ش��یخ بهایی ک زرگرباش��ی، بن بست داس��تان، پ 93، اتهام: 
خیانت در امانت، دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا فرزانه 
نیا دایر بر خیانت در امانت یک دس��تگاه اتومبیل پژو 405 به ش��ماره پالک 36 ب 871 
ایران 43 با توجه به ش��کایت شاکی آقای اسماعیل محمدی و با توجه به اسنادرسمی 

که حکایت از مالکیت شاکی دارد و با توجه به شهادت شهود و با توجه به عدم حضور 
مته��م در مرحل��ه تحقیقات مقدماتی و در جلس��ه دادگاه و دفاع از خ��ود علی هذا اتهام 
نامبرده محرز بوده دادگاه مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به 
تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 12566 

توازیانی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
2622 از دفتر ش��عبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 
204/91 ح/2 ب��ه آقای مهدی بیاتی فرزند ش��نبه خوانده پرون��ده فوق الذکر که مجهول 

المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن آقای حمیدرضا قاس��می فرزند ولی اله ساکن 
خمینی ش��هر اسالم آباد جنب کوچه 59 صنایع فلزی قائم بخواسته مطالبه و در جریان 
رس��یدگی می باشد اخطار می نماید برای روز شنبه مورخ 91/5/28 ساعت 6/45 عصر 
در ش��ورای حل اختالف ش��عبه دوم خمینی ش��هر مراجعه نماید و چنانچه جهات ردی 
دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی برگ 
دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر ش��ورای مربوطه مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 
72 قانون آئین دادرس��ی در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. م الف/ 12544 دفتر شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

 
ابالغ اجرائیه

2623 ش��ماره پرونده: 9000400200300388/1، شماره بایگانی پرونده: 9000625/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200301159، بدینوس��یله به حمیدرضا مستوفی زاده فرزند 
رض��ا ش ش 227 از اصفهان به نش��انی اصفه��ان خ گلخانه کوی ارغ��وان پالک یکی 
به آخر مانده بدهکار پرونده کالس��ه 9000400200300388/1 که برابر گزارش واحد 
ابالغ نیروی انتظامی اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک شماره 
496077-1388/1/20 عهده بانک ملی ش��عبه دارائی اصفهان بین شما و صندوق قرض 
الحس��نه محمد رسول اله )مدیریت تصفیه( مبلغ 60000000 بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د ل��ذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف/ 5470  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  بایگان��ی  ش��ماره   ،9100400200300015/1 پرون��ده:  ش��ماره   2624
9100015/1، ش��ماره ابالغی��ه: 9100510200301139، بدینوس��یله ب��ه آقایان س��ید 
محمدجواد و موس��ی جوراب چین فرزندان سید عبدالحس��ین بدهکاران پرونده کالسه  
9100400200300015/1 ک��ه برابر گزارش مأمور پس��ت اصفه��ان درآدرس اصفهان 
خیابان احمدآباد مقابل بیمارس��تان امیرالمومنین شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
برابر سند 144199-77/3/12 دفتر اسناد رسمی شماره 56 اصفهان بین شما و وزارت 
جهاد کش��اورزی اصفهان ملزم ب��ه تخلیه قطعه زمینی به مس��احت 2275 مترمربع از 
اراضی ملی پالک 686 واقع در بخش 16 ثبتی واقع در مزرعه شور از توابع شهرستان 
اصفهان می باشید. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت 
تخلیه پالک مذکور اقدام در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 5469  اس��دی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ رأی
2629 کالسه پرونده: 1257/90، شماره دادنامه: 239، مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد احمدی، نش��انی: سه راه سیمین، کوی سید عظیم، 
کوچه شهید سلیمانی، خواندگان: 1- دانیال دهقانی 2- میثم محمدی 3- محمد پاکارزاده 
همگی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه اجور معوقه، گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمد احمدی بطرفیت خواندگان 1- دانیال 
دهقان��ی 2- میثم محمدی 3- محمد پاکارزاده به خواس��ته مطالبه اجور معوقه از تاریخ 
1390/10/10 لغایت 1390/12/14 به انضمام مطالبه قبوض پرداختی آب، برق، گاز تلفن 
به انضمام س��ایر خس��ارات قانونی، با عنایت به محتویات پرون��ده و اجاره نامه مورخ 
1390/7/27 و س��ند مالکیت به ش��ماره 372111 و قبوض ارائه شده و با توجه به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نشده و ادعای خواهان را 
مورد انکار و تکذیب قرار نداده است شورا متفقًا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 519 و 522 قانون آئین 

دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت بالس��ویه خواندگان به پرداخت مبلغ شش میلیون و 
هفتصد و ده هزار ریال بابت اجور معوقه و مبلغ دو میلیون و ششصد و نود و یک هزار 
ری��ال بابت قبوض پرداختی آب، برق، گاز، تلفن و مبلغ یکصد و بیس��ت هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/12/2 )تاریخ تقدیم دادخواست( تا 
زمان وصول براساس شاخص تورمی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی محس��وب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. م الف/ 6420 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2635 در خصوص پرونده کالس��ه 5/631/91 خواهان دادخواستی مبنی بر مطالبه یک 
فقره چک برگش��تی به شماره 742746 به طرفیت مسعود صوفیان تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/5/18 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
اس��ت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع 
ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2636 در خصوص پرونده کالسه 5/633/91 خواهان سید علی عاملی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه دو فقره چک به طرفیت رضا کیانی تقدیم نموده اس��ت.وقت رس��یدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخ 91/5/18 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره دو شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه پنجم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2637 در خصوص پرونده کالس��ه 5/632/91 خواهان مجید شهابی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک ش��ماره 256/80281 به طرفیت رحمت نائبیان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/5/18 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره 
دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2638 در خصوص پرونده کالس��ه 5/635/91 خواهان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت دو فقره سفته به طرفیت امید و رسول نائبیان تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/5/18 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
اس��ت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع 
ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2639 در خصوص پرونده کالسه 5/634/91 خواهان داریوش احمدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه سه فقره سفته به طرفیت رضا کریمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 91/5/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه پنجم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

طهمورث فتاحی اظهار داشت: استان چهار محال وبختیاری با منابع 
و محصوالت کشاورزی فراوان و با کیفیت باال به دلیل عدم وجود 
صنایع تبدیلی مناسب، قادر به نشان دادن ظرفیت واقعی تولید و 
 صادرات خود نیست و این در حالی است که صنایع تبدیلی نقش

 به سزایی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ایفا می کند. 
وی با اشاره به این که استفاده از تکنولوژی های جدید در صنعت 
غذایی نه تنها می تواند بخش اعظم ضایعات را حفظ کند، تصریح 
کرد: همچنین این تکنولوژی می تواند آنها را به مواد مفید و قابل 

مصرف برای صادرات تبدیل کند. 
وی اذعان کرد: ساخت و توسعه واحدهای صنایع غذایی، تبدیلی 
و تکمیلی بخش کشاورزی مزایای متعددی از جمله اشتغال زایی، 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، دسترسی به این محصوالت 
در غیر فصل تولید، ارزش افزوده در محصول و ارزآوری را به دنبال 
 دارد. وی ادامه داد: با وجود این که صنایع غذایی در مقایسه با سیر 
فعالیت ه��ای صنعت��ی از توجی��ه اقتص��ادی الزم جه��ت 
توس��عه س��رمایه گ��ذاری در ای��ن بخ��ش برخ��وردار اس��ت، 
ام��ا رش��د ارزش اف��زوده صنای��ع غذای��ی در کش��ور و ب��ه 

 خص��وص در اس��تان نس��بت ب��ه س��ایر مناب��ع، دارای ش��تاب 
الزم نیست. وی عدم تنوع در تولید، افزایش قیمت تمام شده صنایع 
غذایی به دلیل افزایش قیمت محصوالت کش��اورزی، فرسودگی 
دس��تگاه ها، پایین آمدن کیفیت و فعالیت ه��ای زیرزمینی را از 
عمده مشکالت صنایع غذایی و عامل بازدارنده صادرات تولیدات 

این صنایع دانست. 
وی با بیان این که از دیگر مش��کالت صنای��ع تبدیلی و تکمیلی 
بخ��ش کش��اورزی عواملی نظی��ر نقدینگ��ی، ارتباط ب��ا صنایع 
 همراه و س��رمایه گذاری، مش��کالتی را برای این بخش به وجود 
آورده است، گفت: برای رونق بخشیدن به صنایع تبدیلی و غذایی 
باید س��رمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی گس��ترش پیدا 
کند و باور کنیم که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی منجر به رشد 

اقتصادی و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی خواهد شد.

ورود کمباین داران فاق�د کارت معاینه فنی به مزارع 
ممنوع است

ریی��س اداره امورفناوری های مکانیزه کش��اورزی گفت: از ورود 

کمباین دارانی که کارت معاینه فنی ندارند و ی��ا از رعایت اصول 
 فنی سرباز می زنند به مزارع جلوگیری می کنیم وسوخت به این 
کمباین داران داده نمی شود. فاطمی با بیان این که 29هزار هکتار 
سطح زیر کشت گندم است که 90 درصد قابل برداشت با کمباین 
است، ادامه داد: س��االنه 54دس��تگاه کمباین بومی و60دستگاه 
کمباین غیر بومی در استان عملیات برداشت را انجام می دهند. وی 
تصریح کرد: هدف اصلی ستاد برداشت غالت جلوگیری از ریزش 
 وضایعات اس��ت که برای این منظور نظارت فنی بر کمباین داران

وفعالیت 35 اکیپ فعال در شهرس��تان ها از جمل��ه اقدامات این 
ستاد است. 

برداشت سیر فارسان آغاز شد 
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارس��ان گفت: برداشت سیر از 
پنج هکتار از اراضی شهرستان فارسان آغاز شد. شیرانی با اشاره به 
این که برداشت سیر از نیمه دوم تیرماه آغاز شده وتا پایان تیرماه 
ادامه دارد، افزود: امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری 
در سطح زیر کشت سیر داشته ایم. وی تصریح کرد: این طرح برای 
پنج نفر اشتغال زایی ایجاد کرد وپیش بینی می شود از این سطح 

زیر کشت،50تن سیر برداشت شود.

آغاز کشت کلم در شهرستان فارسان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان از کشت کلم برگ سفید 
و کلم برگ قرمز در هش��ت هکتار از اراضی روستای گوجان خبر 
داد. شیرانی بیان کرد: کشت کلم برای دومین سال متوالی در این 
شهرستان انجام شد وپیش بینی می ش��ود در هر هکتار 60 الی 

100تن کلم برداشت شود.

برگزاری دوره آموزشی ترویج تغذیه سالم 
دوره آموزشی ترویج تغذیه س��الم در مرکز توانبخشی سالمندان 
در روس��تای سرتش��نیز از توابع شهرس��تان کیار برای نخستین 
 بار در اس��تان برگ��زار ش��د. معاونت ام��ور دام جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری ط��رح ترویج مصرف تخم مرغ 
در میان افراد سالمند با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار خبر داد.
برزو هیبتیان هدف از برگزاری این دوره را ترویج تغذیه س��الم در 
سالمندان با تأکید بر مصرف تخم مرغ بیان کرد و افزود: این ماده 
غذایی دارای بهترین منبع پروتئینی اس��ت، به طوری که به علت 
کیفیت بسیار باالی پروتئین آن به عنوان استانداردی برای مقایسه 

سایر پروتئین ها استفاده می شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی: 

مشکالت فراوان کشاورزی سد راه تولید است 

گروه  مدیر صنایع کشاورزی س�ازمان جهاد کش�اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حالی که 
کشورهای پیشرفته همواره بر کشاورزی به چشن بازوی تولید و صادرات نگاه می کنند، و لی شهرستان

متأسفانه استانی مثل چهارمحال و بختیاری به دلیل عدم امکانات نمی تواند ظرفیت های خود 
را به منصه ظهور بگذارد و در حال حاضر مشکالت فراوان کشاورزی سد راه تولید است. 



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه 17 تیر  1391 | 17 شعبان  1433
شماره 825 / 8  صفحه | قیمت:200 تومان

No. 825  ,July  7  ,2012
8 Pages

 امام جواد )ع( :
 سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خدای متعال می باشد:

نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت کردن.
اهل تواضع کردن و فروتن بودن.

صدقه و کارهای خیر بسیار انجام دادن.

دانستنی های گوشی موبایل
چنان چ��ه م��ی خواهی��د اطالعات 
وسیع تری از گوشی های تلفن همراه 

به دست آورید، مطالب زیر را بخوانید.
1     آیا می دانس��تید ک��ه برای در 
دس��ترس نبودن می توانی��د از فویل 
آلومینیوم اس��تفاده کنید و آن را دور 
گوش��ی بپیچید  یعنی گوشی را با آن 

بسته بندی کنید؟ 
2      آیا می دانستید که در صورت اس��تفاده از تصاویر متحرک در 

Background گوشی، مصرف باتری فوق العاده باال می رود؟ 
3      آیا می دانستید که نصب و پاک کردن برنامه ها در موبایل هیچ 
ضرری برای گوشی ندارد و فقط در طوالنی مدت باعث انباشته شدن 
فایل های کوچکی از هر برنامه در گوشی می شود که با مستر ریست 

کردن گوشی قابل حل است؟ 
 Mp3 4      آیا می دانستید در گوشی های 6600  نمی توانید فایل

را برای زنگ گوشی انتخاب کنید؟ 
5      آیا می دانستید برای گوشی های 6600 هدفون وجود ندارد؟ 

6      آیا می دانستید که هیچ برنامه ای برای رادیو در گوشی های 
6600 وجود ندارد؟ برای رادیو، گوشی باید مجهز به تیونر سخت افزاری 
 باشد و چون در گوشی ها این قطعه س��خت افزاری وجود ندارد، پس 

نمی توان از برنامه ای برای رادیو استفاده کرد؟ 
7     آیا می دانستید که به انتخاب مردم آمریکا بهترین آنتی ویروس 
KasperSky اس��ت که قابلیت آپدیت شدن و حذف ویروس را دارد 
و نسبت به آنتی ویروس های دیگر مصرف باتری را کمتر باال می برد؟ 

8      آیا می دانستید با نگه داشتن کلید منو، تمامی برنامه های در 
حال اجرا نمایان می شود و با انتخاب دکمه C برنامه مورد نظر بسته 

می شود؟ 
9      آیا می دانستید درحالتی که صفحه کلید قفل است، بدون این 
 on/off که الزم باش��د قفل صفحه کلید را باز کنید، با فشردن کلید 
می توانید المپ صفحه نمایش را روشن کنید تا مثال ساعت را ببینید یا 

وضعیت باتری گوشی را چک کنید؟ 
10      آیا می دانس��تید برای ش��ارژ باتری بهتر اس��ت که گوشی را 

خاموش کرده و بعد شارژ کنیم؟

نخستین اتومبیل پرنده که چندی پیش در نمایشگاه 
اتومبیل نیویورک به عنوان یک مدل آزمایشی معرفی 
ش��د، نخس��تین فاز از آزمایش پرواز خود را پشت سر 
گذاشت. نخستین فاز آزمایش پرواز اتومبیل پرنده که 
 نام آن ترنزیشن )Transition( اس��ت، در فرودگاه 
بین المللی پالتس��بورپ در ش��مال نیویورک صورت 
گرفت و کارکرد کامل این هواپیما – اتومبیل س��بک 
را بررس��ی کرد. براساس گزارش منتش��ر شده پس از 
آزمایش، این نمونه آزمایش��ی کارکرد خود را به طور 
استثنایی انجام داد. اتومبیل پرنده ترنزیشن از شرکت 
ترافوگیا به عنوان یک هواپیمای سبک اسپرت درنظر 
گرفته شده و با هدف تحقق تمام استانداردهای سازمان 
امنیت ترافیک بزرگراه های آمریکا ساخته شده است.

این اتومبیل ع��الوه براین که یک هواپیما محس��وب 
می ش��ود، می تواند با تا کردن و جمع کردن بال های 
خود در جاده نیز پس از فرود، حرکتی چون یک اتومبیل 
عادی داشته باشد. این هواپیمای سبک از سوی سازمان 
فدرال هوایی آمری��کا به عنوان هواپیم��ای بالدار با دو 
سرنشین تعریف ش��ده که می تواند 600 کیلوگرم را 
با حداکثر سطح 222 کیلومتر در ساعت جا به جا کند.

طبقه بندی هواپیمای سبک اسپرت بین هواپیماهای 
س��بک وزن و هواپیماهای فوق س��بک تقسیم بندی 
می ش��ود که نمی توانن��د بی��ش از 101 کیلومتر در 
س��اعت حرکت کند، از این رو این اتومبیل فرصتی را 
برای دوس��تداران پرواز فراهم می کند تا بتوانند بدون 
احراز شرایط و التزامات پرواز حقیقی در آسمان پرواز 
کنند. این وسیله نقلیه هیبرید چندی پیش نخستین 
پرواز آزمایشی خود را با موفقیت در فرودگاه بین المللی 
پلتسبرگ در نزدیکی مونترال کانادا پشت سرگذاشت.

فاز اول آزمایش پرواز یک هواپیمای سبک اسپرت در 
ایاالت متحده دربرگیرنده تعیین عملکرد و قابلیت مانور، 
ویژگی های سرعت، وزن، مرکز گرانیش و تغییر ارتفاع 
است که ترنزیش��ن از این مرحله به خوبی عبور کرده 
است. قرار است این هواپیما پنج فاز دیگر آزمایش شود 
که این آزمایش ها می توان��د ثابت کند این هواپیمای 
سبک اس��پرت کارکرد دوگانه دارد و یک وسیله نقلیه 

برای رانندگی در جاده ها نیز محسوب می شود.

 پرواز موفقیت آمیز 
38+18+ اولین اتومبیل پرنده
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خواندنی

دانستنی

 هند همواره به س��رزمین مارها معروف بوده، اما باور 
این که دختر هشت ساله ای دوستانش را تنها از میان 
مارهای کبری انتخاب می کند، سخت است.  این دختر 
هندی برخالف کودکان دیگر، دوس��تی به جز مارها 

ندارد و تمام روز خود را با آنها می گذراند. 
 »کاجول« به همراه خانواده اش و شش مار که بهترین 
دوس��تانش هس��تند، در ایالت اوتارپ��رادش زندگی 

می کنند. 
ای��ن دختر ک��ه در خان��واده مارگیرها بزرگ ش��ده، 
دوس��ت دارد همانند پدرش ش��غل او را ادام��ه دهد و هی��چ گاه از حضور ای��ن حیوانات 
در اطرافش احس��اس ب��دی ن��دارد.  »کاج��ول« گف��ت: چندین ب��ار اتفاق افت��اده که 
دچار مارگزیدگی ش��وم، ام��ا تخصص پ��درم در درمان ه��ای گیاهی باعث می ش��ود در 
 ،oddity central فاصل��ه کوتاهی بهب��ود پیدا کن��م.  به گ��زارش پای��گاه اینترنت��ی
 مادر ای��ن دخت��ر از بازی »کاج��ول« با ماره��ا نگ��ران و امیدوار اس��ت او این ع��ادت را

 ترک کند.

گروهی از دانشجویان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست 
)MIT(  قصد دارن��د با کمک فناوری مش��ابه لباس 
فضانوردان، لباس هوشمند ضد عرق و تنظیم کننده 
دمای بدن تولید کنند.  مش��کل همیش��گی گرمای 
هوا و بوی ناخوش��ایند عرق بدن در فصل تابس��تان، 
محققان مؤسس��ه تکنولوژی ماساچوس��ت را به آغاز 
 پ��روژه Apollo Dress Shirt  ب��رای تولید لباس 
تنظیم کننده دمای بدن ترغیب کرده است. فناوری به 
 Apollo کار گرفته شده برای طراحی لباس هوشمند

مشابه فناوری ناسا در تولید لباس فضانوردان است و این لباس از مواد تغییر فاز برای جذب 
گرما و خنک کردن بدن استفاده می کند. لباس هوش��مند با جذب عرق و رطوبت، باعث 
کاهش بوی نامطبوع بدن می ش��ود و احساس شادابی به فرد دس��ت می دهد، همچنین 
 گرمای بدن جذب و در لب��اس ذخیره می ش��ود و زمانی که فرد در مقابل یک سیس��تم 
خنک کننده قرار می گیرد، لباس گرمای ذخیره شده را آزاد می کند. طراحان امیدوارند که 

بتوانند با جذب سرمایه گذار، این محصول را تا سال آینده به بازار عرضه کنند.

لباس ضد عرق ساخته شددختری که همبازیهایش مارهاهستند!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

 ????
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فرماندار تهران به دو كانديدا

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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جدول لیگ

چهره

مهرزاد دانش
مهرزاد دانش

انتقاد انتقاد

] ی/ زاينده رود
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س: هادی نعم
]عك

فرماندار تهران به دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران به دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران دو كانديدا تذكرداد
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

آگهی تجديد مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: پروژه خرید و حمل آس��فالت از نوع شکس��ته کوهی انفجاری 
)012-019( توپکا به صورت تنی جهت معابر شهرداری منطقه سه شهر نجف آباد با اعتبار 

1/750/000/000 ریال
مدت اجرای پروژه: 65 روز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: معابر شهرداری منطقه سه شهر نجف آباد

شرايط شركت در مناقصه: دارابودن صالحیت متناسب با نوع پروژه و رعایت سقف قرارداد، 
داشتن ش��خصیت حقوقی و مطابقت اساس��نامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین 
تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )ش��رکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند(.
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت های واجد 
شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس��ناد مناقصه تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 91/4/27 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 91/05/03 به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی 
به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان س�پرده: معادل 5 درصد کل اعتبار را طی فیش واریزی به حس��اب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

تذكر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه 
خواهد بود.

تذكر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت اول

خبر رسیده است که تا ما کمی 
مجید 
حواسمان پرت شد، دوباره یکی کافی

از دیپلمات های کشور در خارج 
دچار تفاوت فرهنگی شده است. 

اما جای هی��چ نگرانی نیس��ت؛ چ��ون ه��ر کاری دفعه 
اولش سخت اس��ت و ما که به حول و قوه الهی در زمینه 
تف��اوت فرهنگی ید طوالی��ی داریم، ای��ن را هم باالخره 
یک جای دلمان م��ی گذاریم. به دوس��تان خارجی هم 
عرض می کنیم که این خز بازی ها چیس��ت حضرات؟! 
چرا اجازه نم��ی دهید مردم ب��ه تفاوت فرهنگی ش��ان 
برس��ند؟  دیدم که می گم ها! یکی از ای��ن رفقای ما که 
بچه بس��یار پر ش��ور و حالی)!( هم بود، به یک کشوری 
 در داخ��ل خ��ارج رفت��ه ب��ود... بعد ب��ه ی��ک خارجی 

می گوید: جگرت��و بخورم! طرف به جای ای��ن که قند در 
دلش آب شود و کیف مبس��وطی بنماید، شروع می کند 
به جیغ و داد و پلیس را خبر می کند. خالصه این دوست 
 بدبخت ما را به جرم آدم خواری دستگیر می کنند و مورد 
 بازپرسی های فنی ش��دید قرار می دهند که راستش را 

بگو ببینیم آخرین جگری که خوردی کی بود؟
چه کسانی را تا حاال خورده ای؟ و سؤال های دیگری از این 
دست . بله، طرف خیر سرش رفته بود 10 روز استراحت و 
کیف بنماید، اما به نصف تقلیل یافت و برگشت. االن چند 
سالی هست که بنده خدا به هیچ کس ابراز عشق نمی کند 
و هر وقت از یکی خوش��ش می آید، به شکل محزونی به 
طرف نگاه می کند و فقط آرام آرام اش��ک می ریزد. حاال 
این خارجی ها دارند همین روش چرخاندن اتباع ایرانی 

را با جدیت ادامه می دهند. مورد قبلی را که یک دیپلمات 
ایرانی در برزیل بود، وقتی با موفقیت به اجرا در آوردند و 
طرف به جرم »تفاوت فرهنگی« از وزارتخانه اخراج شد، 
پیش خودشان گفته اند: زدیم به گلش! همین بساط را باید 

برای بقیه آنها هم در بیاوریم! 
لذا پدر س��وخته ها کمین کردند که یک دیپلمات ایرانی 
پیدا کنند که دارد قربان کسی می رود و الی آخر...، لذا در 
این برهه حساس حواس همه باید جمع باشد که یک وقت 
آتو به کسی ندهند و بنابراین پیشنهاد ما این است که از 
 امروز به بع��د ابراز عاطفه، زدن حرف ه��ای غیرضروری، 
  رد ش��دن از بغ��ل بقی��ه و ام��وری از این دس��ت برای 
دیپلمات ه��ای وزارت خارجه به ای نح��و کان غیرمجاز 

محسوب شده و اکیدا ممنوع گردد.

دوباره، دوباره، یه بار فایده نداره دست انداز

»پس��رم، روزی روزگاری م��ا از تلف��ن های��ی اس��تفاده می کردی��م ک��ه 
س��یم هم داش��ت!« این بخش��ی از خاطرات شماس��ت که برای فرزن��دان خود 
تعری��ف خواهی��د ک��رد و آنه��ا ب��ا چش��مانی گ��رد ش��ده و ناباوران��ه به ش��ما 
خی��ره خواهند ش��د و اب��زاری عجی��ب را در ذه��ن خوی��ش ترس��یم خواهند 
 ک��رد. آری روزی از راه می رس��د ک��ه ف��ن آوری ه��ای ام��روزی، تنه��ا در 
بازی ها و شیطنت های کودکانه جای خواهند داشت و آنچه را که ما روزی از آن با 
نام »امکانات و تجمالت« یاد می کردیم، آنها به عنوان ملزومات و بدیهیأت زندگی 

به شمار خواهند آورد. 
در ادام��ه مقاله ش��ما را با چن��د فن آوری ک��ه در آین��ده فرزندانتان از ش��نیدن 
وجود آنه��ا ش��گفت زده خواهند ش��د، آش��نا می کنیم.ش��اید به یاد نداش��ته 
 باش��ید که چند س��ال پیش گوش��ی موتوروال 8000X DynaTAC، پیشتاز 
فن آوری و گل سر س��بد بازار بود، ابزاری که هم اکنون هیوالیی دو سر به حساب 
می آید، یا مادربزرگ هایمان از تلویزیون هایی حرف می زنند که برای خود دم و 
دستگاه شاهانه و کمد چوبی زیبایی داش��ت، تصویری که حتی تصور آن برای من 

و شما خنده دار است. 
حال بیایید پس از این درازگویی، نگاهی به چند فن آوری بیندازیم که دیر یا زود به 

زباله دان ذهن بشری خواهند رفت و عاقبتی نافرجام در انتظار آنهاست.
   عینک های سه بعدی

نیازی نیست که نابغه رایانه ای باشید تا زوال عینک های 
سه بعدی )3D( را به چشم ببینید! به خصوص وقتی با 
افراد عینکی مواجه می ش��وید که بر روی عینک طبی 
خود یکی از همین عینک های سه بعدی کذایی را قرار 
داده اند و ب��ه نمایش��گر زل زده اند، بیش��تر به نتیجه 
تحقیق خ��ود مطمئن می ش��وید. این نوید را به ش��ما 
می دهیم که به زودی تلویزیون های هوشمند سه بعدی تازه ای روانه بازار خواهند 
شد که دیگر نیازی به عینک های عجیب و غریب ندارند. علی رغم تولید نمونه های 
اولیه، این تکنولوژی هنوز در پوست تخم مرغی خود است و راه طوالنی را در پیش 

دارد تا به یک جوجه تبدیل شود.
    سیم و کابل

بله، تعجب نکنید! همین سیم هایی که همه جا را گرفته و گاه زیر دست و پایمان 
 می رود، به زودی زود از بین خواهد رفت! فرقی نمی کند که از ش��بکه اس��تفاده 
می کنید یا مشغول ش��ارژ کردن باتری وسیله برقی خود هستید، چند سال آینده 
 این سیم های دس��ت و پا گیر از زندگی الکترونیکی همه ما رخت خواهند بست و 

فن آوری بی سیم همه جا را فتح خواهند کرد. 
به زودی شارژ دس��تگاه های الکترونیکی به صورت بی س��یم انجام خواهد شد و 

استفاده از اینترنت و شبکه نیز نیازی به هیچ کابل و کابل کشی نخواهد داشت.
    PC و کامپیوتر رومیزی

دیر یا زود مجبور خواهیم ش��د از PC ه��ای خود دل 
بکنیم. اشکال و انواع جدیدی از کامپیوترهای رومیزی 
همچون اولترابوک ها، تبلت ها و گوشی های هوشمند 
با به کارگیری سرویس هایی چون Cloud رفته رفته 
جای رایانه ه��ای رومیزی را خواهن��د گرفت؛ احتماالً 
 فرزندان م��ا ب��رای بازدی��د از رایانه ه��ای رومیزی به 

موزه های IT مراجعه خواهند کرد.

    دیسک های نوری
بی انصاف نیس��تیم و یادمان اس��ت که روزی همین دیس��ک های ن��وری ما را از 
شر نوارهای غول آسای ویدوئی رهایی بخش��یدند، اما از آنجایی که دیسک های 

بل��و-ری )Blu-Ray( آخرین ح��د پیش��رفت تکنولوژیکی این دیس��ک ها به 
حس��اب می آیند، به زودی اش��تراک گذاری و ف��روش آنالین فیل��م و آهنگ و 
 س��ایر اطالعات، نس��ل این دیس��ک های فشرده دوس��ت داش��تنی را منقرض 

خواهد کرد.
 امروزه با ظهور س��رویس هایی چون iTunes )س��رویس ف��روش ارزان قیمت 
 آلبوم های موس��یقی اپل( و Netflix )س��رویس اجاره و نمایش فیلم و سریال(

نمی توان بیش از این اقبالی را برای دیسک های نوری در نظر گرفت. البته فراموش 
نکنید که برای انقراض دیسک های نوری، وجود یک اینترنت پرسرعت که همواره 

در دسترس باشد نیز ضروری است!
    صفحه کلید

یاد باد آن روزگاران یاد باد... آری روزگاری بود که تصویر 
رایانه در اذهان عمومی وجود نمایشگری کوچک و یک 
صفحه پر از کلید بود، ش��اید صفحات کلید هم عاقبتی 
چون دیسکت ها را به چشم ببینند و در آینده نه چندان 

دور از صحنه روزگار خارج شوند. 
حقیق��ت آن اس��ت ک��ه تبل��ت و گوش��ی های 
توانس��ته اند  نی��ز  مج��زا  کلی��د  صفح��ه  داش��تن  ب��دون  ام��روزی 
 کارای��ی بس��یار خوب��ی از خ��ود نش��ان دهن��د؛ از ای��ن گذش��ته معرف��ی 
 ف��ن آوری های��ی چ��ون Kinect، چش��م خوان��ی )eye tracking( و هر چه 
پیشرفته تر شدن نرم افزارهای تشخیص صوت و کالم موجبات انقراض امپراطوری 

صفحه کلید را کلید زده اند!
USB درایوهای    

باید با فلش درایوه��ای رنگ و وارنگ و همه ش��کلی که میز رایانه، جیب ش��لوار، 
داشبورد ماشین، جاس��وئیچی و همه قس��مت های زندگی ما را اشغال کرده اند، 

خداحافظی کنید. 
در واقع، با همه گیر و ارزان تر شدن س��رویس های Cloud و افزایش روز افزون 
حضور و سرعت اینترنت )البته اگر از س��رعت اینترنت کشور ما فاکتور بگیرید( به 
زودی دیگر خبری از فلش مموری های چند گیگابایتی نخواهد بود. امروزه وقتی 
به سادگی می توان با استفاده از سایت های DropBox و BOX، مشکل ذخیره 
و جابه جایی اس��ناد و مدارک دیجیتال خود را رفع و رج��وع کرد، دیگر چه نیازی 

به فلش هست؟
    iPod، ابزارهای راهیابی ماهواره ای و دوربین های دیجیتال

همه بگن س��یییب… چیک! عکاس��ی با دوربین های 
دیجیتالی ذوق و شوق زیادی در انسان ایجاد  می کند،  
به خصوص اگر درگیر عکاسی حرفه ای بوده و یا همیشه 
نگران خراب شدن عکس های میهمانی و مسافرت خود 
 بوده باش��ید، اما ای��ن هدیه دنی��ای IT نی��ز دیرپایی 

نخواهد ماند.
 از سوی دیگر باید تا می توانید از پخش کننده موسیقی دیجیتالی خود یا ابزارهای 
راهیابی ماهواره ای تان نیز استفاده کنید که دلتان به این زودی ها برایشان تنگ 
نش��ود. امروزه بس��یاری از مردم ترجیح می دهند به جای هزینه کردن چندباره 
 و خرید انواع و اقس��ام ابزاره��ای الکترونیکی با ای��ن اوضاع اقتص��ادی، یک ابزار 
همه فن حریف تهیه کنند. ش��اید همان طور که گوشی موبایل با داشتن امکاناتی 
 همچون س��اعت باعث شد تا کار و کاس��بی ساعت فروش��ی ها خراب شود، حال 
تبلت ها مانند غولی شده اند که قرار است همه چیز را قورت بدهند، خب حق هم 
دارند. وقتی کاربر می تواند با افزودن یک برنامه کارب��ردی آن هم به قیمت چند 
لمس انگشت، دستگاه پخش صوتی و تصویری، دوربین باکیفیت HD و ابزار دقیق 

راهیابی را در دست داشته باشد، چه نیازی به این همه آفتابه و لگن است؟

چند  تکنولوژی که روزی فرزندان ما به آنها خواهند خندید
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