
سینمای کودک در اصفهان ماندنی شد 

 قوی باشید، اما
 دشمن را ضعیف نپندارید

 آشنایی با  
 بزرگ ترین
 سرقت های دنیا

با دائمی شدن دبیرخانه  جشنواره  

رهبر معظم انقالب : 

نمایندگان به جای  سؤال از رییس 
جمهور به قوه قضائیه شکایت کنند 2

SMS گاوهایی که 
82 می فرستند!

5

 دستگیری 
BBC 8عوامل

 آماده 
 انعطاف هسته  ای  هستیم

 باورکنید قهوه خانه ها 
جوانان را تهدید می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در قبال اقدامات ایران 
برای رفع نگرانی مدعیان، باید طرف مقابل اقداماتی انجام 
دهد تا حقوق هسته ای و غنی سازی در جهت اهداف صلح 

آمیز ایران، به طور کامل به رسمیت شناخته شود.

 جو مثبت برای پیروزی
 تیم ملی مقابل کره

کمتر از 72 س��اعت تا آخرین بازی تیم ملی ایران در 
مرحله رفت مرحله گروه��ی و مقدماتی برای صعود 
به جام جهانی 2014 برزیل زمان باقیست و پیروزی 
در مقابل کره جنوبی به معنای حسن ختامی خوش 
برای مرحله رفت این مسابقات خواهد بود، هرچند که 
نمایش ضعیف و دور از انتظار تیم ملی در س��ه بازی 
قبلی اش در مقابل ازبکس��تان، قطر و لبنان موجی از 
انتقادات را به سرمربی و بازیکنان تیم ملی وارد کرد، 
ولی از ج��و مثبتی که در طی روزهای گذش��ته برای 

حمایت از تیم ملی به راه افتاده ...

س: مهر [
]عک

2

3

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقاب اس��امی در 
چهارمین روز از سفر خود به استان خراسان شمالی، دیروز  با 
حضور در شهرستان دارالقرآن و اسفراین، در جمع ده ها هزار 
نفر از مردم این ش��هر حضور یافتند. رهبر انقاب اسامی در 
جمع مردم اسفراین ضمن اشاره به راه های حفظ و تقویت شور 
و نشاط و سرزندگی در کش��ور برای ادامه مسیر پیشرفت، به 
تبیین دو شاخص مهم پیشرفت؛ یعنی »اعتماد به نفس ملی« و 
»عدالت« پرداختند و تأکید کردند: ملت ایران امروز با احساس 
قدرت و توانایی، در یک عرصه رویارویی بزرگ جنگ اراده ها 
با دشمنان پیشرفت کش��ور، قرار دارد و آنچه که در این نبرد 
اراده ها تعیین کننده خواهد بود، حفظ عزم و اراده مستحکم، 
بصیرت و روش��ن بینی، وحدت مردم و اتحاد کلمه  مسئوالن، 
وظیفه شناسی آحاد مردم و مغرور نش��دن و غفلت نکردن از 
کید دشمن است. حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص شور 
و نشاط و سرزندگی ملت به عنوان زمینه مهم پیشرفت، خاطر 
نشان کردند: این سرمایه بزرگ را باید حفظ کرد و نگذاشت عوامل 
گوناگون آن را تضعی��ف کنند و یا از بین ببرند. ایش��ان هدف 
اصلی امپراطوری خبری غرب را القای یأس و ناامیدی در میان 

مردم به ویژه جوانان دانستندو افزودند: بدخواهان ملت ایران 
به خوبی می دانند که شور و نشاط و سرزندگی موجب حرکت 
و کار و تاش می ش��ود، بنابراین به دنبال خاموش کردن این 
شعله فروزان و زمینه سازی برای روحیه خمودگی و درنهایت 
ایجاد عقب ماندگی در کشور هس��تند. رهبر انقاب اسامی 
تأکید کردند: بزرگداشت س��رداران و رزمندگان شهید دفاع 
مقدس که در سخت ترین عرصه ها وارد میدان شدند یکی از 
مواردی است که می تواند شور و نش��اط نسل جوان کنونی را 
دوچندان کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقوله »ش��ور و 
نشاط و س��رزندگی« جوانان، به موضوع مواد مخدر هم اشاره 
کردند و گفتند: باندهای مرموز بین المللی با توزیع مواد مخدر 
در کش��ور، به دنبال تحمیل حالت تخدیر ش��دگی در جوانان 
هستند که در کنار مسئولیت دس��تگاه های مسئول، روحیه 
نشاط جوانان ، مؤثرترین و مس��تحکم ترین عامل برای مقابله 
با این خطر بزرگ است. ایش��ان در ادامه، به موضوع پیشرفت 
و متوقف نش��دن حرکت رو به جلو اش��اره کردن��د و افزودند: 
پیشرفت، حد و مرزی ندارد و باید آنقدر ادامه پیدا کند تا ملت 

ایران در جهات گوناگون الگو شود.

 تکلیف پنج شنبه ها تا آخر
 هفته مشخص می شود

 تبدیل سال »تولید ملی« 
به سال »واردات«!

 کار در بخش کودک
 سخت است

آب زاینده رود به ۱۷۰ 
میلیون مترمکعب رسید

نظر رهبر انقالب 
درباره   زنان بد حجاب

 درنشست سازندگان کاله قرمزی
 مطرح شد 
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با پیاده سازی فاز نخس��ت طرح ملی یادگیری الکترونیکی و اتصال 44 هزار مدرسه، 
وزارت آموزش و پرورش به شبکه ملی اطاعات پیوست.به گزارش مهر با امضای تفاهم 
نامه وزرای دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش تکمیل هوشمندسازی مدارس 
تا پایان برنامه پنجم توسعه، تولید محتوای الکترونیکی ، تجهیز کاس های هوشمند 
و ایجاد 14 میلیون پست ایمیل الکترونیکی در دستور کار این دو وزارتخانه قرار گرفت.

تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در مراس��م امض��ای این تفاهم نامه وزارت 
آموزش و پرورش را اولین عضو شبکه ملی اطاعات اعام کرد و گفت: یکی از اهداف 
این شبکه ارائه سرویسی حفاظت شده و مستقل از اینترنت و با پهنای باند مناسب و 
منطقی است که امیدواریم با توانایی های شرکت های دانش بنیان بومی بحث امنیت 
در این شبکه به صورت کامل توسعه یابد.وی با بیان اینکه کشور ما از جمله مناطقی 
است که هدف بیشترین حمات و آس��یب های اینترنتی است تصریح کرد: در حوزه 
سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و امنیت ش��بکه ملی در حال حاضر مشکلی وجود 
ندارد اما در حوزه محتوا در این ش��بکه خاهایی موجود اس��ت که باید در این زمینه 
وزارت آموزش و پرورش برای توس��عه این بخش اقدام کند.وی امکانات موجود را در 
حوزه بازی  های رایانه ای و صنعت پویانمایی یکی از نش��انه های پتانسیل موجود در 
کش��ور عنوان کرد و گفت: در راستای اتصال ش��بکه آموزش و پرورش به شبکه ملی 
اطاعات تاکنون 44 هزار مدرسه به این شبکه متصل شده اند که در بعضی از این نقاط 
پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه در اختیار مدارس قرار گرفته است.به گفته وزیر ارتباطات 
با راه اندازی حامل ش��بکه ملی اطاع��ات در ارائه پهنای بان��د محدودیتی نخواهیم 
داشت و این می توانند ارتقای هوشمندس��ازی مدارس را در پی داشته باشد.تقی پور 
به تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های هوش��مند در مدارس اشاره کرد و گفت: تاکنون 
580 آزمایش��گاه در مدارس راه اندازی شده اس��ت تا محیط مناسبی برای تولید نرم 

افزار توسط دانش آموزان باشد.در این نشست همچنین حمیدرضا حاجی بابایی وزیر 
آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم عزم عمومی برای توسعه فناوری اطاعات در مدارس 
به عنوان یکی از نیازهای واقعی دانش آموزان و اولیاء مدارس تصریح کرد: شبکه ملی 
مدارس می تواند ش��بکه عظیم تولید محتوا مطابق با نیاز آموزش و پرورش باشد.وی 
خواستار تشکیل کمیته ای برای تولید محتوا با حضور کارشناسان فناوری اطاعات 
وزارت ارتباطات شد و گفت: برای آنکه فناوری های نوین در مدارس راه اندازی شود 
نیاز به 100 هزار متخصص آی تی در آموزش و پرورش وجود دارد. حاجی بابایی گفت: 
در س��ال جدید برای جذب 60 هزار کارشناس رش��ته آی تی از طریق دانشگاه ویژه 
فرهنگیان و آزمون های آزاد برنامه داریم چرا که برای 54 هزار مدرسه و مجتمع نیاز به 
این نیروی انسانی احساس می شود.وی با اشاره به نقشه راه سند فناوری اطاعات در 
وزارت آموزش و پرورش از تجهیز 587 کاس هوشمند رایانه ای ، اجرای شبکه ملی 
رشد، پورتال آموزشی کشور، اولین مرکز داده آموزش و پرورش، تولید 50 عنوان لوح 
فشرده محتوای آموزشی و ساماندهی و تولید اجرای آموزشی خبر داد و گفت: اتصال 
مدارس خارج از کش��ور با تکنولوژی تلویزیون اینترنتی و اجرای سند تحول بنیادین 
آموزشی کشور از جمله برنامه های انجام ش��ده در اجرای این طرح باالدستی است.

وزیر آموزش و پرورش رشد شاخص رایانه را به ازای هر صد دانش آموز ، 5 رایانه عنوان 
کرد و گفت: انتش��ار12 هزار محتوای چند رس��انه ای تحت وب ، برگزاری دوره های 
آموزشی هوشمندسازی و تجهیز 1787 کارگاه رایانه و 24 درصد مدارس هوشمند از 
جمله اقدامات وزارت آموزش و پرورش در این بخش اس��ت.در این مراسم و بر اساس 
تفاهم نامه صورت گرفته مقرر شد تا پایان برنامه پنجم توسعه هوشمندسازی مدارس 

در کشور که هم اکنون 24 درصد آن محقق شده است به طور کامل اجرایی شود.
اعتبار در نظر گرفته شده برای سال 91 در این طرح مبلغ 78 میلیارد تومان عنوان شد.

اتصال آموزش و پرورش به شبکه ملی اینترنت
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مزایده
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 1104 مورخ 91/7/15 و 1100 مورخ 91/7/15 و 
1103 مورخ 91/7/15 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 6 قطعه زمین بشرح ذیل با قیمت پایه 
کارشناسی با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
1- قطعه زمین شماره 339 با کاربری صنعتی به متراژ 3000 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 600/000 

ریال.
2- قطعه زمین شماره 348 با کاربری صنعتی به متراژ 3000 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 500/000 

ریال.
3- قطعه زمین شماره A85 و A86 با کاربری مسکونی به متراژ هر کدام 152 م.م با قیمت پایه کارشناسی از 

قرار متری 1/700/000 ریال.
4- قطعه زمین ش��ماره A87 با کاربری مس��کونی به متراژ 150 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 

1/900/000 ریال.
5- قطعه زمین ش��ماره A120 با کاربری مس��کونی به متراژ 158 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 

1/900/000 ریال.
مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول



چهره روزیادداشت

BBC دستگیری عوامل
یک مرکز تهیه و ارسال عکس و فیلم برای شبکه BBC در بلوار فردوس 
تهران شناسایی و اعضای آن دستگیر شده اند. اعضای این خانه تیمی 
آموزش های جدیدی را جهت تصویربرداری از ناآرامی ها و ارسال آن 
به خارج کشور دیده بودند. این افراد، در حال ارسال تصاویر ناآرامی در 

چهار راه استانبول دستگیر شدند.

نظر بعضی اصالح طلبان درباره عارف
به گزارش مش��رق، چند تن از اعضای مجمع روحانی��ون از محمد 
خاتمی خواسته اند با محمدرضا عارف صحبت کرده و وی را نسبت 
به نیامدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری متقاعد کند. خاتمی این 
درخواست را در حالی نپذیرفته که اعضای مجمع روحانیون به عارف 

لقب »بازی خراب کن« داده اند.

نقش جدید هاشمی
در جلسه سران اصالحات که در منزل یکی از حامیان منتظری برگزار 
شد حاضران در جلسه تأکید کردند »باید هاشمی رفسنجانی را به نفع 
خود مصادره کرده و از وی به عنوان پدر معنوی جبهه دوم خرداد نام 
ببریم«. اصالح طلبان حاضر در جلسه معتقد بودند در انتخابات یازدهم 
ریاس��ت جمهوری مهم ترین رقیب آنان قالیباف خواهد بود، چرا که 

ظرفیت جمع آوری رأی از سبد آنان را داراست.

  به شبکه  اجتماعی 
تسلط کامل داریم

رییس پلیس فتا گفت: بس��یاری از جرائم در حوزه های مالی، اطالعات 
شخصی، خانوادگی و حوزه های امنیتی مؤسسات دولتی به وقوع می پیوندد 
که پلیس فتا با ش��یوه هایی خاص و اقدام مستمر نس��بت به سایت ها و 
شبکه های اجتماعی، اش��راف کامل پیدا کرده است. سردار سید کمال 
هادیانفر  گفت : پلیس بر فضای مجازی تسلط خوبی دارد، این در شرایطی 
است که کاربران و متعاقبا مجرمان و متخلفان این فضا به سرعت در حال 
افزایش است. وی بیان داشت : پلیس فتا با رویکرد و راهبردهای مختلف 
در حوزه های شناسایی زمینه های وقوع جرم، پیشگیری از جرائم، مقابله 
و برخورد با جرائم و آموزش همگانی را به مرحله اجرا گذاشته و مقابله با 

جرائم فضای مجازی را بر عهده گرفته است.

به سطح بازدارندگی راهبردی 
رسیده ایم

سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با اشاره به 
افزایش س��طح توانمندی های نیروهای مسلح کشور گفت: سپاه، توان 
بازدارندگی خود را به س��طح »بازدارندگی راهبردی« رس��انده است. 
وی  با اشاره به توانایی های نیروهای مسلح به ویژه نیروهای سپاه گفت: 
سپاه ضمن رصد دائمی تهدیدها، آمادگی دفاعی و بازدارندگی خود را با 
ترکیب نیروی حرفه ای زمینی و بسیج، گسترش برد موشکی و افزایش 
توان دفاعی و تهاجمی در دریا، بسیار افزایش داده و به سطح بازدارندگی 

راهبردی رسانده است.

کاندیداهای جدید
برای عضویت درجامعه روحانیت

در جلسه هفته گذشته جامعه روحانیت برای عضو گیری چهره های 
جدید مباحثی مطرح شده اس��ت و از حجج اسالم اژه ای، مصلحی، 
غفوری و رییسی به عنوان کاندیداهای مطرح برای عضویت در جامعه 

روحانیت تهران نام برده می شود.

منافقین در حال نابود  کردن 
اسناد پادگان اشرف هستند

پس از اخراج گروه هفتم از اعضای منافقین از پادگان اش��رف، تعدادی 
اندک از اعضای این گروهک هنوز هم در پادگان اشرف باقی مانده اند.

 این افراد به صورت شبانه  روزی در حال نابود کردن اسناد و مدارک مربوط به 
فعالیت های گروهک هستند. به گفته یکی از اعضای خانواده های متحصن در 
مقابل پادگان، چند شب گذشته بوی سوختن کاغذ از داخل اشرف به مشام 

می  رسید که نشان می داد حجم زیادی کاغذ در حال سوزانده شدن است.

نمایندگان به جای  سؤال از رییس جمهور 
به قوه قضائیه شکایت کنند

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو 
با مهر با بیان این که رییس جمهور رفتا رمعقول در ش��رایط سؤال ندارد 
گفت: نمایندگان باید به جای س��ؤال از رییس جمه��ور تخلفات وی را 
بر اس��اس ماده 233 آیین نامه در کمیسیون ها بررس��ی کنند و با ارایه 
 گزارش به صحن علنی، ای��ن تخلفات با رأی نماین��دگان به قوه قضائیه

 ارسال شود.

      ادامه از صفحه  یک: رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این 
که رس��یدن به این هدف، ممکن و ش��دنی است، خاطر نشان 
کردند: دشمن همواره به دنبال تلقین روحیه نگاه تحقیر آمیز 
به خود و دنباله روی از غرب است، در حالی که تاریخ ملت ایران 
نشان می دهد این ملت، در دوره هایی، در عرصه های مختلف 

پیشرو بوده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با همت جوانان، رس��یدن 
مجدد به آن جایگاه، قطعا امکان پذیر اس��ت و همان گونه که 
قبال خطاب به جوانان دانش��گاهی و نخبه تأکید کردم، ایران 
باید ب��ا تالش و پش��تکار جوانان ب��ه جایگاهی برس��د که هر 
فردی که به دنبال تازه های علمی اس��ت، مجبور باش��د زبان 
فارس��ی را فرابگیرد. ایش��ان تأکید کردند: جوانان و نخبگان 
علمی، سیاس��ی و فرهنگی، ای��ن آینده را آین��ده ای قطعی و 
 حتمی بدانند و برای رسیدن به آن، برنامه ریزی و کار و تالش

 کنند.
رهبر انقالب اس��المی بعد از بیان پیش��رفت م��ورد نظر برای 
نظام اسالمی، به تبیین ش��اخص ها و همچنین بررسی میزان 

پیشرفت کشور بر اساس این شاخص ها پرداختند.
عزت ملی و اعتماد به نفس ملی، اولین شاخصی بود که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره و خاطر نشان کردند: با در نظر 
گرفتن این ش��اخص، ملت ایران پیشرفت زیادی کرده است و 
اگر امروز مسئوالن کشور در عرصه های بین المللی، با اعتماد 

به نفس کامل سخن می گویند، ناشی از اعتماد به نفس ملت است.
ایش��ان تأکید کردند: ای��ن اعتماد ب��ه نفس مل��ی، به برکت 
اس��الم به وجود آمده اس��ت و به هر میزان که عمل به اسالم 
 و اح��کام آن بیش��تر باش��د، اعتماد ب��ه نفس مل��ی افزایش

 خواهد یافت.
رهبر انقالب اس��المی، عدالت را یکی دیگر از ش��اخص های 
پیشرفت دانستند و افزودند: در منطق اسالم، پیشرفت بدون 

عدالت، پیشرفت واقعی نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیش��رفت های م��ادی در غرب از 
جمله آمریکا را ظاهری و غیر واقع��ی خواندند و تأکید کردند: 
چنین پیش��رفت های ظاهری ک��ه در کن��ار آن فاصله های 
طبقاتی وجود دارد، ناشی از اداره کشور با منطق سرمایه داری 

و لیبرال دموکراسی غربی است.
ایشان درخصوص وضعیت عدالت، به پیشرفت های کشور در 
توزیع منابع عمومی، ساخت زیر ساخت ها ازجمله جاده ها و 
بزرگراه ها، گس��ترش تحصیل علم و ایجاد شرایط نسبتا برابر 
برای بروز و ظهور نخبگان در مناطق مختلف اش��اره کردند و 
افزودند: اگر شرایط کشور را با این شاخص بسنجیم، نسبت به 
قبل از انقالب و یا بسیاری از کشورها پیشرفت کرده ایم، اما اگر 
شرایط، با ایده آل اسالم مقایسه شود، عدالت موجود، تا نقطه 

مطلوب، فاصله زیادی دارد.
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی این بخش از سخنان خود 

خاطر نش��ان کردند: ملت ایران اکنون در ی��ک عرصه بزرگ 
رویارویی و نبرد اراده ها قرار گرفته اس��ت که در این عرصه، با 
وجود موانع متعدد طبیعی و تحمیلی، به هیچ وجه احس��اس 
ضعف و ناتوانی نمی کند  و افق خود را برای رسیدن به پیشرفت های 

بیشتر، روشن، جذاب و شیوا می بیند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخص��وص عوامل تعیین کننده 
در جنگ اراده ها افزودند: عزم و اراده، بصیرت و روشن بینی، 
وحدت و وظیفه شناسی آحاد مردم و اتحاد کلمه مسئوالن و 
همکاری دستگاه ها، عناصری هستند که می توانند ملت ایران 

را به جایگاه شایسته پیشرفت خود برسانند.
ایشان با اشاره به برنامه ریزی و تالش گسترده بدخواهان برای 
جلوگیری از ادامه پیشرفت ملت ایران، تأکید کردند: همان گونه 
که توطئه های دشمنان از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون ناکام 
ماندند، در این مقطع نیز همه مکرها و کیدهای آنها به شکست 

خواهد انجامید.
رهبر انقالب اسالمی 33 سال ناکامی معارضان نظام اسالمی 
برای به زانو درآوردن ملت ایران را نشان دهنده قوت روزافزون 
این نظام و ملت دانستند و خاطر نشان کردند: البته این موضوع 
نباید موجب غرور شود و ما را از مکر و حیله دشمن غافل کند.

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای خطاب ب��ه مس��ئوالن گفتند: 
قوی باش��ید، ام��ا دش��من را ضعی��ف نپنداری��د و از او غافل 
 نش��وید زیرا دش��من از راه های گوناگون وارد می شود و باید

 هوشیار بود.
ایشان همچنین با اش��اره به رتبه نخس��ت مردم اسفراین در 
کش��ور، در میزان مش��ارکت در انتخابات خاطر نشان کردند: 
این احس��اس وظیفه نس��بت به آینده کش��ور و مدیریت آن، 
نشان دهنده آگاهی و بصیرت مردم این منطقه و روحیه بسیار 
ارزشمندی است که باید در سراسر کشور حفظ و تقویت شود.

رهبر انقالب اس��المی افزودند: البته بن��ده در روزهای آینده 
مطالبی را درخصوص انتخابات ریاست جمهوری بیان خواهم 

کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گس��ترش روحیه مصرف کاالهای 
داخلی را یکی دیگر از نیازهای ضروری کش��ور برش��مردند و 
تأکید کردند: ترجیح نش��ان ها و کاالهای خارجی بر تولیدات 
داخلی، روش و روحیه نادرستی اس��ت، زیرا حمایت واقعی از 
تولید ملی در گرو گس��ترش روحیه مص��رف کاالهای داخلی 

است.
ایش��ان همچنین  افزودند: اگ��ر از تولید ملی حمایت ش��ود 
بسیاری از مشکالت اقتصادی همچون بیکاری و تورم برطرف 

خواهد شد.

رهبر معظم انقالب : 

نظر رهبر انقالب قوی باشید، اما دشمن را ضعیف نپندارید
درباره   زنان بد حجاب

رهبر معظم انقالب در جریان س��فر خود به استان خراسان 
شمالی درباره حجاب برخی اس��تقبال کنندگان اظهارنظر 
کردند. رهبرمعظ��م انقالب خطاب به مس��ئوالن فرمودند:  

»خودت��ان را مجه��ز 
کنید، مسلح به سالح 
معرف��ت و اس��تدالل 
کنی��د، بع��د ب��ه این 
کانون های فرهنگی - 
هنری بروید و پذیرای 
ج��وان ه��ا باش��ید؛ با 
روی خوش ه��م پذیرا 
باشید؛ با س��ماحت، با 
مدارا. فرمود: »و س��ّنة 
من نبّیه«، ک��ه ظاهرا 
عبارت است از »مداراة 
الّناس«؛ م��دارا کنید. 
ممک��ن اس��ت ظاهر 
زننده ای داشته باشد؛ 
داشته باش��د. بعضی از 

همین هایی که در اس��تقبال امروز بودند و شما - هم جناب 
آقای مهمان نواز، هم بقیه  آقایان - االن در این تریبون از آنها 
تعریف کردید، خانم هایی بودند که در عرف معمولی به آنها 
 می گویند »خانم بدحجاب«؛ اش��ک هم از چش��مش دارد 
می ریزد. حاال چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت اس��ت؟ 
حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته  به 
این اهداف و آرمان هاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص 
ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن است؛ 
نمی بینند. »گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تو چنان که 
مینمایی هستی؟«.  ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص 
دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از 
منکر هم می کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت، 

بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.«

اخبار کوتاه

خبر ویژه

 چه کسانی گرانی هارا 
به تحریم نسبت می دهند؟ 

شر یعتمداری 
با نگاهی گذرا به عرصه اقتصادی کشور، دو طیف با دو انگیزه متفاوت و 
حتی متضاد را می توان دید که اصرار دارند گرانی های افسارگسیخته 
این روزها را به »تحریم«ها نسبت دهند؛ طیف اول برخی از مسئوالن 
هستند که شماری از آنها تحلیل واقع بینانه ای از ماجرا ندارند و شماری 
دیگر با نس��بت دادن گرانی ها به تحریم ها، وظیفه و مسئولیتی را که 
برای مهار گرانی برعهده داشته و دارند، نادیده می انگارند و یا از میزان 
و غلظت آن می کاهند. طیف دوم مجموعه ای از کالن س��رمایه داران 
س��ودجو و دنباله ه��ای داخلی 
دش��منان بیرونی هس��تند که 
با دس��ت اندازی به ب��ازار کاال و 
خدمات مورد نیاز مردم، از یکسو 
کیسه های خود را از اموال حرام 
و غارت ش��ده پر م��ی کنند و از 
س��وی دیگر نارضایتی ناشی از 
گران��ی را به حس��اب تحریم ها 

می نویسند.
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استعفای وزیر ارشاد شایعه است

مشاور رییس جمهور گفت: رییس جمهور به حسینی عالقه مند بوده و تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شایعه ای بی اساس است. زارعی اضافه کرد: مرام و مسلک رییس جمهور، بیان اعتقاداتش است و بر همین 

اساس، انتقاداتش را هم به نزدیک ترین افرادی که با ایشان همکاری دارند صریح و شفاف بیان می کند. 

آخرین وضعیت طرح 
سؤال از رییس جمهور 

امروز مذاکره با آمریکا 
نتیجه عکس دارد 

علی مطهری  از ارجاع طرح سؤال از رییس جمهور به کمیسیون برنامه و بودجه 
به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده  این طرح خبر داد. وی گفت: هیأت رییسه 
مجلس پس از دریافت طرح سؤال از رییس جمهور، کمیسیون برنامه و بودجه 
را به عنوان کمیسیون اصلی این طرح تعیین کرد. طرح سؤال از رییس جمهور 
چهارشنبه گذش��ته با 102 امضا به هیأت رییسه مجلس تقدیم شد. براساس 
ماده 1۹۶ آیین نامه داخلی مجل��س در صورتی که حداق��ل یک  چهارم کل 
نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رییس جمهور سؤال کنند، باید 
سؤال یا سؤاالت خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا  و به رییس 
مجلس تسلیم نمایند و رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون های 

تخصصی مربوط، ارجاع می نماید.

سفیر پیش��ین ایران در ش��وروی درباره پیش��نهاد هنری کیسینجر مبنی 
بر مذاکرات دوجانبه میان ای��ران و آمریکا گفت که اگر در ش��رایط کنونی 
آمریکایی ها هم پیشنهاد مذاکره دوجانبه دهند ما نباید بپذیریم، مگر آن که 
ابتدا اقدامات و فشارهای یک جانبه آمریکایی ها در همه ابعاد قطع و محیط 
برابر برای دو طرف حاصل شود. ناصر نوبری اضافه کرد :  ایران همیشه گفته 
است که در شرایط برابر حاضر است مشکالت را حل و فصل کند و این طرف 
آمریکایی بوده که تاکنون حاضر به ورود به محیط برابر نش��ده و همیش��ه 
موضع برتر و متکبرانه و آمرانه خود را حفظ کرده، بنابراین بر عکس تبلیغات 
و تعارفات و ظاهرسازی های آمریکایی ها، اراده واقعی در طرف ایرانی بوده، 

اما تاکنون اراده واقعی از طرف آمریکایی ها وجود نداشته است.

حزب اهلل لبنان جزئیات گزینشی دیگری از شاهکار خود 
را درخصوص پهپاد ایوب و عملیات پرواز شناس��ایی آن 
بر فراز سرزمین های اشغالی فلس��طین و ناکامی رژیم 
صهیونیس��تی افش��ا کرد. به گزارش المن��ار  این پهپاد 
بیش از 300 کیلومتر به مدت س��ه س��اعت پرواز کرده 
و به عبارت دیگر توانسته اس��ت به حریم های هوایی و 
 عملیاتی نیروی هوایی دشمن نفوذ کند. اطالعات نشان 
م��ی ده��د ای��ن نف��وذ بی��ن س��اعت ه��ای ۹ ت��ا 
10 بام��داد ب��وده اس��ت. توانای��ی پ��رواز در هم��ه 
 ای��ن م��دت و نف��وذ ب��ه س��امانه ه��ای دش��من،

پرس��ش هایی را درباره حجم این هواپیما، س��امانه های 
هدایت و کنترل، موتورهای رانش��ی، دستگاه های ویژه 
آن،  تجهیزات تصویربرداری، ارس��ال و ایج��اد پارازیت 
 و گمراه کردن دش��من مطرح  کرده است.کارشناس��ان 
می گوین��د ای��ن هواپیما م��ی توان��د با دق��ت باالیی 
تصویربرداری کند. ما از ی��ک هواپیمای کوچک  صحبت  
 نمی کنی��م، بلک��ه از هواپیمای��ی صحبت م��ی کنیم که 
می تواند ده ها کیلوگرم تجهیزات حمل کند و این چیزی 
است که سید حسن نصر اهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان نیز 
به آن اشاره کرد و گفت هواپیمای مرصاد خواهر کوچک 

هواپیمای ایوب است.

کاظم جاللی در پاسخ به سؤال برنامه های این فراکسیون 
برای انتخابات دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری، 
از علی الریجانی به عنوان نامزد بالقوه این فراکس��یون 
برای انتخابات ریاست جمهوری نام برد و گفت: با توجه 
به س��ابقه مدیریت اجرایی و درایت علی الریجانی، نظر 
این فراکسیون برای انتخابات ریاست جمهوری بر روی 

ایشان است.
 وی با بیان این که رییس مجلس تاکنون به درخواست 
این فراکس��یون ب��رای ش��رکت در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری پاس��خ مثب��ت نداده اس��ت، اضافه ک��رد: ما 
همچنان برای ش��رکت آق��ای الریجان��ی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اص��رار و برنامه داری��م، البته برخی 
چهره ه��ای دیگر ک��ه اکنون مط��رح هس��تند نیز جزء 
کاندیداهای احتمالی این فراکس��یون هس��تند. رییس 
فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت مجلس شورای 
اسالمی درباره مباحث مطرح ش��ده درمورد وحدت در 
انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: وحدت مورد نظر 
ما وحدتی است که بر نظر امام خمینی)ره(، رهبر معظم 
انقالب و اصل انقالب اسالمی شکل می گیرد.جاللی ادامه 
داد: ش��عار وحدت، مورد نظر ما نیست و وحدت باید در 

عمل و بر پایه اصول انقالب و نظام شکل بگیرد.

محمدرضا عارف درباره کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: به نظر من شرکت در انتخابات یک ضرورت 

و یک تکلیف و حق اجتماعی برای هر فرد و گروه است.
این چهره سیاس��ی اصالح طلب افزود: بنده حداقل برای 
 خ��ودم ش��رکت در انتخابات را ی��ک ض��رورت و تکلیف

 می دانم. م��ا انقالب را قب��ول داریم و اس��تفاده از فرصت 
انتخابات یک حق است. عارف که به عنوان یکی از گزینه های 
این جریان سیاسی برای نامزدی در یازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری شناخته می شود در این گفتگو تصریح 
کرد: من هیچ نهاد و جریان سیاسی را نمایندگی نمی کنم 
و فقط دیدگاه خود را می گویم. وی با بیان این که چگونگی 
شرکت در انتخابات بسته به شرایط زمانی متفاوت می شود، 
افزود: گاهی یک جریان با تمام نیرو وارد انتخابات می شود و 
گاهی احساس می کند که بنا به دالیلی باید فتیله ها را پایین 
بکشد. الزم می دانم در انتخابات بعدی تمام جریانات داخل 
نظام علیرغم اختالف سالیق مختلف در صحنه حضور یابند 
 تا انتخابات پرشوری داشته باشیم. وی در پاسخ به این که آیا 
اصالح طلبان برای انتخابات ساز و کاری را مشخص کرده اند 
گفت: در همه جریانات سیاس��ی در ح��ال حاضر حرف و 
 حدیث هایی هست،  ولی فکر می کنم اصالح طلبان هم مثل 

گروه های دیگر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در قبال اقدامات ایران 
برای رفع نگرانی مدعیان، بای��د طرف مقابل اقداماتی انجام 
دهد تا حقوق هس��ته ای و غنی س��ازی در جه��ت اهداف 
صلح آمیز ایران، به طور کامل به رس��میت ش��ناخته شود. 
وی اظهار داش��ت: در مذاکراتی که با گروه 1+5 داش��تیم، 
اعالم آمادگی کردیم ک��ه گام ب��ه گام و در چارچوب مورد 
تواف��ق طرفین، همه نگران��ی هایی که مطرح می ش��ود را 
حل کنیم. رامین مهمانپرس��ت تأکید ک��رد: اگر تضمینی 
برای تأمین س��وخت 20 درصد رآکت��ور تحقیقاتی تهران 
داده شود، مس��ئوالن ما آمادگی ورود به گفتگو درباره غنی 
س��ازی20 درصد را دارند ام��ا این بدان معنا نیس��ت که ما 
حق غنی س��ازی برای 20 درص��د را نداری��م. رییس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد: 
 فعالیت هسته ای جمهوری اسالمی ایران بر اساس معاهده 
ان پی  تی است و ما ضمن این که این معاهده را امضا کرده ایم، 
با ساخت س��الح های هس��ته ای مخالفیم. مهمانپرست با 
 بیان این که مهم ترین مرجع دینی و مذهبی ما استفاده از 
سالح های هسته ای و ساخت و تولید آن را حرام اعالم کرده اند، 
گفت: ارزش این فتوا برای ما از تمام مس��ائل سیاسی باالتر 
اس��ت و ما حرکتی را برای مقابله با س��الح های هسته ای 

آغاز کرده ایم.

انتخابات انتخابات بین الملل انرژی هسته ای

 اطالعات جدید
 از پهپاد ایرانی حزب اهلل 

الریجانی نامزد بالقوه 
فراکسیون رهروان والیت

شرکت در انتخابات 
یک تکلیف  است 

 آماده 
 انعطاف هسته  ای  هستیم 
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خانم هایی بودند 
که در عرف 

 معمولی به آنها 
می گویند »خانم 
بدحجاب«؛ اشک 
هم از چشمش 

داردمی ریزد. حاال 
چه کار کنیم؟ 

ردش کنید؟ 
مصلحت است؟ حق 
است؟ نه، دل، متعلق 

به این جبهه است
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53 پروژه مهرماندگاردراصفهان 
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان گفت: استانداری اصفهان 
تمام پیگیری ه��ای الزم را انج��ام می دهد تا 53 م��ورد از پروژه های 
عمرانی استان را به عنوان طرح های مهر ماندگار تا پایان دولت دهم به 
بهره برداری برساند. مهدی جمالی نژاد که با فارس سخن می گفت، با 
اشاره به این که هر ساله تعداد بسیاری از پروژه های عمرانی در سراسر 
استان اجرا می شود، اظهار کرد: در حال حاضر پنج هزار پروژه عمرانی 
در سطح اس��تان اصفهان در حال اجراس��ت. وی اضافه کرد: در حال 
حاضر تمام پروژه های عمرانی موجود در سطح استان فعال شده است 

و عملیات اجرایی این پروژه ها به سرعت انجام می شود.

انار شهرضا را به دست دالالن ندهید 
مسئول روابط عمومی ش��هرداری شهرضا با اش��اره به جایگاه فاخر 
انار شهرضا در س��طح بازارهای جهانی گفت: در حالی که بر اساس 
مطالعات انجام گرفته، انار ش��هرضا جزء با کیفیت ترین محصوالت 
کشاورزی در س��طح جهان اس��ت، اما هنوز به جایگاه حقیقی خود 
دست پیدا نکرده اس��ت. مرتضی احمدیان که در نخستین نشست 
خبری جشنواره ملی انار و سفال شهرضا سخن می گفت،با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: باید به این موضوع اعتراف کنیم که در دوران 
گذشته، بیشترین سود ناشی از فروش انار شهرضا در سطح بازارهای 
داخلی و بین المللی عاید دالالن ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: یکی از 
مهم ترین سیاست های برگزاری جشنواره ملی انار و سفال شهرضا، 
ایجاد زیرساخت های مناس��ب و حمایتی در راستای دفاع از حقوق 

کشاورزان فعال در بخش انار است.

200 خودروی جدید به ناوگان 
تاکسیرانی اصفهان اضافه می شود

تاجمیرریاحی ، مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی 
ش��هرداری اصفهان گفت: در آینده ای نزدیک200 دستگاه خودروی 
جدید به این ناوگان اضافه می ش��ود و در قالب طرح توسعه در اختیار 
سرویس های مدارس و آژانس های اصفهان قرار می گیرد.ریاحی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر 10 هزار تاکسی در س��طح شهرستان اصفهان 
س��رویس دهی به ش��هروندان را انجام می دهند، اظهار ک��رد: از حدود 
یک ماه گذشته نرخ کرایه تاکس��ی های اصفهان با مصوبه شورای شهر 
15 درصد افزایش یافته اس��ت.وی با بیان اینکه رانندگان تاکسی های 
اصفهان باید بر اساس این مصوبه نسبت به دریافت کرایه از شهروندان 
اقدام کنند، ادامه داد: البته با افزایش گرانی ها و نرخ تورم باز هم هزینه ها 
و درآمد های تاکسی های اصفهان با یکدیگر هم خوانی ندارد و رانندگان 
تاکس��ی ها نیز از ش��رایط فعلی اقتصادی، هزینه ها و درآمد های خود 

گالیه مند هستند. 
تاجمیرریاحی با بیان اینکه در سال گذشته این ناوگان تعدادی خودرو 
از پارس خودرو خریداری کرده است، تاکید کرد: این خودرو ها که حدود 
200 دستگاه است در آینده ای نزدیک در اختیار افراد ثبت نام کننده در 

طرح توسعه این ناوگان قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه البته این 200 دس��تگاه خودروی جدید در قالب 
طرح توسعه در اختیار سرویس های مدارس و آژانس های اصفهان قرار 
می گیرد، اضافه کرد: در حال حاضر 8 هزار و 500 دس��تگاه خودرو در 

سطح استان سرویس دهی به دانش آموزان را انجام می دهند.

آب زاینده رود به ۱۷0 میلیون 
مترمکعب رسید

مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گف��ت: هم اکنون 
حجم س��د زاینده رود به 1۷0 میلیون مترمکعب رس��یده است. منصور 
شیشه فروش با اشاره به این که استان اصفهان وارد ششمین سال متوالی 
خشکسالی شده، اظهار داش��ت: در حال حاضر حجم آب سد زاینده رود 
نسبت به بلند مدت آن ۷۶ درصد کاهش یافته است.وی حجم ورودی آب 
به سد زاینده رود را 8 مترمکعب اعالم کرد و افزود: ذخایر برفی عمده ترین 
تامین کننده میزان حجم آب سد هس��تند که متاسفانه طی سال های 
گذش��ته بارش برف در حوزه زاینده رود ایجاد نشده است.مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان اظهار داش��ت: با خشکسالی های 
متوالی و کاهش بارندگی 50 درصد از چشمه ها، چاه ها و قنوات موجود 
در استان خشک شدن و با کم آبی مواجه هستند.وی در ادامه تصریح کرد: 
این شرایط همچنین سبب کاهش چش��مگیر حجم آب های سطحی و 

زیر زمینی در استان اصفهان شده است. 
شیش��ه فروش با تاکید بر نیاز حوزه زاینده رود ب��ه بارندگی و اینکه طی 
سال های گذشته بارندگی های استان اصفهان در خارج از این حوزه بوده، 
اظهار کرد: از 30 خرداد سال جاری هیچ آبی در زاینده رود اصفهان جاری 
نشده است.وی بارندگی های اس��تان اصفهان را در زمان و مکان مناسب 
ندانست و تصریح کرد: اکنون با شرایط نامناسبی به لحاظ آب در استان 
روبه رو هستیم، امیدواریم امسال، سال خوبی به لحاظ بارش باشد.مدیرکل 
ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
خروجی سد زاینده رود یک هزار و 508 مگاوات و حجم آن 10۷ میلیون 

مترمکعب است.

اصفهان دیگر جای زندگی 
نیست 

گروه شهر : تعطیلی پنج شنبه های نصف جهان چند 
هفته ای اس��ت که به  س��وژه ای جذاب برای رسانه ها 
تبدیل شده اس��ت؛ تعطیلی که بهانه آن آلودگی هوای 
اصفهان است  و به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان اگر محقق شود 20 درصد آلودگی در آخر 
 هفته های اصفهان کاهش  می یاب��د، چرا که کالنتری

 می گوید:  اطالعات ایستگاه های سنجش آلودگی فعال 
در سطح اس��تان حاکی از کاهش 20 درصدی آلودگی 

هوای اصفهان در روز های تعطیل است. 
خیلی دور نیس��ت زمانی که از اصفهان ب��ه عنوان یک 
شهر تمیز با هوای پاک یاد می ش��د. تا چند سال پیش 
و قت��ی تهرانی ه��ا از ه��وای پایتخت ذله می ش��دند و 
شهرهای ش��مالی کشور هم برایش��ان تکراری می شد 
راهی اصفهان می شدند. همه می گفتند اصفهان برای 
زندگی همه چیز دارد و بهترین جای ایران اس��ت. هم 
نزدیک بود و هم رودخانه داشت و هم کلی جای دیدنی 
برای رفتن و سرک کشیدن. هوای خوب و تمیزش هم 
که دیگرهوش از سر می برد، حاال اما اصفهان زیبای آن 
روزها خیلی عوض شده است. با  خشکسالی های اخیر 
و البته مدیریت نادرست منابع آب اس��تان، زاینده رود 
این روزها دیگر رمقی ندارد. همین یک عامل هم کافی 
است که بگوییم دیگر اصفهان نصف جهان نیست. هوای 
اصفهان هم آن قدر آلوده ش��ده که برخی مسئولین که 
نمی خواهند نامی از آنها برده شود هشدار می دهند که 
اگر مردم اصفهان می دانس��تند هوای شهرشان چقدر 

آلوده است چه ها که نمی کردند.
تلخ است، اما هست. اصفهان دیگر جای زندگی نیست.  
چند سال است که مسئوالن شهر دارند تالش می کنند 
تا بحران آلودگی اصفها ن حل شود. خیابان های پرتردد 
ش��هر، زوج و فرد می ش��ود، خیابان های دوطرفه، یک 
طرفه می ش��وند، زیرگذر می زنند و اتوبان های ش��هر 
را به هم متصل می کنند تا ترافیک کم ش��ود و آلودگی 
 هم، اما هیچ ک��دام دردی را دوا نمی کن��د و همه به راه  

حل آخر امید بسته اند؛ تعطیلی پنج شنبه ها.  
حاال همه منتظرند تا پنج شنبه ها تعطیل شود تا الاقل 
آلودگی، اندکی کم ش��ود، تا شاید حداقل چند روزی را 

در هفته راحت نفس بکشیم، تا شاید کمتر بمیریم...!
اینطور به نظر می رسد که اگر پنج شنبه ها تعطیل شود 

، همه چیز درست می شود !

تکلیف پنج شنبه ها تا آخر هفته مشخص می شود 
اصفه��ان  اس��تانداری  بح��ران  مدیری��ت  مدی��رکل 
گف��ت: در ص��ورت موافق��ت ب��ا تعطیل��ی پنج ش��نبه ها 
در اصفه��ان، الزامات��ی ب��رای م��ردم از جمل��ه ع��دم ت��ردد 
 خودروه��ای ش��خصی در مرکز ش��هر، اس��تفاده از وس��ایل 
 نقلی��ه عمومی و برخورد ج��دی با خودروهایی ک��ه به صورت 
 غیرمجاز به مح��دوده ترافیکی وارد می ش��وند، درنظر گرفته 

می شود. 
منصور شیش��ه فروش که با ایمنا س��خن می گفت، به تشکیل 

بیش از پنج جلسه کارشناسی توس��ط شورای مدیریت بحران 
استانداری و در راستای بررس��ی موضوع تعطیلی پنج شنبه ها 
در اصفهان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در مواقعی که شرایط 
آلودگی هوا در مراحل هش��دار توسط دس��تگاه های تخصصی 
اعالم ش��ود، براس��اس دس��تورالعمل های ابالغی باید تدابیر 
کنترل��ی از جمله تعطیل��ی واحدهای مختلف در دس��تور کار 
قرار گیرد.وی با بی��ان این که گزارش های مختل��ف از ادارات 
هواشناس��ی، مرکز بهداش��ت و محیط زیست اس��تان گویای 

تجمی��ع آلودگی ه��ا در ماه ه��ای آب��ان و آذر و ایج��اد پدیده 
اینورژن است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که در سال های 
گذشته افزایش آلودگی ها در فصل پاییز موجب تعطیلی شهر 
اصفهان به مدت چند روز می شد لذا ش��ورای مدیریت بحران 
 اس��تان مصمم ش��د تعطیلی پنج ش��نبه ها را م��ورد پیگیری

 قرار دهد.مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان یادآور 
شد: در حال حاضر کلیه دس��تگاه های اجرایی مرتبط همچون 
 مدیران استانداری، هواشناسی، محیط زیست و مرکز بهداشت 

 نظرات موافق خود را نس��بت به تعطیل ش��دن پنج ش��نبه ها 
 در اصفهان که همراه ب��ا کاهش آلودگی ه��ا خواهدبود، اعالم 

کرده اند.
شیش��ه فروش در خاتمه با تأکی��د بر این که هدف از تش��کیل 
ای��ن جلس��ات، بررس��ی معای��ب و مزای��ای ط��رح و نهایت��ا 
تصمیم گی��ری کارشناس��ی اس��ت، گف��ت: نتیج��ه قطع��ی 
 تعطیل ش��دن پنج ش��نبه ها در اصفهان، پای��ان هفته جاری

 مشخص می گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: اصفهان 
رتبه دوم وارونگی دما در کشور را دارد و تعطیلی پنج شنبه ها 
یک موضوع جدی اس��ت که در کاهش آلودگ��ی هوا تأثیر 
بس��زایی دارد.کیومرث کالنتری در گفتگو با فارس درمورد 
بحران حاصل از گرد و غب��ار در هوا اظهار ک��رد: ریزگردها 
در آس��مان کش��ور مهم ترین دغدغه مدیران کش��ور شده 
است.وی افزود: هرچند سرچشمه بس��یاری از ریزگردها از 
خارج از کشور است، اما در داخل کشور هم منشأ تولید این 
ریزگرد ها را داریم.کالنتری اف��زود : در حال حاضر رودخانه 
زاینده رود خش��ک و تاالب گاو خونی صد درصد خش��ک 
شده اس��ت و همین قضیه هوای اصفهان را به سمت کانون 
ریزگردها می برد و اصفهان از سمت شرق و شمال در تهدید 
ریزگردها قرار دارد.کالنتری ادامه داد: متوسط بارندگی در 
اصفهان، نصف متوسط ریزش باران در کشور است و این در 
حالی است که کش��ور ایران نیز یک سوم جهان بارش دارد.

وی با تأکید ب��ه این که این میزان ب��ارش یک تهدید جدی 
است، افزود: واحدهای صنعتی باید در  شعاع 50 متری شهر 
اصفهان اس��تقرار یابند. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفهان اضافه کرد: اصفهان رتبه دوم وارونگی 
دما در کشور را دارد و تعطیلی پنج شنبه ها یک موضوع 
جدی است که در کاهش آلودگی هوا تأثیر بسزایی دارد.

رییس پلیس فتای اصفهان از شناس��ایی و دستگیری 18 
هکر حرفه ای در طی هفت ماه گذش��ته در فضای سایبری 
و اینترنتی خبر داد. ستار خسروی با اشاره به این که پلیس 
فتای اصفهان به مدت دو سال است که رتبه برتر را در هفت 
ماهه نخست به لحاظ عملکرد کس��ب می کند، اظهار کرد: 
سعی شده است در فضای اینترنتی ریسک ارتکاب جرم را باال 
برده تا  اقتدار خوبی در فضای سایبر به نمایش گذاشته شود.

وی مهم ترین اقدامات این حوزه را رشد صددرصدی جرائم 
نسبت به هفت ماهه گذشته عنوان کرد و افزود: کشف وقوع 
جرائم اینترنتی در این هفت ماه 82/28 گزارش شده است که 
این رقم باالتر از نرم جهانی است.  رییس پلیس فتای استان 
اصفهان همچنین کاهش زمان وقوع تا کش��ف پرونده های 
اینترنتی را نشانه کارآمدی نیروهای پلیس در فضای سایبر 
دانس��ت. وی مهم ترین اقدام این حوزه را دستگیری 200 
مجرم اینترنتی دانس��ت و افزود: 18 هکر حرف��ه ای بعد از 
ارتکاب جرم در مدت هفت ماهه در اصفهان دستگیر شده اند.

وی یکی از اقدامات دیگر این حوزه را شناسایی و برخورد با 
821 وب س��ایت  و و بالگ فعال در زمینه جرائم اینترنتی 
عنوان کرد و افزود: 1۶ طرح عملیاتی در فضای سایبر انجام 

دادیم که مهم ترین این طرح ها، طرح پانگه آ 5 است.

 طرح گازرسانی به 13 روستای شهرستان نطنز به صورت 
همزمان با حضور علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان 
به بهره برداری رس��ید. به گ��زارش ایرنا، این روس��تاها 
ش��امل صالح آباد، هنجن، برز، چیمه، کمجان، بیدهند، 
فریزهند، ولوجرد، تکیه سادات، عباس آباد، یارند، طره 
و ابیانه است. رییس شرکت گاز نطنز گفت: برای اجرای 
عملیات گازرسانی به این روس��تاها در مجموع بیش از 
142 میلیارد ریال اعتبار از محل شرکت گاز ملی ایران 
هزینه شده است. عبدالحمید صامعی اظهار داشت: این 
عملیات شامل اجرای 40 کیلومتر خط تغذیه فوالدی، 
105 کیلومتر ش��بکه گذاری لوله پلی اتیلن و فوالدی، 
ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پلی اتیلن، دو ایستگاه 
سی پی اس و سی جی اس و ساخت و نصب سه ایستگاه 
تی بی اس بوده اس��ت. به گفته وی، با اجرای این طرح 
بزرگ بیش از یک هزار و 900 خانوار روستایی از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شدند. در آیین بهره برداری از این 
طرح، نماینده مردم ش��هرهای نطنز، ب��ادرود و قمصر، 
فرماندار نطنز و جمعی از مسئوالن محلی این شهرستان 
حضور داش��تند. شهرس��تان نطنز با حدود 40 هزار نفر 

جمعیت در فاصله 130 کیلومتری اصفهان قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان اصفهان از 
کمک 539 میلیون تومانی اصفهانی ها در جشن عاطفه ها 
خبر داد. مه��دی مجلس آرا در گفتگو با ف��ارس در اصفهان 
درمورد جم��ع آوری کمک ه��ای نقدی م��ردم اصفهان به 
جش��ن عاطفه ها اظهار کرد: امسال جش��ن عاطفه ها در دو 
هزار و ۶00 پایگاه در سراسر استان اصفهان برگزار شد. وی 
افزود: امس��ال دو هزار و ۶00 پایگاه در اصفهان دایر شد که 
500 پایگاه اصلی بوده و از این تعداد، 100 پایگاه در ش��هر 
اصفهان، 300 پایگاه در شهرستان ها و نیز 100 پایگاه توسط 
بسیج مستقر بودند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان با تأکید بر این که جشن عاطفه ها امسال در 
تمامی مدارس نیز برگزار ش��د، تصریح ک��رد: میزان جمع 
آوری کمک های نق��دی در مدارس اصفهان، امس��ال قابل 
توجه بود. وی ادامه داد: امسال اصفهانی ها 500 میلیون و 39 
هزار تومان به جشن عاطفه ها کمک کردند که 139 میلیون 
آن از پایگاه های مدارس جمع آوری ش��ده است. مجلس آرا  
افزود: 3۷۷ میلیون تومان نیز از طریق پایگاه های مس��تقر 
شده کمیته امداد در سطح شهر جمع آوری شد. وی اضافه 
کرد: 14/5 میلیون تومان از این کمک ها از طریق پایگاه های 
مستقر در مساجد و سه میلیون ۶00 هزار تومان آن از طریق 

پایگاه های بسیج جمع آوری شده است.

نیروی انتظامی  محیط زیست 

پیگیری 

استانداری  جشن عاطفه ها 

 تعطیلی پنج   شنبه ها 
جدی است

دستگیری ۱8 هکر 
حرفه ای در فضای سایبر

 ۱3روستای نطنز
 ازگاز بهره مند شدند 

کمک   میلیونی اصفهانی ها به 
جشن عاطفه ها

گشتی در اخبار 

 بناهای تاریخی شهر اصفهان
 ازپرداخت  عوارض معاف شدند 

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با معافیت کامل بناهای تاریخی 
این کالنش��هر از پرداخت مجموعه عوارض های مرب��وط به تعمیر، 

ترمیم و نوسازی موافقت نمودند. 
عباس حاج رسولی ها رییس این ش��ورا در توضیح این مصوبه گفت: 
پیرو تهیه طرحی از س��وی اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر مبنی بر 
حمایت از توس��عه و اش��اعه صنعت گردش��گری و حفاظت، مرمت 
و احیای بناهای با ارزش تاریخی ش��هر اصفهان و تش��ویق سرمایه 
گذاران بخ��ش خصوصی، ش��هرداری اصفه��ان در اوای��ل مهر ماه 

جاری الیح��ه ای را تهیه و به 
صحن علنی شورا ارائه داد که 
بر اس��اس آن عوارض مربوط 
به تعمیر، مرمت و بازس��ازی 
برای صدور پروانه ساختمان 
و یا مجوز تعمی��رات، با تایید 
میراث فرهنگی و شهرداری 
اصفه��ان، صفر ری��ال تعیین 

گردید. 
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خبر خوب 
احداث مصال در 10 شهر اصفهان

حجت االسالم محمدرضا صالحیان مسئول شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه استان 
اصفهان از س��اماندهی بیش از یک هزار و 500 نفر در ستادهای نماز جمعه استان اصفهان 

خبر داد و گفت: در 10 شهر استان اصفهان در حال احداث مصال هستیم.
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 وی از ای��ن ک��ه قه��وه خانه ه��ا را مکان��ی خانوادگ��ی جلوه 
 می دهند، ام��ا در عمل ب��ه مکانی ب��رای تفری��ح دختران و 
 پسران تبدیل ش��ده اس��ت، ابراز نگرانی کرد و افزود: مصرف 
قلیان در قهوه خانه ها مجاز اس��ت، اما نباید بس��یاری از امور 
روزانه طیف زیادی از جوانان ما تحت الشعاع این قهوه خانه ها 

قرار گیرد.
قربانی تأکید کرد: مسئوالن امر همچون امورات صنفی، اداره 
اماکن و شهرداری باید نسبت به فعالیت قهوه خانه ها در سطح 

شهر دقت های الزم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگرچه مسئولیت قهوه خانه ها با اتحادیه های 
قهوه خانه ها و چایخانه هاست، اما در حال حاضر این اتحادیه ها 

نظارت و عملکرد بسیار ضعیفی دارند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از اداره اماکن خواست 
تا نسبت به فعالیت قهوه خانه ها در سطح شهر حساسیت های 

بیشتری را اعمال کند.
وضعیت نامشخص مالکیت زمین های اطراف سالن 

اجالس 
وی به نکته دیگ��ری نیز در صحبت های خود اش��اره کرد و با 
بیان این مسئله که در حال حاضر وضعیت مالکیت زمین های 
اطراف سالن بین المللی اجالس سران اصفهان مشخص نیست 
و این زمین ها وضعیت مطلوب��ی ندارند،گفت: در پروانه برخی 
از ساختمان های این منطقه  مجوز ساخت طبقه های فوقانی 
ساختمان ها صادر شده است، اما برخی از افراد به جای ساخت 
طبقه های باالیی، از این مجوز برای استفاده از تأسیساتی مانند 

کولر استفاده می کنند.
س�اختار های دولتی پاسخ روش�نی  برای توسعه 

صنعت توریسم ندارند
در ادامه عباس حاج رس��ولیها رییس ش��ورای اس��المی شهر 

اصفهان ضعف های حوزه توریس��م و گردش��گری را با وجود 
ظرفیت های بس��یار اصفهان در این حوزه، نشانه رفت و اظهار 
کرد: گردشگری به عنوان یکی از سرمایه های ایرانی به شمار 
می رودو این صنعت باید در س��طح کشور گسترش یابد، چرا که 

با استفاده از صنعت توریسم می توانیم کشور را اداره کنیم.
وی افزود: اصفهان از شهر های بی نظیر موجود در کشور و دنیا 
بوده و دارای پتانسیل های زیادی در زمینه گردشگری است، 
اما با این وجود ساختار های دولتی پاسخ روشنی برای توسعه 
صنعت توریسم و گردشگری ندارند. حاج رسولیها یادآور شد: 
شهرداری و مدیریت ش��هری اصفهان از ظرفیت های بسیاری 
 در راستای توس��عه و گس��ترش صنعت توریس��م برخوردار 

است.
وی تصریح کرد: در صورتی که صنعت توریس��م و گردشگری 
در قال��ب برنامه ه��ای ش��هرداری و مدیری��ت ش��هری اجرا 
 ش��ود این صنعت یک هزار درصد در س��طح کش��ور باز خورد 

دارد.
 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان در بخش دیگری از 
صحبت های خود با تأکید بر این که تولید ملی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی از مهم ترین مطالبات رهبر معظم انقالب است، 
اضافه کرد: اگر چه ابزار مباحث اقتصادی و اجتماعی در اختیار 
ش��هرداری ها نیس��ت، ولی از مهم ترین وظایف و رسالت های 

شهرداری و مدیریت شهری به شمار می رود.
میانگین موالید در کشور ۱/3 دهم درصد است

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان این که کنترل 
جمعیت یکی از مهم تری��ن مطالبات رهبر معظم انقالب تلقی 
می ش��ود، تأکید کرد: در صورتی که موالید و رشد جمعیت در 
کشور با روند فعلی پیش رود، جمهوری اسالمی ایران طی 40 

یا 50 سال آینده دارای سن جمعیتی باالست.
حاج رس��ولیها کنترل موالید و جمعی��ت را از مباحث مهم و 
اس��تراتژیک کش��ور دانس��ت و افزود: کنترل جمعیت باید با 
سیاست ها و برنامه ریزی های هدفمند از سوی مسئوالن دنبال 
شود و مدیریت ش��هری اصفهان باید کنترل جمعیت را جزء 

دستور کار خود قرار بدهد.
وی با تأکید بر این که در حال حاضر میانگین موالید در کشور 
1/3 دهم درصد است، گفت:مسئوالن باید در راستای چالش ها 
و ناهنجاری های موجود در این زمینه ازدواج های آسان را در 
میان جوان��ان تروی��ج داده و از باال رفتن س��ن ازدواج جوانان 

جلوگیری کنند.

دردویست و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان شد

باور کنید قهوه خانه ها جوانان را تهدید می کند

راضیه  ابوالفضل قربانی سخنگوی شورای اسالمی شهراصفهان دردویست و پنجاه و نهمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان که طبق روال همیشه درتاالرشورا در ساختمان شهرداری دادخواه

برگزار شد، نطق پیش از دس�تور خود را با محوریت قرار دادن یکی از معضالت اجتماعی این 
روزهای اصفهان و حتی بیشتر کالن شهرهای ایران؛ یعنی استفاده بیش از اندازه از قلیان قرار داد و با ابراز نگرانی 
از وضعیتی که جوانان اصفهان برای کشیدن قلیان در قهوه خانه ها به آن دچار شده اند، گفت:افزایش قهوه خانه ها 

در سطح شهر، آسیب های اجتماعی بسیاری را برای مردم و به ویژه جوانان دربردارد.
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چهره روزیادداشت

فوالدگر:

واسطه ها در بازار خودرو ترمز بریدند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طی ماه های گذشته بین 
قیمت رسمی و معامله شده در بنگاه ها تفاوت زیادی وجود داشته و فقط 

واسطه گران در این بین سود برده اند.
حمیدرضا فوالدگر با تأکید بر نامطلوب ب��ودن وضعیت بازار خودرو طی 
ماه های اخیر، ادامه داد: در این که شرایط مطلوب نبود، شکی نیست، اما 
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده یک مرتبه قیمت گذاری 
را آزاد اعالم کند. معتقدم که باید بگذاریم صنعت خودرو خصوصی باشد و 
قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا و با قدرت رقابت تعیین شود. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��المی با تأکید بر ضرورت خصوصی شدن 
صنعت خودرو در کشور، افزود: طی ماه های گذشته بین قیمت رسمی و 
معامله شده در بنگاه ها تفاوت زیادی وجود داشت که این مابه التفاوت نه به 
جیب تولیدکننده رفته است و نه به جیب مصرف کننده، بلکه تنها واسطه ها 
 از آن منتفع ش��دند. وی درباره اقدام س��ازمان حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننده مبنی بر باز گذاشتن دست خودروسازان در افزایش قیمت 
خودرو، گفت: این موضوع واقعیتی بوده که سازمان حمایت از تولید کننده 

و مصرف کننده هم مجبور به اعالم رسمی آن شده است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح 
شناور بودن قیمت خودرو و تغییر آن متناسب با تغییر نرخ ارز، تأکید کرد: 
اصل باید بر شناور بودن قیمت خودرو باشد؛ یعنی قیمت خودرو  باید تابعی 

از قانون عرضه وتقاضا باشد. 

صرفه جویی ۱۴۰ میلیارد ریالی 
در فوالد مبارکه    

سرپرست نسوز ناحیه فوالدسازی و نوردپیوسته سبا گفت: با 
کاهش مصرف مواد نسوز در ناحیه فوالدسازی و نوردپیوسته 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، ۱۴۰ میلیارد ریال صرفه جویی 
برای این شرکت حاصل شد. صوفیان اظهار کرد: برگزاری رفع 
مشکالت فرآیندی و نسوز، افزایش تولید و کاهش زمان ماند 
ذوب در پاتیل، افزایش عمر نسوز الیه کاری و ایمنی پاتیل، از 

عمده ترین عوامل دستیابی به این موفقیت است.  

 سرعت قطار
 باید به 35۰ کیلومتر برسد

وزیر راه و شهرسازی گفت: اس��تفاده از تکنولوژی های جدید 
برای توس��عه صنعت حمل و نقل ریلی کش��ور امری ضروری 
اس��ت و باید س��رعت حمل و نقل ریلی آن به 35۰ کیلومتر در 
ساعت برس��د. علی نیکزاد اظهارداش��ت: در صورت تحقق این 
 امر ارتباط ایران از تمام جهات با کش��ورهای همس��ایه مقدور

 می شود و تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. 

 قیمت محصوالت لبنی
 افزایش نمی یابد

مدیر کل دفتر نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
س��ازمان حمای��ت از مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
تأکید کرد ک��ه هر گون��ه افزایش قیمت محص��والت لبنی 
یا ش��یر ممنوع اس��ت.علیرضا رفیعی اظهار داش��ت:  هفته 
گذش��ته قیمت جدید فرآورده های لبنی از س��وی انجمن 
صنفی تولیدکنندگان فرآورده های لبنی به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش��نهاد شده و به گفته 
دبیر این انجمن، قرار اس��ت که امروز در جلس��ه ای با حضور 
مدیر کل بررسی قیمت ها در س��ازمان حمایت در مورد آن 
تصمیم گیری ش��ود. رضا باکری گفت: قیمت پیش��نهادی 
محصوالت لبنی که ش��امل انواع متنوع��ی از فرآورده های 
لبنی بوده، بر اساس شیر خام 93۰ تومانی تعیین شده است. 
پیش از این س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان قیمت های 
جدید سه محصول لبنی پرمصرف ش��یرنایلونی ۱/5 درصد 
چربی 9۰۰ گرمی، ماس��ت ۱/5 درصد چرب��ی 9۰۰ گرمی 
و پنیر یواف ۴۰۰ گرم��ی را به ترتیب ۱۱۰۰، ۱6۰۰ و س��ه 
 هزار و 2۰۰ تومان اعالم کرده بود که نش��ان دهنده افزایش 

22 تا 33 درصدی قیمت ها بود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

۴
تحریمایران،قیمتجهانینفتراافزایشمیدهد

سازمان بین المللی انرژی با اشاره به این که ایران و مش��تریانش مرتب راه هایی برای دور زدن 
تحریم  نفتی غرب می یابند هشدار داد: تحریم ایران قیمت جهانی نفت را افزایش می دهد.تولید 
نفت ایران در سپتامبر، روزانه 22۰ هزار بشکه کاهش یافته و به 2/63میلیون بشکه رسیده است.

قیمت آب و برق افزایش نمی یابد
وزیر نیرو

مجید نامجو
 اگر هدفمندی یارانه ها اجرا نشود مجبوریم تا پایان سال تحمل کنیم، چرا 

که قیمت آب و برق تا پایان سال افزایش نمی یابد. 
طبق قانون باید هدفمندی یارانه ها اجرا شود، اما باید در ستاد هدفمندی 
مباحث آن مطرح شود. این کارگروه برای مدت باقیمانده سال برنامه ریزی 
می کند که اگر قرار اس��ت هدفمندی اجرا ش��ود، منابع مالی آن تأمین 
و بس��ته های مختلف صنعت، نیرو، هدفمندی و کارهایی که باید انجام 
شود در این بسته ها با هم تلفیق شود. باید همانند مرحله اول هدفمندی، 
تمام کارها مجددا مرور ش��ود و اگر نواقصی در مرحل��ه اول هدفمندی 
اس��ت، در مرحله دوم برطرف 
شود تا مش��خص شود مرحله 
دوم چه زمانی اجرا می ش��ود. 
به هر حال در حال حاضر تنها 
مکانی��زم افزایش قیمت آب و 
برق، هدفمندی یارانه هاست و 
روش دیگری پیش بینی نشده 

است.
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نخستین نشانه های عدم مدیریت صحیح دولت بر واردات در 
اردیبهشت ماه ظاهر شد؛ زمانی که معاون اول رییس جمهور از 
مصوبه واردات 2۴ میلیارد دالری در کارگروه تنظیم بازار برای 

تأمین 2۰ کاالی اساسی خبر داد.
 محمدرضا رحیمی گفت: »با تصویب ای��ن مصوبه از امروز تا 
پایان س��ال، هیچ دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساس��ی در 
کشور نخواهیم داشت. کاالهای وارداتی شامل 2۰ قلم محصول 
از جمله گوشت قرمز، برنج، نهاده های دامی و کشاورزی است.« 
او از این اقدام دولت با عنوان »تحول بزرگ در بازار ایران« یاد 

کرده بود. 
در   همان زمان بس��یاری از کار شناسان اقتصادی کشور به این 
اقدام دولت اعتراض کردند. آنها بر این نکته صحه گذاشتند که 
با 2۴ میلیارد دالر می ش��ود بیش از ۱۰۰ میلیون شغل ایجاد 
کرد و ایجاد این تعداد شغل نه تنها می توانست در رفع معضل 
بیکاری مؤثر باش��د، بلکه ش��اخص هایی مثل تولید ناخالص 

داخلی را نیز بهبود می بخشید، اما دولت بر این اقدام خود نیز 
مثل سایر تصمیمات غیرکار شناسی اش اصرار ورزید. 

گمرک جمهوری اس��المی ایران خب��ر از واردات 2۱ میلیارد 
دالری ت��ا پایان مردادماه داده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
بخش عمده ای از این 2۱ میلی��ارد دالر صرف خرید کاالهایی 
شده اس��ت که یا امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد 
و یا کاالهای مصرفی و لوکس��ی هس��تند که وارد کردن آنها 
تأثیراتی منفی بر اقتصاد دارد. این درحالی اس��ت که مطابق 
برخی اخبار، دولت در س��الی که باید بیش��ترین استفاده را از 
نیروی انس��انی داخلی می کرد حتی از واردات نیروی انسانی 

نیز دریغ نکرده است.

عدم حمایت جدی دولت از کار و سرمایه ملی 
در پنج ماهه نخست امسال 2۱/9میلیارد دالر یا به عبارت دیگر 
۱5 میلیون و ۷۰۰ هزار تن واردات داشته ایم. گمرک جمهوری 

اسالمی ایران می گوید این رقم نسبت به پنج ماهه نخست سال 
گذشته هفت درصد کاهش نشان می دهد، اگرچه از نظر وزنی 

۱۱ درصد افزایش یافته است. 
اگرچه دولت س��عی دارد نش��ان دهد کاهش هفت درصدی 
واردات در پنج ماهه نخس��ت امسال نس��بت به سال گذشته 
نشان از توجه به تولید داخلی دارد، اما نگاهی به اقالم وارد شده 
به کشور در این مدت، نشانگر عدم حمایت جدی دولت از کار 

و سرمایه ملی است. 
کاهش واردات زمان��ی می تواند نش��ان از موفقیت اقتصادی 
باش��د که اوال این کاهش در زمینه کاالهای مصرفی باش��د و 
ثانیا در زمینه اقالمی باش��د که تهیه آنها در داخل امکان پذیر 
است. درواقع همه کشورهای دنیا با هم وارد مبادالت بازرگانی 
می شوند، اما واردات و صادرات باید بر مبنای مزیت های نسبی 
هر کشور صورت گیرد؛ یعنی واردات نباید به قیمت ضربه زدن 

به توان داخلی کشور انجام شود. 
آمار ارایه شده در نیمه نخست امس��ال نشان می دهد واردات 
بی رویه در بخش هایی مثل خودرو، برنج، ش��کر، گوش��ت و... 

اقتصاد کشور را فلج کرده است. 

ورود خودروهای وارداتی با دالر ۱2۰۰تومانی!
 در زمینه کاالهای مصرفی مثل گوش��ی تلفن همراه و خودرو 
نیز از آغاز امسال شاهد رش��د بی رویه  واردات بوده ایم. در پنج 
ماهه اول امسال ۱5 هزار و ۷56 دستگاه خودرو به ارزش 3۴۱ 
میلیون دالر به کشور وارد شده است. متوسط ارزش هر خودرو 
واردشده 2۱ هزار و ۷۰۰ دالر است که نسبت به سال گذشته 
از نظر تعداد واردات خودرو 29 درصد رشد یافته است. در این 
میان آنچه به ش��دت جلب توجه می کند وجود خودروهایی با 
قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دالر اس��ت که در فهرس��ت واردات 

گمرک به ثبت رسیده است. 
در تیرماه، 69 دس��تگاه خ��ودرو با قیمت بی��ش از ۱۰۰ هزار 
دالر وارد ایران ش��ده است که شامل پورش��ه، مرسدس بنز و 
مازراتی می ش��ود. این آمار عالوه بر این که شائبه وجود رانت 
در واردات خودرو را تقویت می کند، از نظر فرهنگی هم بسیار 
قابل تأمل است؛ دولتی که با شعار دفاع از ارزش های انقالب و 
ساده زیستی سر کار آمد، دس��ت روی دست گذاشته و شاهد 
ورود مظاهر فرهنگ مصرف گرا و غربی به کشور است. این همه 
در شرایطی است که خبر می رسد عمده واردات این خودروها 
ب��ا ارز مرجع ۱2۰۰ تومان��ی صورت گرفته اس��ت!به گزارش 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، واردات گوشی تلفن همراه نیز 
در چهار ماهه نخست سال 9۱ به ارزش ۷۰ میلیون دالر بوده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 2۰ 
/235 درصد و از نظر ارزش 2۴ /۴9۰ درصد رشد داشته است. 
واردات گوش��ی تلفن همراه عمدتا از سه کشور امارات متحده 

عربی، جمهوری کره و چین صورت گرفته است. 

شاهکارحیرت انگیز دولت در سال 9۱ 

تبدیلسال»تولیدملی«بهسال»واردات«!

تا پایان سالی که از سوی رهبر معظم انقالب سال »تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی« 
 گروه 
نامگذاری شده، کمتر از شش ماه باقی مانده است؛ سالی که قرار بود از حجم کاالهای خارجی اقتصاد

در بازار کم ش�ده و از نیروی ایرانی برای تولید محصوالت وطنی استفاده شود. اما بررسی آمار 
واردات در نیمه نخست امسال نشان می دهد مدیران اقتصادی دولت چندان در کنترل بازار واردات کشور موفق 

عمل نکرده اند و چرخ تولید ملی هنوز لنگ می زند. 
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

ابالغ رأی
4923 ش��ماره دادنامه: 9109970353500553، ش��ماره پرون��ده: 9009980359601587، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901494، ش��کات: 1- خانم اشرف خدایی به نشانی اصفهان خ امام 
خمینی خ ش��هیدان کاظمی کوچه عکاف پ 22، 2. خانم پروانه دانش��وری به نشانی خ نقش 
جهان خ مدرس��ی مجتمع مس��کونی پردیس واحد 6، 3- خانم مهناز شیخی به نشانی رباط 
دوم خ مخاب��رات ک ص��دف روبروی ص��دف 4، 4- خانم زیبا حیدرپور به نش��انی خانه 
اصفهان خ کاخ غربی پ 30، 5- خانم سودابه قراتگنی به نشانی ملک شهر خ انقالب اسالمی 
کوچه ش��هرزاد، مجتمع کیمیا طبقه اول، 6- خانم مریم فاتحی به نشانی شهرک کاوه ابتدای 
بوستان 4، 7- خانم زهرا هفت برادران به نشانی خ کاوه گلستان مجتمع یاس بلوک 4 طبقه 
پنجم پ 19، 8- خانم مهسا شفیعی به نشانی خانه اصفهان ورودی خانه اصفهان کوچه 22 
بهمن کوچه آفتاب روبروی پ 60 طبقه همکف، 9- خانم محبوبه غالمی س��بدانی به نشانی 
ملک شهر خ مطهری خ نقش جهان خ مدرس بن بست اعظم، 10- خانم شهربانو رستمی به 
نش��انی خ کاوه خ گلستان خ اشراق کوچه شهید داس��تان پور کوچه قائم پ 70، 11- خانم 
ریحانه س��ادات نیجه به نشانی رباط س��وم فرعی اول کوچه پنج بن بست گلها پ 51 طبقه 
اول، 12- خانم هاجر الیاس��ی بختیاری به نشانی خ فالطوری کوچه مهرانگیز پ 159، 13- 
خانم زهره نصیری به نش��انی خ رباط کوچه داروخانه ش��ریف کوچه شکوفه شکوفه 5 پ 
دوم، 14- خانم س��میرا اس��حاقیان به نشانی فاقد آدرس، 15- خانم شعله شریف نائینی به 
نشانی اصفهان پشت آپارتمان های تهران خ گلستان شرقی انتهای کوچه پ 284، 16- خانم 
بهناز رضائی س��امانی به نشانی اصفهان خ فروغی کوچه امیرکبیر پ 70، 17- خانم مهین 
دخ��ت گرانمایه به نش��انی خ رباط اول ده متری حافظ پ 21، 18- خانم الهام مس��ائلی به 
نش��انی ملک ش��هر خ مطهری کوچه 22 بهمن پ 11، 19- خانم مهین فقیهی به نشانی ملک 
ش��هر خ انقالب اس��المی کوی کاج مهت��اب 4 پ 1، 20- خانم خدیجه محمودی به نش��انی 
 اصفه��ان خان��ه اصفه��ان خ نوبه��ار انتهای کوچ��ه غنچ��ه، 21- خانم راحل��ه محمودی 
به نش��انی ملک ش��هر ش��هرک نگین 16 متری فیروزه مجتمع کارون واح��د 5، 22- خانم 
معصومه هنرور به نش��انی خ رباط سوم کوچه شادی س��اختمان پویا طبقه 2، 23- خانم 
مس��تانه نادی صفائی به نش��انی خ رباط کوچه انقالب 12 مت��ری پ 14، 24- خانم اقدس 
کرمانی به نش��انی خ جابر انصاری خ 5 آذر کوی آذر 6 بن بس��ت سوسن، 25- خانم مریم 
امانی، 26- خانم فریال وافی به نش��انی خانه اصفهان خ نوبهار بن بس��ت نوبهار پ 194، 
27- خانم مهس��ا مش��ایخی به نش��انی خانه اصفهان خ رزمندگان بین فلک��ه ماه فرخی و 
نگهبانی پ 43، 28- خانم آقاماه اسدالهی به نشانی شاهین شهر خ مخابرات فرعی 1 پ 57، 
29- خانم نصرت مرتضوی به نشانی خ امام حسین کوچه آزادگان، متهمین: 1- آقای وحید 
س��لیمانی به نشانی فعاًل س��اکن زندان مرکزی اصفهان، 2- آقای س��ید احمد موسوی به 
نشانی متواری، اتهام: شرکت در ربایش متعدد مال غیر، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهمین 
1- وحید س��لیمانی فرزند بهرام 2- سید احمد موسوی )متواری و مجهول المکان( دایر بر 
شرکت در ربایش متعدد مال غیر به نحو کیف قاپی موضوع شکایت شاکیان مالباخته، زیبا 
حیدرپور- خدیجه محمودی- فریال وافی- معصومه هنرور- اقدس کرمانی- شعله شریف 
نائینی- زهرا هفت برادران- زهره نصیری- الهام مس��ایلی- مس��تانه نادی صفایی- بهناز 
رضایی سامانی- مهسا مشایخی- مهین دخت گرانمایه- سودابه قراتکنی- آقاماه اسدالهی- 

مریم فاتحی- ش��هربانو رستمی- مهسا ش��فیعی- مریم امانی- هاجر الیاسی بختیاری- 
مهین فقیهی- اش��رف خدایی- راحله محمودی- محبوبه غالمی س��بدانی- ریحانه س��ادات 
نیجه- س��میرا اسحاقیان- مهناز شیخی- پروانه دانشوری و نصرت مرتضوی صرفنظر از 
اعالم گذش��ت نه نفر مالباخته اخیرالذکر از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به گزارش اولیه تنظیمی از سوی مأمورین انتظامی در 
مورخ��ه 90/8/8 که مؤید دس��تگیری متهم وحید س��لیمانی با هویت جعل��ی محمد بهرامی 
متعاقب مظنونیت نس��بت به وی می باشد و مالحظه صورتجلسه مورخه 90/8/2 که داللت 
 ب��ر تحوی��ل س��ه فق��ره عاب��ر بان��ک مس��روقه توس��ط مته��م ی��اد ش��ده از ط��رف
برادر وی سعید سلیمانی دارد و مالحظه سایر گزارشات و تحقیقات صورت گرفته از ناحیه 
مرجع انتظامی و اعالم ش��کایت ش��اکیان مالباخته و سوابق مربوط به تشکیل پرونده کیف 
قاپ��ی از ط��رف آنان و گواهی ه��ای طول درمان ش��ماره ه��ای 31741/م/2-90/8/17 و 
واف��ی فری��ال  مصدوم��ه  ش��اکیه  ط��رف  از  ش��ده  ارائ��ه   47121/م/90/12/17-2 
و اینکه متهم وحید س��لیمانی در اظهارات اولیه خ��ود در مرجع انتظامی و همچنین در نزد 
بازپرس محترم دادس��را نس��بت به بزه انتس��ابی صریحًا اقرار نموده است لذا با التفات به 
دفاعیات غیرموجه وی در جلسه دادرسی مورخه 91/4/12 این دادگاه و اینکه متهم مجهول 
المکان س��ید احمد موس��وی نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه )منتشره در روزنامه محلی 
اصفهان امروز به شماره 1486-90/10/20( در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم 
ابالغ قانونی وقت رس��یدگی )ک��ه آگهی احضار وی نیز در روزنام��ه محلی زاینده رود به 
شماره 794-91/3/6 درج گردیده است( در جلسه دادرسی یاد شده حضور نیافته و الیحه 
ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به متهمین موصوف 
محرز و مس��لم می باش��د دادگاه با اصالح عنوان جزایی مندرج در کیفرخواس��ت دادسرا 
مستنداً به مواد 42، 657 و 667 قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمین موصوف را بعلت 

 ارت��کاب ب��زه ش��رکت در ربایش متع��دد مال غیر ب��ه تحمل پنج س��ال حب��س تعزیری
با محاسبه و کسر ایام بازداشت قبلی برای متهم وحید سلیمانی و تحمل هفتاد ضربه شالق 
بص��ورت متعارف و رد اموال ذیل به مالباختگان محکوم می نماید: 1- رد س��ه عدد کارت 

خودپرداز و یک دس��ته کلید منزل و یک دس��ته کلید اتومبیل و یک دس��تگاه گوشی تلفن 
 هم��راه ب��ا م��ارک نوکی��ا و مبل��غ ی��ک میلی��ون و پانص��د ه��زار ری��ال وج��ه نق��د به

مالباخته زیبا حیدرپور، 2- رد س��ه عدد عابربانک مربوط به حس��اب ولی اله امیری و یک 
فق��ره گواهینام��ه رانندگی و پانصد هزار ریال وجه نقد و یک فق��ره کارت ملت به مالباخته 
خدیجه محمودی، 3- رد مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد و یک فقره عابربانک 
و یک دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه نوکیا 7390 و یک فقره کارت ملت به مالباخته معصومه 
هنرور، 4- یک عدد کیف دس��تی زنانه حاوی یک دستگاه گوشی تلفن همراه نوکیا 6125 و 
 مبل��غ س��یصد ه��زار ری��ال وج��ه نقد و ی��ک ع��دد دفترچ��ه بیم��ه خدم��ات درمانی و
یک عدد کارت طالیی فرهنگیان به مالباخته اقدس کرمانی، 5- رد یک عدد کیف دستی زنانه 
حاوی یک دستگاه گوشی تلفن همراه و یک فقره شناسنامه و یک فقره کارت ملت شخصی 
و یک فقره شناس��نامه و کارت ملی متعلق به محمد تقی شریف نائینی و مبلغ دویست هزار 
ریال وجه نقد و یک فقره تراول یک میلیون ریالی به مالباخته ش��عله ش��ریف نائینی، 6- رد 
 ی��ک ع��دد کی��ف دس��تی زنان��ه ح��اوی ی��ک فق��ره گواهینام��ه رانندگ��ی پای��ه دو و
مدارک مربوط به یک دس��تگاه خودروی پراید و یکصد و پنجاه هزار ریال وجه نقد و یک 

دستگاه گوشی تلفن همراه و کلید منزل و خودرو و یک فقره کارت ملی و دویست و پنجاه 
هزار ریال وجه نقد و یک فقره گواهینامه متعلق به مجید اسماعیلیان به مالباخته زهره هفت 
برادران، 7- رد یک عدد کیف دستی زنانه حاوی یک عدد دسته چک- یک فقره شناسنامه- 
یک فقره کارت ملی- یک فقره گواهینامه- یک عدد دفترچه بیمه- یک عدد دفترچه اقس��اط- 
سیم کارت و باطری یک دستگاه تلفن همراه- یک عدد عینک دودی- 3 عدد کارت عابر بانک 
و پانصد و پنجاه هزار ریال وجه نقد به مالباخته زهره نصیری 8- رد یک عدد کیف دستی 
زنانه حاوی دس��ته چک بانک ملت و س��ه عدد عابر بانک و یک فقره شناس��نامه و یک عدد 
دفترچه بیمه و کارت بیمه و یک فقره چک برگش��تی و یک قوطی کرم طبی و کلید شرکت و 
مبلغ پانصد هزار ریال وجه نقد به مالباخته الهام مس��ایلی 9- رد یک عدد کیف دستی زنانه 
ح��اوی چهار عدد دفترچه بیمه و دو فقره کارت ملی و تعدادی مدارک پزش��کی و مبلغ دو 
 میلی��ون و شش��صد و پنج��اه ه��زار ری��ال وج��ه نق��د و کلیدهای من��زل ب��ه مالباخته

مس��تانه نادی صفایی، 10- رد یک عدد کیف دس��تی زنانه حاوی مقداری دارو و یک عدد 
گوش��ی تلفن همراه و مقداری وسایل کار و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال وجه نقد و کلید 
درب منزل به مالباخته بهناز رضایی س��امانی 11- رد یک عدد کیف دستی زنانه حاوی دو 
عدد گوشی تلفن همراه و یک فقره عابر بانک و 3 عدد سیم کارت و مبلغ هشتصد هزار ریال 
 وج��ه نق��د ب��ه مالباخته مهس��ا مش��ایخی 12- رد ی��ک عدد کیف دس��تی زنان��ه حاوی

یک فقره چک بانکی و یک عدد عینک مطالعه و یک عدد کیف پول دس��تی و دو قطعه عکس 
شخصی و یک عدد ذره بین مطالعه و یک عدد خودکار و مبلغ چهارصد هزار ریال وجه نقد 
به مالباخته مهین دخت گرانمایه 13- رد یک عدد کیف دستی زنانه حاوی یک فقره عابربانک 
ملی به مالباخته س��ودابه قراتکنی 14- رد یک عدد کیف دس��تی زنانه حاوی یک میلیون و 
پانصد هزار ریال وجه نقد و یک دس��تگاه گوشی تلفن همراه و دسته کلید منزل به مالباخته 

 آقام��اه اس��دالهی 15- رد ی��ک ع��دد کی��ف دس��تی زنانه حاوی یک دس��تگاه گوش��ی
تلف��ن همراه به مالباخته مری��م فاتحی 16- رد یک عدد کیف دس��تی زنانه حاوی یک فقره 
گواهینامه و دو عدد دفترچه بیمه و دفترچه حس��اب پس انداز بانک مهر و یک عدد گوش��ی 
تلفن همراه به مالباخته شهربانو رستمی 17- رد یک عدد کیف دستی زنانه حاوی یک فقره 
گواهینام��ه و یک فقره کارت ملی و یک فقره کارت داوری و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 
وجه نقد به مالباخته مهس��ا ش��فیعی 18- رد یک عدد کیف دس��تی زنان��ه حاوی یک فقره 
 گواهینام��ه و ی��ک فق��ره کارت مل��ی و ی��ک ع��دد عاب��ر بانک مل��ت و مق��داری مدارک
شخصی و مبلغ سی هزار ریال وجه نقد به مالباخته مریم امانی 19- رد یک عدد کیف دستی 
زنانه حاوی دو فقره کارت عابر بانک بانک های تجارت و صادرات و یک عدد گوشی تلفن 
همراه و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال وجه نقد به مالباخته هاجر الیاسی بختیاری 20- رد 

 ی��ک ع��دد کیف دس��تی زنان��ه ح��اوی مبلغ دویس��ت و هفت��اد ه��زار ریال وج��ه نقد
و ی��ک فق��ره کارت ملی و یک فقره کارت عابر بانک و یک دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه و 
مقداری وس��ایل شخصی به مالباخته فریال وافی و همچنین تأدیه –از- از نصف دیه کامل 
به نحو اش��تراک در حق این مالباخته باعث ایجاد شکستگی قسمت فوقانی استخوان بازوی 
چ��پ وی و تأدیه دو درصد از دیه کامل به نحو اش��تراک در حق مالباخته اخیرالذکر بابت 
ایج��اد جراحت دامیه ابروی چپ وی. ضمنًا نظر به اینکه ش��اکیان مالباخته مهین فقیهی –

اش��رف خدایی- راحله محمودی- محبوبه غالمی س��بدانی- ریحانه س��ادات نیجه- سمیرا 
اسحاقیان- مهناز شیخی- پروانه دانش��وری و نصرت مرتضوی مبادرت به اعالم گذشت 
نموده اند لذا الزام سارقین به رد اموال این دسته از شکات منتفی است. رأی صادره نسبت 
به متهم س��ید احمد موس��وی غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین 
دادگاه است و نسبت به متهم وحید سلیمانی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف/ 11848 کلیشادی- رئیس شعبه 

109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

فقدان سند مالكيت
4926 نظ��ر به اینکه آق��اي حمیدرضاگالبي فرزن��د حیدر باارائه دو برگ استش��هادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت یک دانگ 
ازشش��دانگ پالک 2/9220 واقع در بخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمالکیت مذکور ذیل 
ثب��ت 82848 در صفح��ه 385 دفتر 484  بنام نامبرده ثب��ت و صادرگردیده وبموجب نامه 
ش��ماره 900407 – 90/4/19 شعبه دوم دادسراي شهرضا بازداشت گردیده اینک نامبرده 
درخواست صدورس��ندالمثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثب��ت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک م��ورد آگهي معامله اي 
کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي 
بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا 
سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه 
 آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

حصر وراثت
4927 آقای علیرضا پاش��ایی دارای شناس��نامه شماره 32 به ش��رح دادخواست به کالسه 
585/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان اکبر پاشایی بشناسنامه 474 در تاریخ 1391/6/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( علیرضا پاشایی فرزند 
عزیزاله ش ش 32 )پدر متوفی(، 2( عصمت جعفرنیا فرزند حیدر ش ش 258 )مادر متوفی(، 
3( بت��ول مفیدی خوزانی فرزند محمدعلی ش ش 19600 )همس��ر دائم��ی متوفی(، 4( علی 
پاشایی فرزند اکبر ش ملی 1-053800-113 )فرزند(، 5( عرفان پاشایی فرزند اکبر ش ملی 
7-073184-113 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسيدگی
4928 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 412/90 خواه��ان بانک ملت به مدیری��ت آقای علی 
دیوان��دری ب��ا وکالت امیر بختیاری دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه بیس��ت و هفت میلیون 
وپانصد هزار ریال بابت یک فقره س��فته با احتس��اب مطلق خسارات و تأخیر تأدیه- هزینه 
دادرس��ی- حق الوکال��ه وکیل به طرفیت 1- غالمعلی مقام��ی 2- علیرضا حق گویان تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/10/2 س��اعت 4 تعیین گردیده، با 
توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی، جنب 
بیم��ه ایران، مجتمع ش��ماره یک ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
4929 نظر به اینکه پرونده کالس��ه 1091/90 در خصوص ال��زام خوانده به رفع عیوب در 
این ش��عبه مطرح می باش��د و با توجه به ارجاع امر به کارشناس��ی لذا جهت رؤیت نظریه 
کارشناسی ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر خوانده آقای سید محمدرضا طالقانی به شعبه 
مراجعه نماید به آدرس دادسرا شماره 2 واقع در خیابان آتشگاه اصفهان. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4930 شماره: 372/91 ش 8 بموجب رأی شماره 847/91 تاریخ 91/5/19 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید عبداله حسینی نام 
پدر: سید رضا مجهول المکان محکوم است به: الزام خوانده )سید عبداله حسینی( به انتقال 
مورد خواس��ته نسبت به یکدستگاه موتورس��یکلت با مشخصات مارالبیان در حق خواهان 
جلیل خدنگی جوانی نام پدر: اصغر نش��انی محل اقام��ت: اصفهان- خ کهندژ- کیلومتر 1/5 
جنب مس��جد حبیب ابن مظاهر را صادر و اعالم می دارد. موتورسیکلت به شماره انتظامی 
2536- اصفهان 63. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تغييرات
4931 ش��ماره: 2009 آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی خاکپی )با مسئولیت محدود( ثبت 
ش��ده به شماره 257 شناس��ه ملی 10840110319. برابر صورتجلسه مجمع عمومی بطور 
فوق العاده مورخ 90/12/8 تصمیمات زیر در ش��رکت نامبرده اتخاذ گردید: آقای سید رضا 
محمدی با دریافت کلیه س��هم الش��رکه خود از صندوق شرکت از جمع شرکا شرکت خارج 
گردید. 1- ماده چهار اساس��نامه شرکت اصالح گردید. ماده 4 اصالحی: سرمایه شرکت از 
مبلغ 2/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000 ریال کاهش یافت. 2- نس��بت به انتخاب اعضای 
هیئت مدیره اقدام گردید. آقایان مرتضی مزروعی س��بدانی و مهدی سلطانی و محمد خنکال 
خارج از سهامداران به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت 
مدیره از بین خود آقای مرتضی مزروعی سبدانی بشماره ملی 1284793265 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای مهدی س��لطانی بش��ماره ملی 1288992408 بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمد خنکال بش��ماره ملی 1819469093 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب 
گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی شرکت با امضاء آقای محمدرضا مزروعی سبدانی 

منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک میمه
 

تغييرات
4932 آگهی تغییرات در ش��رکت ولی عصر س��نگ الی بید )س��هامی خاص( ثبت شده به 
ش��ماره 281 و شناسه 10861343833. برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت 
مدیره مورخ 1391/5/11 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت: آقای محمد 
توکلی به ش��ماره ملی 6229763753 و آقای روح اله توکلی به ش��ماره ملی 6229764989 
و رضا توکلی به ش��ماره ملی 6229764121 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره و برای 
مدت دو سال و آقایان مهدی زارعی و علی اکبر کریمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی 
و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای 
روح اله توکلی را به سمت رئیس )هیئت مدیره( و آقای رضا توکلی را به سمت نائب رئیس 
)هیئت مدیره( و آقای محمد توکلی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای محمد توکلی )مدیرعامل( و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. ضمنًا آقای محمد توکلی مدیرعامل ش��رکت نامب��رده مجری مصوبات هیئت 
مدی��ره خواهد بود. 3- روزنامه زاینده رود اصفهان جه��ت درج آگهی ها و دعوتنامه های 

شرکت تعیین شده است. نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
 

ابالغ وقت رسيدگی
4936 در خص��وص پرونده کالس��ه 667/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت سعیده امکانیان- سوسن اصالنی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 91/8/22 س��اعت 3/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
4937 در خص��وص پرونده کالس��ه 1188/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به 
طرفیت شکراله اسدالهی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/23 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسيدگی
4938 در خص��وص پرونده کالس��ه 1189/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته- هزینه دادرسی تأخیر تأدیه به طرفیت توران 
صفائی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/23 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان



 کارمان را برای سال آینده 
از فردا آغاز می کنیم

شهردار اصفهان 
سید مرتضی سقائیان نژاد 

میزبانی جشنواره را به راحتی از دست نخواهیم داد و کارمان را برای 
برگزاری بیست و هفتمین دوره جش��نواره در اصفهان، از امروزآغاز 

می کنیم . 
من می خواهم این اتفاق در اصفهان برگزار ش��ود تا نش��ان دهنده الفت 
و مهربانی همه مردم اصفهان باش��د، چرا که تداوم این اتفاق در اصفهان 
می تواند برای تمام کودکان ایران هم شادی آفرین باشد و ما می خواهیم 

جش��نواره، پیام مردم اصفهان 
به تم��ام م��ردم ایران ب��ه ویژه 
آذربایجان غیور و تمام کودکان 
ایرانی دنیا باش��د. من از امروز 
صبح کارم را برای س��ال آینده 
آغاز و ت��اش می کنم به همراه 
مجموعه فرهنگ��ی اصفهان به 
عنوان یک س��ند رس��می، این 

موضوع برنامه  ریزی شود.

 موسیقی
 رسانه  ندارد

همایون ارشادی 
در فیلم کا ترین بیگلو

خواننده آذری زبان ایران دلیل توجه مردم به موسیقی آذری را غنی بودن آن 
دانست و گفت: ما غیر از آگهی و خبر رسانی در نشریات، رسانه ای نداریم که 
بتوانیم به معرفی آثار خود بپردازیم. رحیم ش��هریاری با بیان این که ملودی 
شیرین و جذاب موسیقی آذری دلیلی کافی برای جذب مخاطب است، گفت: 
موسیقی فولکاور آذربایجان، موسیقی قوی و غنی است که ذات زیبایی دارد 
ولی سال های مداوم مهجور مانده اس��ت، البته در این زمینه کارهای زیادی 
انجام شده تا این موسیقی ماندگار شود؛ مثا کنسرواتوارهای مختلفی به حفظ 
و اشاعه این نوع از موسیقی همت گماشته اند. وی با بیان این که کسانی که در 
این سبک از موسیقی فعالیت می کنند باید با آن آشنایی کامل داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: اگر برای پرداختن به موسیقی فولکور آشنایی وجود نداشته 

باشد، اصل آن به تباهی کشیده می شود.

تریلر فیلم »zero dark thirty« کاترین بیگلو منتشر شد. از نکات جالب این 
تریلر انتشار تصاویری از همایون ارشادی در این فیلم است.

 این در حالی اس��ت که پیش از ای��ن، هیچ خبری درمورد بازی ارش��ادی در 
 zero dark« .فیلم این کارگردان برنده اسکار در رسانه ها منتشر نشده بود
thirty«  قرار است در ماه دسامبر اکران شود و پیش بینی می شود نمایشش 
بحث های زیادی به همراه داشته باشد. داستان این فیلم درباره ترور بن الدن 
است که اوباما برای ساخت آن امکان دسترسی خانم کارگردان به پرونده های 
سری شبکه های امنیتی آمریکا را فراهم ساخته اس��ت. سازندگان فیلم هم 
می کوش��ند از طریق آن، فرصت های تازه ای برای حمایت از اوباما در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فراهم آورند. اوباما رییس جمهوری است که 

قتل بن الدن در زمان او اتفاق افتاده است.

چهره روزیادداشت

خبر ویژه

»خرس« نامزد دو جایزه اسکرین آسیا پاسیفیک شد
فیلم سینمایی »خرس« به کارگردانی خس��رو معصومی در دو بخش، بخت دریافت جوایز 
ششمین دوره جوایز ساالنه اسکرین آسیا پاس��یفیک را دارد. این فیلم در دو بخش بهترین 

فیلم بلند داستانی و بهترین دستاورد کارگردانی، بخت دریافت جایزه را دارد.

5

»مروارید«
 در»جلوه های امید« درخشید 

گ�روه فرهن�گ – فیلم س��ینمایی 
»مروارید« ساخته سیروس حسن پور 
بیش��ترین جایزه را در بخش جلوه گاه 
 امی��د بیس��ت و شش��مین جش��نواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان کسب 
کرد.پ��س از فیل��م »مرواری��د«، فیلم 
 »فرزن��د خوان��ده« اث��ر »وحی��د 
نیکخواه آزاد«جوایز زی��ادی را در این 
بخش به خود اختصاص داد. بد نیست بدانید در این آیین، 24 سازمان و نهاد 
کشوری از 40 اثر منتخب در جش��نواره بیست و ششمین جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان تقدیر کردند.

روابط بین سینماگران خوب نیست
تهیه کننده س��ینما گفت: روابط بین 
سینماگران خوب نیست، اما اگر به 10 
سال قبل برگردیم، روابط سینماگران 
مطلوب تر بود. علی معل��م اظهار کرد: 
وضعیت جشنواره با وضعیت سینمای 
ک��ودک دو چی��ز مختل��ف اس��ت. 
جشنواره ها به دلیل تولید فیلم برگزار 
نمی ش��وند، تولی��د فیلم ی��ک فرآیند 
صنعتی و یا سفارشی محسوب می شود و جشنواره محل بروز فیلم هاست.

وی با بیان این که فیلم باید توجیه مالی برای نهاد تهیه کننده داشته باشد، 
گفت: جشنواره ها خط دهی به سینما را به عهده دارند و سبب رشد فرهنگ 
فیلمسازی کودک و نوجوان می شوند.تهیه کننده سینما در ادامه بیان کرد: 
سینمای کودک نیازمند آدم هایی با دغدغه های این حوزه و نیازمند ارتباط 
با مخاطب کودک و نوجوان است که در فیلم های کنونی سینمای کودک 

اتفاق نمی افتد و رشد هنری در آنها قانع کننده نیست.

خروش ساز ساکت در نصف جهان
سام خانه من، سام اصفهان. بودن در 
خانه چه حس خوبی به انسان می دهد و 
هر نوازنده ای در موط��ن خویش بهتر 
می ن��وازد. ب��ودن در اینج��ا خاطرات 
گذش��ته را یادآوری می کند. شبی که 
یاران همه جمع بودند، منوچهر قدسی 
شعر می خواند،  سیروس ساغری سنتور 
م��ی زد و محمدعل��ی حدادی��ان نی. 
حدادیان قبل از نواختن، رو به استاد کسایی کرد و گفت: نمی دانم درحضور 
استادی چون شما چه بنوازنم و استاد پاسخ داد: »نی بنوازید نی«. افسوس 
که هنرمندان چنین گران قدری مثل برگ خزان ریخته اند.کنسرت کیوان 
ساکت و مجید ناظم پور برگزار شد. ابتدا ناظم پور به روی صحنه آمد و با یادی 
از گذشته، قطعه ای در مایه شور را به روان اساتید درگذشته موسیقی تقدیم 
کرد. مجید ناظم پور در ادامه، قطعه ای با نام  »تمدن خراسان« را به کیوان 
ساکت که خود فرزند خراسان است، تقدیم کرد و گفت: خراسان زادگاه حکما 
و فاسفه ای است که در سرتاسر جهان شهره اند و بوی خوش حکمت آنان، 
هنوز به مشام می رسد. سپس با تشویق حضار، کیوان ساکت وارد سالن شد 
و با ابراز ناراحتی اظهار کرد: برای اولین بار بدون حضور استاد کسایی می نوازم 
و این تک نوازی سه تار را به وی و خانواده اش تقدیم می کنم. بعد از نواختن 
ساکت، ناظم پور به صحنه آمد و با گرفتن اجازه از بزرگان مجلس، تصنیفی 
را برای جوان تر ها اجرا کرد. وجد عاشقانه تصنیف تأثیرگذار بود و تأثیرگذارتر 
از آن، تصنیف بعدی او بود که به همه جوانان راه آزادی تقدیم شد. به گزارش 
ایسنا، کنسرت  دو نوازی عود  و تارکیوان ساکت و مجید ناظم پوردر سالن 

سوره حوزه هنری واقع در آمادگاه برگزار  شد.
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الهی من قربون همتون برم آقایون دست دست بیا این سیب سرخ آ قربون پسر

اختتامیه بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی کودک ونوجوان به روایت تصویر  و دیالوگ

داوود  17 مهرماه بود که افتتاحیه 
در سالن گل نرگس برگزار شیخ جبلی 

شد و با وجود  زیبایی هایی 
که در سالن پدید آورده بود، باز هم شکایت و گایه بعد 
 از برگ��زاری مراس��م از زبان خ��اص و عام ش��نیده 
می شد. می گفتند س��الن به این کوچکی چرا برای 
مراسمی به این بزرگی انتخاب شده و چرا مرکزی دیگر 
که بتواند تعداد بیش��تری را پوش��ش دهد انتخاب 
نکردند.تعدادی از بازیگران نیز که در مراسم افتتاحیه 
حضور داشتند در گفتگوهای خود زیبایی های اجرای 
جشنواره را بسیار می دانستند، ولی متأسفانه به اتفاق 
باور داشتند که برگزاری این مراسم در سالنی به این 
کوچکی که اصا ب��رای برگزاری مراس��م افتتاحیه 
رویدادی بین المللی مناسب نیست در شأن اصفهان 
نبود. حرف و حدیث، بس��یار بود ولی ب��ا وجود این 
موضوعات، در همان سالن و در کنار مردمی از جنس 
هنر، بیست و ششمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان شروع شد.10 سینما برای اکران فیلم 

های منتخب در جشنواره در نظر گرفته شده بود ولی 
نکته ای در این میان مشهود بود و آن هم عدم استقبال 
مناسب مردم از سینماها در زمان اکران فیلم ها که یک 
نوع تردید را در اذهان برای کیفیت فیلم ها پدید می 
آورد. ولی در گفتگو با مدیر س��ینما ساحل که محل 
برگزاری فرش قرمز فیلم های جش��نواره بود به این 
نتیجه رسیدیم که عدم اطاع رسانی مناسب از طریق 
صدا و س��یما، این معضل را پدید آورده است و باعث 
شده تا جمعیت بسیار کمی از سینماها استقبال کنند. 
حال بماند که برخی از شایعات بر محدودیت در ارایه 
بلیت به مردم دامن می زد. در گوشه ای دیگر از شهر؛ 
 یعن��ی در س��الن س��ینمای  فرش��چیان اصفه��ان 
فیلم ها با حضور عوامل بعد از اجرای فیلم برای اصحاب 
رسانه به اجرا درمی آمد که محلی برای نقد و بررسی 

فیلم ها بود. 
سه روز بعد از مراسم افتتاحیه

س��الن ها مملو از حضور تماشاچیان شده بود و بعضا 
برخی برای ورود به سینما کارشان به بحث می کشید. 

دیگر سینماها جایی برای مردم نداشت و استقبال به 
صورت بی نظیر صورت گرفته بود. ظاهرا  شهرداری 
برای ارج نهادن به مردم و استقبال بیشتر مردم از فیلم 
ها، بلیت ه��ا را به صورت رای��گان در اختیار آنها قرار 
داد تا بتوانند به دیدن فیلم ها بپردازند. شاید همراه 
هرخانواده یک ک��ودک و یا نوجوان می آمد و قش��ر 
حداکثری را افراد بزرگسال تشکیل می داد. در زمان 
خروج از سینما نه لبخندی بر لبان مردم بود و نه این 
که از فیلم گایه داشتند؛ مثل این که عامت سؤال 
بزرگی برای آنها در ذهنش��ان ایجاد شده بود که چرا 
فیلم هایی که به نام کودک و نوجوان در جشنواره به 
اکران درآمدند رنگ و بویی از این رده سنی به همراه 
نداشته و تنها به حضور چند کودک و بازی آنها در فیلم 
بسنده کرده بودند. البته باید یادآور شوم که تعدادی 
از کارگردانان که باعث ایجاد چنین عامت سؤالی در 
ذهن بینندگان شده بودند، توانسته بودند نیاز مخاطب 
را برای رفتن به سینما بنا بر نظریه های علمی پاسخ 
دهند زیرا کارشناس��ان و منتقدان سینمایی اعتقاد 

دارند اگر فردی به سینما  برود و تا چند روز بعد ذهنش 
درگیر آن فیلم بشود، توانس��ته به نیاز خود از سینما 

برسد و آن فیلم هم الیق پخش است. 
5 روز گذش�ت؛ س�الن گل نرگس مراسم 

اختتامیه
پنج روز از جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
گذش��ت و باالخره پس از س��اعت ها انتظار مراسم 
اختتامیه جش��نواره کار خود را در سالن گل نرگس 
با اجرای تران��ه ای از امیر محم��د هنرمند محبوب 
تلویزیون در وصف حضرت محمد)ص( ش��روع کرد. 
محمد س��لوکی از پش��ت بنایی قدیمی که به نوعی 
دکور برنامه محس��وب می ش��د، به روی صحنه آمد 
و ب��ا دکلمه ای از اصفه��ان اجرای خ��ود را به عنوان 
مجری آغاز کرد. هنوز م��ردم از درب ورودی داخل 
می شدند و دیگر جایی برای نشستن نبود. طبق روال 
گذشته میهمانان ویژه متشکل از هنرمندان ایرانی و 
خارجی در جلوی س��الن بر روی صندلی ها نشسته 
بودند تا مراسم به صورت رسمی کار خود را آغاز کند 
و هر چند لحظه یک بار، هنرمن��دی ایرانی با فیگور 
خاصی وارد مراسم می شد.  در این برنامه فیلم هایی از 
 حضور جشنواره در نقاط مختلف به نمایش درآمد و

  بخ��ش های��ی از حض��ور جش��نواره در مناط��ق 
زلزله زده را نیز به نمایش کش��ید که اش��ک ش��وق 
کودکان مناط��ق زلزل��ه زده را ب��ه دنبال داش��ت. 
حین اجرای مراس��م اختتامیه، س��اکنان این خانه 
تاریخی)دک��ور( در ابتدا میوه هایی را به رس��م قدیم 
اصفهان ابتدا به درون حوض آبی که در دکور برنامه 
طراحی ش��ده بود ریختند و پس از آن با جارو کردن 
بخش های مختلف خانه تاریخی خ��ود فضا را برای 
حضور داوران بخش بین الملل و داخلی فراهم کردند. 
هر چند که نظم ش��روع این برنامه نسبت به مراسم 
افتتاحیه تا حدودی بهتر بود، اما همچنان کودکانی 
بودند که در پشت درهای سالن انتظار ورود به سالن 
مراس��م اختتامیه را می کش��یدند، البت��ه در فضای 
بیرون س��الن اختتامیه نیز مکان هایی برای پذیرایی 
و حضور میهمانان طراحی شده بود و آنها به صورت 
زنده برنامه را مشاهده می کردند. در بخش دیگری از 
این مراسم شاهد همخوانی عمو پورنگ و امیر محمد 
بودیم که این برنامه نیز شوق و شور بسیاری را برای 
حضار در سالن به همراه داش��ت. از نکات جالب این 
مراسم می توان به صحبت کردن عوامل جشنواره به 
لهجه اصفهانی اشاره کرد که با این کار می خواستند 
خود را ب��ه فضای حاضران در مراس��م نزدیک کنند.  
مراس��م اختتامیه با تمام محاسن و معایبش باالخره 
 با اعام نامزدها و فیلم های برتر به پایان رسید. خبر 

خوش��حال کننده برای مردم اصفه��ان   این بود که 
دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
به صورت دائمی به اصفهان منتقل شد که می توان این 
موضوع را نقطه امید برای برگزاری مراسم های بین 

المللی در اصفهان دانست. 
جوایز جشنواره به ترتیب :

 بهترین فیلم بلند س��ینمایی ایران: دیپل��م افتخار: 
وحید نیکخواه آزاد ب��رای » فرزندخوانده«*  بهترین 
کارگردانی سینمای ایران: پروانه زرین: نادره ترکمانی 
برای » گرداله و عمه غولی«* دیپلم افتخار: حسن آقا 
کریمی برای » آقای مدیر« و ناصر رفاهی برای »چتر 
سبز«*  بهترین فیلمنامه سینمای ایران: پروانه زرین: 
وحید نیکخواه آزاد برای »فرزن��د خوانده«* دیپلم 
افتخار: خسرو صالحی و نادره ترکمانی برای »گرداله 
و عمه غولی« و رضا حیدر نژاد برای » آقای مدیر«* 
 بهترین بازیگر کودک و نوجوان سینمای ایران:پروانه 
زرین)بخش کودک(: ارش��یا صادق��ی برای»فرزند 
خوانده«* پروانه زرین)نوجوان (:محمدجواد سامپور 
برای »بزرگ مرد کوچ��ک«* دیپلم افتخار: علیرضا 
مظفری برای »فرزند خوانده« و علی غفوری فرد برای 
»چتر سبز«*  جایزه ویژه هیأت داوران: پروانه زرین: 
وحید نیکخواه آزاد برای کارگردانی »فرزند خوانده«* 
دیپلم افتخار: بهبود یخچالی برای موسیقی »گرداله و 
عمه غولی«، فاطمه سوسنگرد برای عروسک گردانی 
»گرداله و عمه غولی«، پیام آزادی برای فیلمبرداری 
»قبیله من« و فرش��اد محمدی ب��رای فیلمبرداری 
»فرزند خوانده«*  بهترین دستاورد فنی و هنری آثار 
پویا نمایی: پروانه زرین: معین صمدی برای »راز آن 
درخت«* جایزه ویژه هی��أت داوران: فرنوش عابدی 
برای »وال استریت« * دیپلم افتخار: نازنین سبحان 
برای »ماه و مهربان«، آزاده معزی برای »من و همسرم 
و گاومون«و سعادت رحیم زاده برای »کودکان دشت« 
*  بهترین کارگردانی اثر دس��تاورد فنی و هنری پویا 
نمایی: پروان��ه زرین: هادی یقین لو ب��رای» چرا این 
تلفن زنگ نمی زنه«* دیپلم افتخار: امیر مهربان برای 
» شب گوسفند«، رامین رهبر برای »ترازو« و محمد 
علی سلیمان زاده برای» ننه کاغ و روباهه« *  بهترین 
آثار پویا نمایی: پروانه زرین: معین صمدی برای »آغاز 
شب«* دیپلم افتخار: حامد اکرمی برای »کرماندو«، 
مونا عبداهلل شاهی برای»خط قرمز« و نیما غضنفری 
برای »ماهیگیر«*  بهترین دس��تاورد فنی و هنری 
سینمای هنری ایران:پروانه زرین: مجید یوسف زاده 
برای » گرداله و عمه غولی«  جایزه بهترین فیلم از نگاه 
داوران کودک و نوجوان: »فرزندخوانده« به کارگردانی 

وحید نیک خواه آزاد.

با دائمی شدن دبیرخانه  جشنواره  

سینمای کودک در اصفهان ماندنی شد 

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural NewspaperSMS No. 902   |  October 14 ,2012  |  8 Pages 

ایرج طهماسب گفت: کاه قرمزی در ژانر سینمای فامیلی به اجرا 
درآمد و تنها بخش کودک را شامل نمی شد.

در نشس��ت خبری یا به تعبیری س��اده تر در نشس��ت صمیمانه 
ایرج طهماس��ب و حمید جبلی در حاش��یه برگزاری بیس��ت و 
ششمین جش��نواره بین المللی با خبرنگاران که در گوشه ای دیگر 
 نیز خبرنگاران نوجوان حضور داش��تند، به بررس��ی نوستالوژی

 کاه قرمزی پرداخته شد. در این نشس��ت ایرج طهماسب علت 
موفقیت خود را در اجرای برنامه های تلویزیونی و سینمایی کاه 
قرمزی حضور جدی عوامل برای اجرای آن دانست و گفت: وقتی 
کاری با جدیت تمام پیش رود و عاقه در حس��ن کار جاری باشد 
می توان به نتیجه مطلوب برای اکران فیلم رس��ید. در فیلم کاه 
قرمزی همچنین گزینه هایی وجود داشت که توانست با استقبال 
فراوان در سال های اخیر تا کنون روبه رو ش��ود. وی ادامه داد: من 
معتقد نیس��تم که س��ینمای کودک نداریم بلکه اعتقاد دارم که 
ارزیابی ها از سینمای کودک متفاوت است. این هنرمند محبوب 
سینمای کودک اظهار داش��ت: برای فیلم آخر کاه قرمزی که با 
نام »کاه قرمزی و بچه ننه« بر روی پرده رفت، چهار س��ال وقت 
گذاشته شد تا بتواند فیلمی محبوب را به روی پرده بکشاند.  وی 
با اذعان به این که در هرکاری انتقاد وجود دارد، گفت: طبق روال 
جاری در کار ما ه��م انتقاد وجود دارد، ولی ما س��عی کرده ایم تا 
طبق خواسته مردم از سینما، کاری ارایه دهیم. طهماسب با عنوان 
این مطلب که کار س��ینمایی »کاه قرمزی و بچه ننه« در بخش 

س��ینمای فامیلی به اجرا درآمد، گفت: در دنیا سینمای فامیلی 
وجود دارد که در آن اهل خانواده برای گذران یک روز برای دیدن 
فیلم می توانند با یکدیگر به سینما بروند و ژانر »کاه قرمزی و بچه 
ننه« نیز در همین فضا تعبیه شده و نمی توان گفت که این فیلم 
تنها مختص کودکان است. وی با تأیید این مطلب که در این فیلم 
س��ینمایی یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است، 
گفت: به خاطر وسعت کار و وجود پرسوناژهای بسیار در این فیلم، 
هزینه ساخت فیلم تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد شد. 
گفتنی است این نشس��ت با حضورایرج طهماسب، حمید جبلی، 
دنیا فنی زاده)عروسک گردان( و مرضیه محبوب) عروسک ساز( 

همراه اصحاب رسانه و جمعی از خبرنگاران نوجوان برگزار شد.

کاله قرمزی ما را اسیر خود کرده است
دنیا فنی زاده عروس��ک گردان درباره محبوبیت عروسک »کاه 
قرم��زی« گفت: وقت��ی کاه قرم��زی وارد کار ما ش��د همه ما را 
اسیر کرد. عاشقانه آن را دوست داش��تیم و می خواستیم هر روز 

 بهتر باش��د و خود من تاش می کردم حرکاتش بهتر شود و االن 
عاقانه  تر شده است.

وی ادامه داد: ما ذره ذره به این عروسک، جان دادیم؛ چیزی که در 
برنامه های دیگر کمتر دیده شده است و این یک کار گروهی بوده و 
اگر هم موفقیتی هست، به خاطر این است که  سعی کردیم همه به 
هم کمک کنیم. نتوانستیم از تعداد بیشتر عروسک در فیلم »کاه 
قرمزی و بچه ننه« اس��تفاده کنیم. حمید جبلی به عنوان یکی از 
نویس��ندگان »کاه قرمزی و بچه ننه« درباره فیلمنامه آن گفت: 
مدل فیلمنامه نویسی ما خیلی کاسیک نیست و به جهت رسیدن 
به ریتم مناس��ب، این مدل را انتخاب کردیم و معتقدم فیلمنامه 

کاسیک خیلی وقت ها جواب نمی دهد.
وی همچنین درخصوص کمرنگ ش��دن حضور پسرخاله در این 
مجموعه گفت: وقتی میهمانی دو نفره و سه نفره باشد ، همه دیده 
می شوند، اما وقتی 15 نفره بشود، آدم ها کمتر فرصت دیده شدن 
پیدا می کنند، البته پرسوناژ پسرخاله هم آن طور که با بقیه باشد 

نیست و طبیعتا ترجیح می دهد تنهاتر باشد.

درنشست سازندگان کاله قرمزی مطرح شد 

کار در بخش کودک سخت است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شماره 10 تیم ملی به الریجانی رسید
رییس مجلس با حضور در تمرین تیم ملی فوتسال، پیراهن شماره 
10 را دریافت کرد. علی الریجانی روز گذش��ته در تمرین تیم ملی 
 فوتسال حاضر ش��د و روند آماده س��ازی تیم ملی را برای حضور در 
جام جهانی از نزدیک مش��اهده کرد. کادر فن��ی، بازیکنان و عباس 
ترابیان رییس کمیته فوتسال هدایایی از رییس مجلس دریافت کردند.  

 برگزاری جشنواره اسکیت
 در اصفهان

رییس هیأت اس��کیت اس��تان اصفهان گفت: همایش و جش��نواره 
اسکیت ویژه آقایان و بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی 
برگزار می ش��ود. علیرضا ذوالقدرش��جاعی اظهار کرد: به مناسبت 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی، همایش اسکیت ویژه آقایان را جمعه 
هفته آینده و همچنین جشنواره اسکیت نمایشی ویژه بانوان را نیز در 

همین روز برگزار می کنیم.

 آمده ام که در ذوب آهن
 چیز یاد بگیرم

جالل امیدیان از س��وی فره��اد کاظم��ی ب��رای کار در ذوب آهن 
فراخوانده ش��ده و این بازیکن س��ابق ذوب آهن، این روزها در کنار 

کرمانی مقدم تمرینات ذوب آهن را زیر نظر گرفته است.
امیدیان درمورد حضورش در کادر فنی ذوب آهن به ایمنا می گوید: 
من قبال در تیم هایی مثل پیکان و مس کرم��ان با آقای کاظمی کار 
کردم و او زمانی که به تیم آمد از من خواس��ت در کادر فنی کنارش 
باشم و احساس می کنم این فرصت برای من بهترین موقعیت است تا 

مربیگری ام را از تیم خودم شروع کنم. 
او درمورد کنار گذاش��تن فوتبال نیز می گوید: س��ال گذشته رباط 
صلیبی من پاره ش��د و با توجه به این که دیدم س��ن من به گونه ای 
اس��ت که نمی توان بعد از عمل جراحی به بازگش��ت امی��دوار بود، 
تصمیم گرفتم که از بازیگری کنار بکشم و به مربیگری روی بیاورم 
 C و امیدوارم بتوانم به ذوب آهن کمک کن��م. من گواهی مربیگری
 را گرفته ام و منتظرم کالس های مربیگری B ش��روع شود تا در آن 

شرکت کنم. 
این بازیکن سابق ذوب آهن درمورد حضور فرهاد کاظمی در این تیم 
اصفهانی تصریح می کند: باید بگویم ذوب آهن به شوک احتیاج داشت 
و با توجه به این که فرهاد کاظمی هم در مربیگری و هم نتیجه گیری 
جاه طلب است، انتخاب او به عنوان سرمربی ذوب آهن بهترین انتخاب 

بود، چون او کسی نیست که روزی بگوید این تیم را من نبستم.

 اکثرکمیته های انجمن ورزشی
 غیر فعالند

مسئول کمیته س��پک تاکرای اصفهان گفت: 17 کمیته زیرپوشش 
هیأت انجمن های ورزشی اس��ت که تنها کمیته موی تای و کمیته 
دارت در ح��ال حاض��ر مش��غول فعالیت هس��تند و هیچ ک��دام از 

کمیته های دیگر به صورت جدی فعالیت ندارند.
محس��ن طالبی در گفتگو با فارس اظهار کرد: در حال حاضر چیزی 
به نام سپک تاکرا در اصفهان وجود ندارد زیرا نه برنامه ای وجود دارد 
و نه کاری انجام می شود و تنها حکم، به نام من به عنوان مسئول این 
کمیته خورده شده به دلیل این که رییس هیأت انجمن های ورزشی 
اصفهان که کمیته س��پک تاکرا زیر پوش��ش این هیأت است، نه در 
دفترش حضور دارد و نه جواب تلفنش را می دهد و در حال حاضر هم 

نمی دانم سراغ چه کسی باید بروم. 
وی تصریح کرد: در حدود 17 کمیته زیرپوشش هیأت انجمن های 
ورزشی است که تنها کمیته موی تای و کمیته دارت در حال حاضر 
مشغول فعالیت هس��تند و هیچ کدام از کمیته های دیگر به صورت 

جدی فعالیت ندارند.
مس��ئول کمیته س��پک تاکرای اصفهان ادامه داد: س��پک تاکرای 
اصفهان در س��ال 1387 قهرمان ایران ش��د، اما دیگر نتوانس��تیم 
در مس��ابقات لیگ ش��رکت کنیم و اگر قصد داش��ته باشیم به طور 
مجدد حضوری مؤثر داش��ته باش��یم باید از ابتدا و از زیرگروه، کار 
خود را آغاز کنیم. وی اضافه کرد: ما تنها به یک س��انس سالن برای 
انجام تمرین��ات خود نیاز داری��م و به هیچ اسپانس��ری هم احتیاج 
 نداریم و در این ارتب��اط، نامه هم به آقای عطایی زده ایم اما کس��ی 

جوابگو نیست.  
طالبی با انتقاد از احمد عطایی رییس هیأت ورزش های رزمی استان 
اصفهان تصریح کرد: این فرد به هیچ عنوان ورزشی و در حوزه ورزش 
نبوده، اما من ورزش��ی ام و به دنبال سمت نیز نیس��تم و اگر دیدیم 
جواب ما را نمی دهد، خودمان به پ��ارک می رویم و تمرینات خود را 

آنجا برگزار می کنیم.
 وی اف��زود: رقابت های لیگ س��پک تاکرا از حدود س��ه م��اه دیگر 
 آغاز می ش��ود و م��ا باید تی��م خ��ود را ب��رای آن رقابت ه��ا آماده 
می کردیم، اما به دلیل عدم حضور در دوره های گذشته اگر قصد داشته 
باش��یم در لیگ ش��رکت کنیم باید ابتدا از زیرگروه، کار خود را آغاز 

کنیم.

قلبم ضعیف است 
مالیم تر انتقاد کنید!

علی کفاشیان/ رییس فدراسیون فوتبال 
در تیم ملی و بازیکنان، اراده ای دیدم که پیش از این ندیده 
بودم و همه آماده و مصممند که برابر کره به پیروزی برسند. باید تا 
آخرین لحظه و تا صعود تیم ملی به ج��ام جهانی حمایت کنیم. اگر 
شکستی خوردیم نباید حمایتمان 
را دری��غ کنی��م. از رس��انه ها 
می خواه��م انتقاد خودش��ان 
را موقع خش��م بیان نکنند و 
اجازه دهند کمی بگذرد و بعد 
انتقاد کنند. به انتقاد نیاز داریم 
و بدون انتقاد نمی شود پیشرفت 
کرد، اما انتقاد را با زبان مالیم تری 
بگویند، چرا ک��ه قلب من ضعیف 
است! مأموریت من چهار ساله است 

و با یک شکست به پایان نمی رسد.

سرمربی تیم هندبال سپاهان: 

قول قهرمانی نمی دهم
مجی��د رحیم زاده س��رمربی تی��م هندبال س��پاهان که 
 باال رفت��ن قیم��ت دالر را مانعی برای حض��ور تیمش در 
جام باشگاه های آسیا عنوان کرده بود عدم جذب بازیکن 

خارجی را هم به همین موضوع مربوط دانست.
وی در ادامه افزود: تمرینات خود را از س��ه ماه پیش آغاز 
کرده و در حال حاضر با بردی که در هفته نخست کسب 
کردی��م از آمادگی خوبی ب��رای ادامه رقاب��ت های لیگ 

هندبال برخورداریم. 
س��رمربی تیم هندبال س��پاهان ب��ه انصراف ای��ن تیم از 
حضور در مس��ابقات جام باشگاه های آس��یا اشاره کرد و 
اظهارداشت: به دو دلیل از حضور در این رقابت ها انصراف 
دادیم؛ یکی به دلیل ب��اال رفتن نرخ دالر و ب��ه دنبال آن 
افزایش هزینه ها که برای هر نف��ر از اعضای تیم روزانه در 
حدود ۵00 هزار تومان هزینه دربرداشت و دیگر این که سایر 
تیم های آس��یایی به ویژه تیم های عرب��ی به خوبی خود 
را برای این رقابت ها تجهیز می کردن��د و ما به جای جام 
باشگاه های آسیا در واقع در جام باشگاه های اروپا شرکت 
می کردیم. رحیم زاده تأکید کرد: تیم های لبنانی و قطری 
هزینه های میلیاردی کرده اند و با آوردن بهترین بازیکنان 
خارجی، خود را تجهیز می کنند و ما هم اگر قصد داش��ته 
باشیم در این رقابت ها حضور قدرتمندانه ای داشته باشیم 
باید مانند این تیم ها هزینه کنیم. به همین دالیل و این که 
قصد نداشتیم باز هم رتبه هایی پایین را در این رقابت ها کسب 
کنیم و زنگ تفریح سایر حریفان باشیم، تصمیم گرفتیم از 

حضور در این رقابت ها انصراف بدهیم. 
وی تصریح کرد: بازیکنان از این انصراف شوکه بودند، اما 
با صحبتی که از نظر روانی با بازیکنان تیم داشتیم سعی 
کردیم آنان را برای حضور در رقابت های لیگ آماده کنیم. 
در این میان، س��ه نفر از بهتری��ن بازیکنانمان به نام های 
 اهلل کرم اس��تکی، میالد مس��ائلی و ایمان جمالی را برای 
رقابت های این فصل لیگ هندب��ال در اختیار نداریم که 
نبود این بازیکنان در تیم تأثیرگذار است و قصد داشتیم 
بازیکنان خارجی را جایگزین آن��ان کنیم که به دلیل باال 
رفتن نرخ دالر نتوانستیم. رحیم زاده در پاسخ به این سؤال 
که آیا در رقابت های این فصل هم سپاهان قهرمان می شود 
یا خیر، اضافه کرد: به هیچ عنوان نمی توانم قول قهرمانی 
بدهم، زیرا بهترین باش��گاه های جهان هم هیچ گاه قول 
قهرمانی نمی دهند، اما سعی می کنیم بهترین بازی های 

خود را به نمایش بگذاریم. 

گفتگو

6
اشکان به نام عشق گل می زند!

پ��س از خالکوبی های اش��کان دژاگه که با آس��تین و یقه، پوش��انده ش��ده اس��ت نام 
همسرش»شقایق« روی استوک هایش هم امری است که کمتر در میان بازیکنان ایرانی 

می بینیم. به نظر رفتار اشکان هنوز برای ما کمی تعجب آور است.

پیروزی در مقابل کره جنوبی در ورزشگاه آزادی، تیم ایران را هفت 
امتیازی و البته هم امتیاز با ک��ره ای ها خواهد کرد تا با روحیه ای 
خوب آماده میزبانی از ازبکستان در 24 آبان ماه شویم. اتفاقات بعد 
از بازی با قطر و درخشش ورزش��کاران ایرانی در المپیک 2012 
لندن هرچند که باعث ایجاد دلخوری در بین رسانه ها و بازیکنان 
 تیم ملی ش��د و در نهایت به تحریم یکدیگر هم رسید، ولی به نظر

  می رس��د آن جو نامناس��ب از بین رفت��ه و بازیکن��ان تیم ملی 
همان طور که در بیانیه خود  هم اعالم ک��رده بودند با کمک گرفتن 
از رس��انه ها به عنوان یار دوازدهم تیم ملی به دنبال شکست کره 

جنوبی هستند. 
کی روش بر خالف بازی های قبلی، این بار تمام بازیکنانش از جمله 
آندو تیموریان، اشکان دژاگه و خس��رو حیدری را در اختیار دارد 
و می تواند با دستی باز بر روی نیمکت نس��بت به چیدن ترکیب 

فیکس تیم��ش اقدام کند. حت��ی دعوت از بازیکنان��ی مثل امید 
نظری و رضا قوچان نژاد هم این شانس را به کی روش می دهد تا 
با استفاده از انگیزه این بازیکنان، تحولی اساسی در ترکیب تیمش 
ایجاد کند. کی روش که بعد از شکس��ت در مقابل لبنان با هجمه 
سنگینی از انتقادات اهالی فوتبال و کارشناس��ان این رشته روبه 
رو شد، با اس��تفاده از اردویی دو هفته ای، تیمش را به اندازه کافی 
آماده بازی با کره جنوبی کرده تا شاید با رسیدن به سه امتیاز این 
مسابقه راه صعود به جام جهانی را هموارتر کند. برگزاری تمرینات 
تیم ملی پشت درب های بس��ته یعنی این که کارلوس کی روش 
مشغول آماده کردن تیمی با انگیزه و س��رحال برای رقابت با کره 
جنوبی است. سرمربی تیم ملی فوتبال آن قدر به موفقیت تیمش 
مطمئن است که حتی در بازدید رییس مجلس از تمرین تیم ملی، 
قول داده فوتبالیست های ایرانی بهترین نمایش خود در طی چند 

بازی اخیر را ارایه دهند و از این طریق دل مردم ایران را شاد کنند. بر 
روی کاغذ هنوز هم شانس صعود با 12 امتیاز برای تیم ایران وجود 
دارد و اگر خوش بینانه فکر کنیم و شش امتیاز دو بازی خانگی در 
مقابل ازبکستان و لبنان به عالوه تک امتیاز بازی خارج از خانه در 
مقابل قطر را به حساب خودمان واریز کنیم، به مجموع یازده امتیاز 
خواهیم رسید و این به این معناس��ت که حتی تساوی خانگی در 
مقابل کره جنوبی هم نتیجه آنچنان بدی برای تیم ایران نیست و 
هواداران حاضر در ورزشگاه نباید با آرزوی دیدن یک پیروزی پرگل 
راهی ورزشگاه شوند. فقط مسئله مهم اینجاست که همه دوست 
دارند تیمی متحول شده را ببینند که الاقل برنامه ای مشخص برای 

رس��یدن به گل داشته باشد و 
ارس��ال های بی هدف و چشم 
داشتن به پرتاب های اوت تنها 
تاکتیک اصلی تیم ملی نباشد. 
شاید مهم ترین دلیل شکست 
در بازی قبلی در مقابل لبنان 
دس��ت کم گرفتن این تیم از 
سوی بازیکنان تیم ملی ایران 
بود، ولی خوش��بختانه سابقه 
کره جنوبی در فوتبال آس��یا 
 و حت��ی ج��ام ه��ای جهانی، 
کوچک تری��ن روزن��ه ای برای 
دست کم گرفتن باقی نگذاشته 
 و حت��ی ت��رس از ای��ن تی��م 
چش��م بادام��ی ش��اید توانی 
 دوبراب��ر ب��ه س��اق ه��ای 

فوتبالیست های ایرانی ببخشد. کی روش حتما این مسئله را می داند 
که با وجود حمایت های علی کفاش��یان از کادر فن��ی تیم ملی، 
شکس��ت در مقابل کره جنوبی به معنای پایان کار او در تیم ملی 
ایران خواهد بود و به همین خاطر تمام تالش��ش را برای شکست 
کره جنوبی به کار خواهد برد. حضور صد هزار تماشاگر مشتاق و 
فضایی که در ورزش��گاه آزادی ایجاد می ش��ود، تمامی شرایط را 
به نفع بازیکنان تیم ملی ایران خواهد کرد تا با پش��توانه این همه 
هوادار در ورزشگاه و البته پای تلویزیون، دوباره غرور از دست رفته 
فوتبال ایران را به این تیم بازگردانند. به هرحال بعد از صعود تیم 
ملی فوتبال نوجوانان به جام جهانی فوتبال، این پیروزی می تواند 
اعتماد مردم را به فوتبال افزایش دهد و همین اعتماد، زمینه ساز 

صعودی دیگر به جام جهانی فوتبال خواهد بود.

پیروز نشدن کم لطفی به مردم است

جو مثبت برای پیروزی تیم ملی مقابل کره

کمتر از 72 س�اعت تا آخرین بازی تیم ملی ایران در مرحله رفت مرحله گروهی و مقدماتی  مسعود 
برای صعود به جام جهانی 2014 برزیل زمان باقیست و پیروزی در مقابل کره جنوبی به معنای افشاری

حسن ختامی خوش برای مرحله رفت این مس�ابقات خواهد بود، هرچند که نمایش ضعیف و 
دور از انتظار تیم ملی در س�ه بازی قبلی اش در مقابل ازبکس�تان، قطر و لبنان موجی از انتقادات را به سرمربی و 
 بازیکنان تیم ملی وارد کرد، ولی از جو مثبتی که در طی روزهای گذش�ته برای حمایت از تی�م ملی به راه افتاده 
می توان درک کرد که شاگردان کی روش اگر کمی به خودشان بجنبند شاید توانایی پاک کردن خاطره تلخ شکست 

در مقابل لبنان را هم داشته باشند. 

کی روش آن 
قدر به موفقیت 
تیمش مطمئن 

است که قول داده 
فوتبالیست های 

ایرانی بهترین 
نمایش خود  در 

طی چند بازی اخیر 
 را مقابل کره 

ارایه  دهند
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 میلیون ها دالر 
در انتظارمحمد بنا

جنگ روانی علیه 
کره ای های خرافاتی!

مربی تیم ملی کشتی فرنگی از پیشنهادات چند میلیون دالری کشورهای 
مطرح و صاحب سبک کشتی فرنگی جهان به »محمد بنا« خبر داد.

جمشید خیرآبادی با اشاره به بی توجهی مسئوالن ورزش کشور در قبال 
مربیان تیم های ملی کشتی فرنگی گفت: زمانی که چنین برخوردهایی با 
مربیان بهترین تیم تاریخ ایران در المپیک ها می شود، دیگر انتظار نباید 
داش��ت؛ با روزی 27 هزار تومان آن هم فقط در اردوها و 20 س��که دیگر 
چه انتظاری دارند. وی ادامه داد: بعد از مسابقات جهانی 2011 استانبول 
بارها و بارها از کشوهای مختلف پیشنهادهای میلیون دالری به بنا ارایه 
شده است و آرزوی آنهاست که با او کار کنند. پول برایشان اهمیتی ندارد 

و حاضرند میلیون ها دالر هزینه کنند. 

یک خبرگزاری روز گذش��ته مدعی ش��د مسئوالن هتل اس��تقالل برای 
ایجاد جنگ روانی علیه بازیکن��ان کره جنوبی، آ نها را به طبقه چهارم هتل 
فرس��تاده اند! عدد »4« در فرهنگ کره جنوبی، یک عدد نحس محسوب 
می شود و همان اندازه که ایرانی ها روی عدد 13 حساس هستند، کره ای ها 
همین احس��اس را به عدد 4 دارند! بنابراین مسئوالن هتل استقالل که از 
موضوع به خوبی آگاهی پیدا کرده بودند، روز جمعه با این که طبقه چهارم 
هتل پر بود، برای ایجاد جو روانی علیه بازیکن��ان تیم ملی کره جنوبی، در 
آستانه دیدار حس��اس مقابل ایران، با هزار مکافات، اتاق های این طبقه را 
برای آنها خالی کردند. این خبرگزاری در پایان نوشت: کره ای های خرافاتی 

با ذهنیت بدی که پیدا کرده اند باید خودشان را ازپیش باخته بدانند! 

گالیانی: میالن فروشی نیست
نایب رییس میالن تأکید کرد: این تیم به هیچ وجه فروشی نیست. 
آدریانو گالیانی خبرها درمورد فروش بخش��ی از باش��گاه میالن به 
س��رمایه گذاران روس و قطری را به ش��دت رد کرد. میالن در سال 

جاری سیلوا و ابراهیموویچ را به  خاطر مشکالت مالی فروخت. 

نام ایوانف را در »گینس« ثبت کنید
یک روزنام��ه بلغاری پیش��نهاد کرد ن��ام مربی 
تیم »لکوموتی��و پلودیف« این کش��ور در کتاب 
»گینس« چاپ ش��ود. »گریگوری ایوانف« یک 
روز بعد از عقد قرارداد، از سمت خود استعفا داد.

زیدان به خاطر همسرش، تیم خرید
زیدان به خواست شریک زندگی اش، سهامدار تیم 
فوتبال زادگاه همسرش ش��د.»زین الدین زیدان«  
روز گذشته به طور رس��می یکی از سهامداران تیم 

باشگاهی »روده« از دسته چهارم لیگ فرانسه شد.

پاسخ منفی توره به جانواریو

ابراهیم توره مهاجم موناکوی فرانس��ه پاس��خ منفی به استقاللی ها 
داد تا تالش آبی ها برای ج��ذب یک مهاجم شش��دانگ، همچنان 

ادامه داشته باشد.
 جانواریو هافبک برزیلی استقالل که سابقه هم بازی بودن با ابراهیم 
توره را دارد، در خالل تمرینات استقالل در کمپ حجازی به خواست 
قلعه نویی به توره زنگ زد تا در جریان وضعیت این بازیکن و پیشنهاد 
استقاللی شدنش، کسب اطالع کند، اما توره  آب پاکی را روی دست 
استقاللی ها ریخت و اعالم کرد از شرایطش در موناکو راضی بوده و 
حاضر به جدایی از این باشگاه فرانسوی نیست. البته امیرخان رایزنی ها 
را با رضا عنایتی آقای گل لیگ نیز ش��روع کرده و بعید نیست که در 

آینده نزدیک عنایتی را مجددا  با لباس استقالل ببینیم.

محرم در نقش مترجم کرانچار

تمرینات س��پاهان طی روزهای گذش��ته در غیاب علیرضا مرزبان 
پیگیری می شود و بازیکنان این تیم زیر نظر زالتکو کرانچار به تمرین 
می پردازند. س��پاهانی ها همه روزه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در 
تمرینات تیم اصفهانی شرکت کرده و قرار است دوشنبه برای دیدار 
با راه آهن عازم تهران شوند. اما نکته جالب درمورد تمرینات روزهای 
اخیر سپاهان، ارتباط جالب بازیکنان تیم با زالتکو کرانچار سرمربی 
این تیم است، چراکه با برکناری مرزبان،  تیم اصفهانی هنوز نتوانسته 
یک مترجم به استخدام خود درآورد،  اما بازیکنان تیم اصفهانی این 
روزها از طریق تونچی و محرم نویدکیا که به لطف دو س��ال حضور 
در تیم بوخوم آلمان، زبان آلمانی را تا حدودی بلد اس��ت، با کرانچار 

ارتباط برقرار می کنند. 

ذوب آهن  و  چهار جای خالی

ذوبی ها برای برطرف کردن مشکالت فنی خود می توانند چهار بازیکن 
به ترکیب خود اضافه کنن��د.  فرهاد کاظمی طی روزهای گذش��ته به 
مسئوالن ذوب آهن اعالم کرده که برای برطرف کردن نقاط ضعف تیم 
خود، به سه بازیکن احتیاج دارد و گفته می شود در این بین جذب یک 

هافبک دفاعی و یک مهاجم برای ذوب آهن قطعی شده است. 
ذوبی ها می توانند یک بازیکن خارجی آسیایی و دو بازیکن لیگ برتری 
به ترکیب خود اضاف��ه کنند و یک بازیکن نی��ز از امیدهای خود اضافه 
کنند. البت��ه تیم اصفهان��ی در نیم فصل نیز می تواند برخ��ی بازیکنان 
خ��ود را تعویض کند و بعید نیس��ت چند نفر از بازیکن��ان ذوب آهن از 
لیست ذوب آهن خارج شده و بازیکنان دیگری جای آنها را در ترکیب 

تیم بگیرند.

تغییرات زیادی در راه استفعال مشکل مترجم زالت حل شدامید قلعه نویی ناامید شد
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یادداشت

 اعتصاب غذای دانشجویان 
در دانشکده هنر فارسان

دانش��جویان دانش��کده هنر فارس��ان به خاطر کمبود غذا دست به 
اعتصاب غذای یک س��اعته زدند و پس از آن، برای ص��رف ناهار به 

رستوران رفتند.
بنا به اس��تناد خبرگزاری دانش��جویان، دانش��جویان دانشکده هنر 

فارسان دست به اعتصاب غذای یک ساعته زدند.
پس از اتمام غذای سلف که پلو ماهی بود، مسئوالن سلف، به جای این 

غذا، به بقیه دانشجویان تن ماهی دادند.
این دانش��جویان که پس از آزاد ش��دن قیمت ژتون ه��ای غذایی، 
خواستار افزایش کیفیت غذاها بودند، در مقابل این عمل مسئوالن 
سلف، سینی های غذای خود را بر روی زمین چیده و از خوردن غذای 

تن ماهی امتناع کردند.
پس از گذشت یک س��اعت، دانشجویان این دانش��کده همچنان از 
 خوردن تن ماه��ی امتناع ورزی��ده و به اعتصاب غ��ذای خود ادامه 

دادند.
 با آم��دن یکی از اس��اتید دانش��کده و صحبت با دانش��جویان، آنها 
 به اعتص��اب خ��ود پای��ان داده و جهت ص��رف ناهار خود توس��ط 

سرویس های دانشکده به رستورانی در سطح شهر منتقل شدند.
 این استاد علت این اتفاق را رزرو غذا به صورت روزانه دانست و گفت: 
این نوع رزرو غذا فقط تا پایان این هفته برقرار است و پس از آن، دیگر 

دانشجویان با کمبود غذا مواجه نخواهند شد.

خبر ویژه

دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
حسین گنجی

  تهیه یک ج��دول زمانبندی با توزیع منطقی بر اس��اس روزش��مار 
دفاع مقدس برای هم افزایی و ارایه فعالیت های منس��جم ضروری 
است و به همین دلیل شیوه نامه ساماندهی تولیدات سمعی و بصری 
با هدف هماهنگی و هم افزایی بین دس��تگاهی تهیه ش��ده اس��ت، 
 چرا که کارهای نو و ابتکاری در حوزه ایثار و ش��هادت با استفاده از 
 ظرفی��ت ه��ای هن��ری میس��ر اس��ت.  اگ��ر ای��ن اقدام��ات ب��ه 
شهرس��تان های اس��تان نیز تس��ری یابد، فرهنگ ایثار و شهادت 
در بی��ن همگان گس��ترش خواهد یاف��ت. فعالیت های��ی در حوزه 
ایثار و ش��هادت صورت می 
گیرد که به دلیل هماهنگی 
و کارهای م��وازی دبیرخانه  
شورای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت تصمیم گرفته شد 
که با در نظر گرفتن اولویت 
از پراکندگی کار جلوگیری 

شود.

 تقویم ایثار و شهادت 
تهیه می شود

چهره روزیادداشت
فیلم »خروسک« بهترین اثر کوتاه جشنواره کودک ایران شد

فیلم کوتاه »خروسک« از شهرکرد موفق به دریافت پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه ویدئویی 
بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان شد. این فیلم کوتاه به کارگردانی فریدون 

نجفی بیشترین آرای هیأت داوران در این بخش را به خود اختصاص داد.
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مدیرعامل ش��رکت آبفار چهارمحال و بختیاری گفت: 82 هزار 
و 580 مترمکعب از مخازن آب شرب روستاهای این استان در 

شش ماهه نخست امسال گندزدایی شده است.
قاسمعلی خدابخشی که با فارس سخن می گفت، اظهار داشت: 
82 هزار و 580 مترمکعب از مخازن آب ش��رب روستاهای این 
استان در شش ماهه نخست امس��ال گندزدایی شده است. وی 
هزینه هر متر مکعب گندزدایی را هفت هزار و 500 تومان اعالم 
کرد و گفت: گندزدایی آب آشامیدنی با هدف انهدام عامل های 
میکروبی بیماری زا، کنترل میکرو ارگانیسم های مزاحم، ممانعت 
از رشد مجدد میکروبی در شبکه های آب رسانی و حذف یا تقلیل 
رنگ، طعم و بوی آب به انجام می رسد.خدابخش��ی خاطرنشان 
ک��رد: در رویکردهای نوین مدیریت کیفی��ت آب نیز، حفاظت 
منابع آب، به کارگیری فرآیندهای مناسب و حفاظت از آب تولید 
شده در مراحل ذخیره  سازی و توزیع و سرانجام گندزدایی آب، 
به عنوان راهبردهای نیل به سالمت آب آشامیدنی اعالم و برای 
کنترل کیفیت آب در منابع تأمین، شاخص های غلظت و زمان 
تماس عامل گندزدا، pH، کدورت در شبکه  توزیع، شاخص های 
کلر باقی مانده، ش��مارش جمعیت میکروبی)HPC( و فش��ار 
آب توصیه شده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت آبفار چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: برای این که آبی قابل اس��تفاده باش��د، 
عالوه بر حذف انواع آالینده ها از آب و خارج کردن یون ها و مواد 
رسوبی و کلوئیدی، باید برای مصارف خانگی و بهداشتی، عاری از 

باکتری ها و ویروس ها ی مضر باشد. وی با بیان این که برای پاک 
کردن آب از این گونه آلودگی ها معموال به یک اکس��ید کننده 
قوی تر نیاز داریم، گفت: فرآیند حذف باکتری ها و ویروس ها از 
آب توسط یک اکسید کننده را گندزدایی می نامند. برای این کار 
معموال از ازن یا ترکیبات کلردار اس��تفاده می شود. خدابخشی 
افزود: برای انجام عمل گندزدایی، هوای غنی ش��ده از ازن را از 
درون آب عبور می دهند، حدود 10 دقیقه تماس کافیست تا ازن 
بر روی آلودگی تأثیر گذاشته و آنها را از بین ببرد. وی خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که طول عمر مولکول های ازن کوتاه است، هیچ 
گونه حفاظت زمینه ای برای محافظت آب از آلوده شدن در آینده 
وجود ندارد.یکی دیگر از اشکاالت این روش، عمر کوتاه است که 
نمی توان آن را ذخیره کرد و یا از مکانی به مکان دیگر حمل کرد.

سالمت آب شرب روستایی 
 شستش��و، گندزدای��ی و کل��ر زنی آب ه��ای ش��رب از جمله 
فعالیت هایی است که سطح سالمت آب آشامیدنی روستاییان 
را باال می برد. مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی شهرس��تان 
کوهرنگ از تالش در جهت ارتقای سالمت آب شرب روستاییان 
این شهرستان خبر داد. وی  اطمینان از مصرف آب سالم و ارایه 
خدمات مطلوب تر به مصرف کنندگان آب شرب در روستاها را 
منوط به تمیزی وعاری بودن از میکروب های بیماری زای مخازن 

و خطوط انتقال آب دانست.

مدیرکل کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان در دیدار با مس��ئول 
دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مس��اجد اس��تان گفت: 
ترویج فرهنگ کتابخوانی راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است. 
بهروز صادقی مدیرکل کتابخانه های عمومی در این دیدار ضمن 
اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب در راستای ترویج فرهنگ 
 کتابخوانی افزود: از تمام ظرفیت ها و امکانات باید استفاده شود و 
دس��تگاه ه��ای فرهنگ��ی با اتخ��اذ سیاس��ت های یکس��ان و 
همس��و نس��بت به ترویج و نهادینه ش��دن فرهنگ مطالعه در 
 اس��تان اقدام کنند. حجت االسالم یوسفی مس��ئول دبیرخانه 
کانون های فرهنگی - هنری مساجد استان،ضمن ارایه گزارشی 
از  کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد،گسترش 
فرهنگ کتابخوان��ی در حوزه علوم دی��ن را از اهداف مهم ایجاد 
کتابخانه در کانون های مساجد برشمرد وافزود: از دیگر اهداف 
تشکیل کتابخانه ها در کانون، برقراری پل ارتباطی بین جوانان و 
نوجوانان با مساجد است که با حضور در فضای معنوی و استفاده 

از منابع موجود به مدارج علمی و معنوی باالیی برسند.
  الزم به ذکر اس��ت مش��ارکتی نمودن تعدادی از کتابخانه های 
کانون های فرهنگی که ش��رایط الزم را داشته باش��ند از دیگر 
مباحث جلسه بود و حجت االسالم یوس��فی ضمن استقبال از 
پیشنهادات مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، درخصوص 
مساعدت بیشتر جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی اعالم همکاری 

نمود.

کارشناس چهارمحالی برتر شد 
کارشناس فناوری و اطالعات چهارمحال و بختیاری در راه اندازی 
سامانه مدیریت کتابخانه ها نمونه کشوری شد. محمد قهرمانی 
کارشناس فناوری و اطالعات چهارمحال و بختیاری در راه اندازی 
س��امانه جدید مدیریت کتابخانه های عمومی کشور کارشناس 
نمونه کشور معرفی شد. در مراسم رونمایی از هزارمین کتابخانه 
عمومی در س��امانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور که در 
تاریخ 18 شهریورماه با حضور دبیرکل نهادکتابخانه های کشور 
و معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مصالی 
تهران برگزار شد، محمد قهرمانی کارشناس فناوری و اطالعات 
استان به عنوان کارشناس نمونه کشور معرفی شد و از مهندس 
واعظی دبیرکل نهادکتابخانه های کشور لوح تقدیر دریافت کرد.

برگزاری مسابقه نویسندگی دانش آموزان 
 کتابخانه عمومی ش��هید جعفرزاده، مس��ابقه نویسندگی ویژه 

دانش آموزان ابتدایی برگزار نکردد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان، 
مسئول کتابخانه شهیدجعفرزاده با اعالم این خبر افزود: در بازدید 
دانش آموزان مدرسه دخترانه شهدا،مسابقه نویسندگی با موضوع 

»اگر من کتابدار کتابخانه بودم...« در بین آنها برگزار شد.
جالل چلگردی گفت: به مناسبت روز جهانی کودک نمایشگاه 

کتاب یک روزه ای نیز از کتب کودک  در کتابخانه برگزار شد.

مشارکتی نمودن 
 تعدادی از 
 کتابخانه های 
کانون های 
فرهنگی که شرایط 
 الزم را 
داشته باشند 
از دیگر مباحث 
جلسه بود

برای انجام عمل 
گندزدایی، هوای 
غنی شده از ازن را 
از درون آب عبور 
می دهند، حدود 
10 دقیقه تماس 
کافیست تا ازن 
آلودگی را 
از بین ببرد

مدیرکل کتابخانه های عمومی  استان در چهارمحال و بختیاری

 بیش از 82 هزار مترمکعب
 مخازن آب گندزدایی شد

ترویج فرهنگ کتابخوانی
 راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است 

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

مزایده
4865 اجرای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 
880284 ح ج 9 له آقای حسین شعاع و علیهم 1- محمد علی 2- فاطمه 3- قاسم 4- مهین 5- 
زهرا 6- سکینه شهرت همگی شعاع فرزندان تقی و با خواسته تقسیم ترکه از طریق فروش 
پالک ثبتی ش��ماره 2717/1 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان جلس��ه مزایده ای را برای روز 
چهارشنبه مورخه 91/8/10 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی 
واقع در اصفهان، خ نیکبخت، س��اختمان دادگس��تری، طبقه اول، اطاق 133 برگزار نماید که 
براس��اس نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری پالک یاد ش��ده واقع در اصفهان، خ نشاط، 
کوچه بیت الحس��ین، مقابل باغ، پالک 64 می باشد و این خانه دارای حدود 197/5 مترمربع 
عرصه و حدود 215 مترمربع اعیانی در دو طبقه با مصالح بنایی سنتی با دیوارهای باربر 
آجری و سقف ها تیرآهن و آجر و سطوح داخلی گچ و نقاشی وکف فرش موزاییک با درب 
و پنجره های پروفیل و شیشه و درب های داخلی چوبی و نمای بیرونی سنگ و اشتراکات 
آب و برق و گاز و حیاط س��ازی می باش��د. لذا با عنایت به موقعی��ت محل، میزان عرضه 
و تقاض��ا و کم و کیف اعیانی و مصالح به کار رفته و عمر س��اختمان، عرف روز و جمیع 
ش��رایط مؤثر در ارزش گذاری ارزش ش��ش دانگ محل مذکور ش��امل عرصه و اعیان و 
اشتراکات منصوبه جمعًا به مبلغ 1/625/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. ساختمان 
قدیمی بوده و حدود 50 س��ال پیش س��اخته ش��ده و نیاز به تعمیر دارد و فعاًل در تصرف 
محمدعلی شعاع می باشد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک بازدید 
نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و برنده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت 
کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10 درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. 
بهای ملک پس از کسر هزینه های قانونی به نسبت مالکیت تقسیم می گردد. م الف/ 11687 

مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
4871 اج��رای احکام ش��عبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص پرونده اجرایی کالس��ه 129/91 ج 10 له آقای مجید عباس��ی محمدآبادی علیه 
ش��رکت صفانیرو س��پاهان )بقایی( مبنی بر مطالبه 54/000/000 ریال به عنوان بخشی از 
مطالبات در روز یک شنبه تاریخ 91/8/7 ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا دادگستری 
کل واقع در خ ش��هید نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 317 جهت ف��روش 12/000 کیلوگرم آهن 
آالت ذوبی )ضایعات( که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش هر کیلوگرم 4/500 
ری��ال جمعًا به ارزش 54/000/000 ریال ارزیاب��ی و نظریه وی مصون از اعتراض طرفین 
واق��ع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزایده با مراجعه 
به نش��انی خوراسگان، خ جی ش��رقی، جاده خاتون آباد جی، آخر جاده pvc، بعد از اتوبان 
در حال تأس��یس، امالک دهنوی محمدآباد جی، باغ آقای محم��د اعتباریان از آن بازدید و 
با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 11052 مدیر اجرای احکام ش��عبه 10 دادگاه حقوقی 

اصفهان
 

احضار متهم
4872 ش��ماره ابالغیه: 9110100354001687، ش��ماره پرون��ده: 9109980364900872، 

ش��ماره بایگانی شعبه: 910752، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواس��ت ش��ماره 91/2117 در پرون��ده کالس��ه 9109980364900872 برای معین 
ابراهیم��ی و اکبر کریم��ی و عبداله حیدری و مهدی منصوری به اتهام ضرب و جرح عمدی 
تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای 
مورخه 1391/08/30 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 11059 دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

اخطاریه اصالحی
4877 ش��ماره: 8678 ش��رکت تعاونی معدنی عقیق اردستان به ش��ماره ثبت 574 )مدیون( 
پرونده های اجرائی کالسه 50-710/89 ثبت نطنز )کالسه 4/1632 ثبت اردستان( و کالسه 
51-711/89 ثبت نطنز )کالس��ه 4/1633 ثبت اردستان(. )ساکن اردستان کیلومتر 20 جاده 
کوهپای��ه که در آدرس من��درج در متن اوراق اجرائی شناس��ایی نگردید.( پیرو آگهی ابالغ 
اجرائی 11/347 ش��ماره 16428 )م الف/ 365( که مفاد اوراق اجرایی کالسه های مرقوم به 
ش��ما ابالغ گردیده در س��طر دوم نام راهنین دو کالس��ه جابجا نوشته شده که صحیح آن 
بدین ش��رح می باش��د آقایان ابراهیم میالجردی و سید س��عید میر واقفی و در سطر پنجم 
مبالغ بدهی بابت اصل و س��ود و خس��ارت تأخیر در آگهی مذکور اش��تباه نوشته شده که 
صحیح آن به ترتیب در کالس��ه های ذکر شده 552/736/409 ریال و 486/736/408 ریال 
می باش��د ضمنًا پیرو آگهی ابالغ اخطاریه 101  1074 ش��ماره 1537 )م الف/ 43( مربوط 

به کالس��ه 50-710/89 ثبت نطنز )کالس��ه 4/1632 ثبت اردستان( در سطر ششم دستمزد 
هزینه کارشناس��ی در آگهی مرقوم اش��تباهًا 2/000/000 ریال قی��د گردیده که صحیح آن 
2/260/000 ریال می باش��د همچنین پیرو آگهی ابالغ اخطاریه 101   2241 ش��ماره 1538 

مربوط به کالس��ه 51-711/89 ثبت نطنز )کالس��ه 4/1633 ثبت اردس��تان( در سطر اول 
شماره کالسه ثبت اردستان 4/1632 قید گردیده که صحیح آن کالسه 4/1633 می باشد و 
در س��طر هشتم دستمزد هزینه کارشناسی در آگهی مرقوم اشتباهًا مبلغ 2/000/000 ریال 
قید گردیده که صحیح آن مبلغ 3/150/000 ریال می باشد. م الف/ 223 فدایی- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تأسیس
4878 ش��ماره: 8650 آگهی تأس��یس ش��رکت توان ق��درت کویر )با مس��ئولیت محدود(. 
خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��رکت نامه ش��رکت توان قدرت کویر با مس��ئولیت 
محدود ک��ه در تاری��خ 91/6/14 تحت ش��ماره 827 با شناس��نامه مل��ی 14002616946 
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کش��ور و روزنامه 
زاین��ده رود چ��اپ اصفهان به ش��رح ذیل آگهی می ش��ود و از لحاظ امض��اء در مورخه 
91/7/12 تکمیل ش��د. 1- نام و نوع ش��رکت: توان قدرت کویر )با مس��ئولیت محدود(، 2- 
 موضوع ش��رکت: فعالیت در کلیه ام��ور پیمانکاری مربوط به نی��رو و انتقال نیرو اعم از 

نیروگاه ها ش��بکه های برق پس��ت های توزیع الکترونیک عام و خاص سیس��تم های برق 
و اب��زار دقی��ق و انجام امور بازرگان��ی خرید و فروش واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی و اخ��ذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد ش��عبه در سراس��ر 
ایران و قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی و ش��رکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام 
و تس��هیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت. 3- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 4- آدرس 
محل شرکت: اردستان بلوار جهاد کشاورزی کدپستی 8381845711. 5- مدیر و صاحبان 
ش��رکت: آقای حجت دشتی موخر به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجید 
فهیمی بادی به س��مت رئیس هیئت مدیره و رحمت دش��تی موخر و نظر علی فهیمی بادی 
به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد 
تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 
مهر ش��رکت مقبول خواهد بود. 6- سرمایه ش��رکت: ده میلیون ریال تمام که نقداً پرداخت 
و در اختیار و تحویل مدیرعامل ش��رکت قرار گرفت. م الف/ 222  فدایی- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت دادرسی
4881 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به محمد قناعت پیشه موضوع دادخواست امیر ادیب زاده 
مبن��ی بر پرداخت وجه دو فقره چک به مبلغ س��یزده میلی��ارد و چهارصد میلیون ریال که 
تحت کالسه 917/91 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می 
گردد. بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/8/30 ساعت 10 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور 

و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی 
صادر خواهد نمود. م الف/ 11857 دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

4902 ش��ماره دادنامه: 9009970351401671، ش��ماره پرون��ده: 9009980351400747، 
شماره بایگانی شعبه: 900748، خواهان: آقای محمد آقامحمد رفیع به نشانی اصفهان خ آل 
محمد بعد از باغ ارغوان ش��ماره 5 لوازم آل محمد، خوانده: آقای محمد صادقی علویجه به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 

خص��وص دعوی آقای محمدآقا محمد رفیع فرزند حس��ین به طرفیت آقای محمد صادقی 
علویجه به خواس��ته مطالبه مبلغ 68/000/000 ریال بانضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر 
تأدیه و بابت یک فقره چک به ش��ماره 255696 مورخ 90/3/4 عهده بانک سپه شعبه اتوبان 
شهید چمران نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذم��ه خوانده دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل 
نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند دعوی خواهان 
محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مستنداً به 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 310 و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 1/365/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از 
تاریخ سررس��ید 90/3/4 تا زمان وصول در حق خواهان محک��وم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 

20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 11035 محمدی 
جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
اخطار اجرایی

4908 ش��ماره: 1175/90 به موجب رأی شماره 170 تاریخ 91/2/24 حوزه 26 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محس��ن پرورش نام پدر: 
مرتضی فعاًل مجهول المکان محکوم است به: مبلغ 7/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از 
تاریخ واخواست سفته ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له رضا دادخواه نام پدر: محمد ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: اصفهان خ 
قائمیه فروشگاه رنگ دادخواه. و پرداخت نیم عشر. شماره سفته 0496118- 503182. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 12062 شعبه 26 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4910 در خص��وص پرونده کالس��ه 670/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت میثم حس��ن پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/8/22 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4911 در خص��وص پرونده کالس��ه 668/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت هادی رجب نژاد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه 
مورخ 91/8/22 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4912 در خص��وص پرونده کالس��ه 669/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت س��لمان حسن پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/8/22 س��اعت 4/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4913 کالس��ه پرونده: 298/90، ش��ماره دادنامه: 261، مرجع رس��یدگی: شعبه 35 شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: محمد نصوحیان نش��انی: خ ولیعصر کوچه خواجه تاجری 
پالک 50، خوانده: غالمرضا قربانی س��ینی مجهول الم��کان، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی شورا: دعوی آقای محمد نصوحیان بطرفیت آقای غالمرضا قربانی سینی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک شماره 392657 عهده بانک کشاورزی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده مبنی بر برائت از ذمه خویش ارائه 
ننموده اند و عدم حضور خوانده و ارسال الیحه دفاعیه ای، بر شورا ثابت است لذا به استناد 
م��واد 310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 

که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4914 کالس��ه پرونده: 299/90 ش 35 ح، ش��ماره دادنامه: 178، مرجع رسیدگی: شعبه 35 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد نصوحیان نشانی: اصفهان خ ولیعصر کوچه 
خواجه تاجری پالک 50، خوانده: آقای رس��ول قربانی س��ینی مجهول المکان، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی 
مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای محمد نصوحیان بطرفیت 
آقای رس��ول قربانی س��ینی بخواس��ته مطالبه مبلغ بیس��ت میلیون ریال وجه چک شماره 
487842-487841 عه��ده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 
به این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد. شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4922 در خصوص پرونده کالسه 1330/91 خواهان محمدحسین نادری دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت فاطمه برد کرمانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
91/8/30 س��اعت 9 صبح تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 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 رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/12104 دفتر ش��عبه شش��م حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرایی
4924 شماره: 1341/90 ش 7 به موجب رأی شماره 1723 تاریخ 90/9/19 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی همدانی اصفهانی 
مس��کن مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ه میلیون و چهارصد و بیست و 
پنج هزار ریال بعنوان اصل خواس��ته، پانصد هزار ریال بعنوان هزینه کارشناس��ی، سی و 
ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی، پنجاه هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )90/7/23( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له اس��حاق مهری دهنو نشانی محل اقامت: اصفهان خ قائمیه کوچه صنوبر پ 27. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 12136  شعبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
4925 نظ��ر به اینکه آق��اي مجیدگالبي فرزند حیدر باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت یک دانگ ازششدانگ پالک 
2/9220 واقع در بخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمالکیت مذکور ذیل ثبت 82847 در صفحه 
382 دفت��ر 484  بنام مجیدگالبي ثبت و صادرگردیده اینک نامبرده درخواس��ت صدور س��ند 
المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد .در 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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امام جواد )ع(:
با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است كه خالص 

و بدون ریا باشد.

معرفی سمی ترین تلفن همراه
آیفون 5 به عنوان تلفن جدید اپل 
 S3 در رده پنجم و رقیب آن گلکسی
در رده نهم تلفن های س��می قرار 
 2G دارند، درحالی که تلفن آیفون
به عنوان نخستین تلفن پرفروش از 
سری تلفن های هوش��مند که در 
س��ال 2007 وارد بازار شد دارای 
س��می ترین موارد بوده و در صدر 
جدول قرار گرفته است. محققان اعالم کردند که سازندگان تلفن های 
همراه در پاسخ به فشار مشتری و سازمان های تنظیم کننده مقررات 
تالش می کنند از مواد س��می کمتری در محصوالت خود استفاده 
کنند. به گزارش مهر، براساس تحقیقات مرکز بوم شناسی مستقر در 
میشیگان، تلفن سیتروس از ش��رکت موتوروال، آیفون 4S از شرکت 
اپل و ریمارک از شرکت ال ای از کمترین مواد سمی استفاده کرده اند. این 
تحقیق 36 مدل مختلف را که طی پنج سال گذشته وارد بازار شده اند 
مورد بررسی قرار داده است. آیفون 5 به عنوان تلفن جدید اپل در رده 
پنجم و رقیب آن گلکسی S3 در رده نهم تلفن های سمی قرار دارند، 
درحالی که تلفن آیف��ون 2G به عنوان نخس��تین تلفن پرفروش از 
 سری تلفن های هوش��مند که در س��ال 2007 وارد بازار شد دارای 

سمی ترین موارد بوده و در صدر جدول قرار گرفته است.
جف گیرهارت مدیر تحقیقات این مرکز بوم شناس��ی اظهار  داشت: 
مسئله اصلی اینجاست که تلفن های همراه سرشار از مواد و خطرات 
شیمیایی هستند، اما این وضعیت در آنها به مرور زمان بهبود یافته 
است. مرکز بوم شناسی طی بیانیه ای اعالم کرد که هر تلفنی که در 
این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، دست کم دارای یکی از عناصر 
خطرناک شیمیایی چون سرب، برم، کلر، جیوه و کادمیوم بوده است. 
چنین مواد خطرناکی از زمان استخراج از زمین تا زمان سرهم کردن 
قطعات تلفن و روزی که این تلفن خارج از استفاده می شود آلوده کننده 
هستند.گیرهارت که خواستار کنترل شدیدتر محصوالت خطرناک 
شیمیایی در محصوالت الکترونیکی در اروپا و آسیا شد، گفت: عالقه 
مشتریان به محصوالت سالم تر موجب شده که شرکت ها محصوالتی 
طراحی و تولید کنند که برای سالمتی، خطرات کمتری داشته باشد.

مرکز بوم شناس��ی پیش تر میزان س��م در اتومبیل ها، صندلی های 
اتومبیل برای کودکان، جواهرات، شلنگ های آب در باغ ها و محصوالت 

هالووین را نیز بررسی کرده است.

5 مبارز در مقابل آلرژی پاییزه
 فصل ها در کنار زیبایی هایی که دارند در برخی از مواقع بس��یار بی رحم 
 می ش��وند. بخش��ی از بیماری های آلرژیک در فص��ل پاییز به وجود 
می آیند و مقابله با آنها بسیار سخت اس��ت. این روزها در فصل پاییز 
آلرژی در اوج خودش قرا رگرفته و بهتر است تا با آن به جدیت مقابله 
کنیم. یکی از راه های درست این مبارزه استفاده از سبزیجات در مقابل 

آلرژی است.

جعفری:
بر طبق آخرین تحقیقاتی که در سال گذشته انجام 
گرفته است، یکی از سبزیجاتی که می توان از آن 
برای مبارزه با آلرژی استفاده کرد، جعفری است. 
جعفری به همراه بو و عطر بسیار دلپذیری که دارد 

می تواند شما را در برابر آلرژی ها مقاوم کند.

سیر و پیاز:
یکی از دیگر از سالح های مبارزه با آلرژی موادی 
هستند که شامل کورستین باشند. برای این که 
این گونه مواد را بشناس��ید بای��د گفت بهترین 
گزینه برای شما می تواند سیر و پیاز باشد و بهتر 
است  از آنها در بیشتر غذاهای خود استفاده کنید.

کلم پیچ:
کلم پی��چ از جمله س��بزیجاتی اس��ت که ش��ما 
می توانید به راحتی تهیه کنید و استفاده از آن در 
ساالد بی نظیر است. در کنار طعم و مزه بسیار خوبی 
که دارد شما می توانید آن را یک ماده بسیار خوب 

برای جلوگیری از آلرژی نیز به حساب آورید.

کلم بروکلی:
کلم بروکل��ی به خاط��ر ویتامین C ک��ه دارد 
 می تواند به ش��ما بس��یار کمک کند. این ماده 
می تواند سینوس های شما را تا حدودی بهبود 
بخش��د و همین می تواند از آلرژی های ش��ما 
بکاهد. متخصصین پیش��نهاد می کنند روزانه 

مقداری از این ماده در حالت خام یا بخارپز استفاده شود.

مرکبات:
بر حسب تحقیقات انجام شده در سال های اخیر 
روزانه 500 میلی گ��رم از ویتامین C می تواند 
موارد ناش��ی از آل��رژی را تا حد بس��یار زیادی 
 کاهش دهد. یکی از بهتری��ن انتخاب هایی که 
می توانید داشته باشید، پرتقال و دیگر میوه ها 
از دسته مرکبات هستند؛ برای مثال نصف یک گریپ فروت دارای 60 

میلی گرم ویتامین C است.

برای کسانی که به س��ینمای اکشن عالقه دارند یکی 
از مهیج ترین ژانرها، دزدی از بانک است. دزدی های 
بزرگ گرچه موضوع بسیاری از فیلم های مهیج بوده 
اس��ت، اما در عالم واقع نیز از این دست اتفاقات زیاد 
افتاده است. تاکنون سرقت های بسیاری در سراسر دنیا 
صورت گرفته است، ولی مبلغ به سرقت رفته در برخی 
از آنها و نوع عملکرد س��ارقین به ح��دی حیرت انگیز 
اس��ت که آنها را در صدر بزرگ ترین سرقت های دنیا 
قرار داده است. این سرقت ها هرکدام به دلیلی معروف 
شده اند، اما برترین آنها س��رقت قصی صدام حسین 
بود که به دستور پدر، یک میلیارد دالر را منتقل کرد.

1     بانک مرکزی ع�راق)2003(: در ماه  مارس 
سال 2003 و درست یک روز قبل از شروع جنگ عراق 
و آمریکا و بمباران شهر بغداد، حدود یک میلیارد دالر 
از بانک مرکزی عراق به س��رقت رفت ک��ه این اقدام 
بزرگ ترین س��رقت دنیا لقب گرفته اس��ت. سربازان 
آمریکایی بعدها چندین میلیون دالر درون دیوارهای 
کاخ صدام یافتند که گفته می شود قسمتی از آن پول 
مسروقه اس��ت و باقی پول هنوز پیدا نشده است. در 
مارس 2003 یک دست نوشته به امضای صدام رسید 
که طبق آن باید یک میلیارد دالر پول از بانک مرکزی 
برداش��ته و به پس��رش )قصی( می داد. مقامات بانک 
می گویند قصی به همراه مردی دیگر طی یک عملیات 
پنج س��اعته این پول را به صورت بسته های اسکناس 
صد دالری برداشته و با کامیون رفتند. مدتی بعد قصی 

توسط سربازان آمریکایی کشته شد.
2     موزه بوستون )1990(: نیمه شب هجدهم ماه 
مارس1990 دو مرد با لباس افسران پلیس درب پشتی 
موزه بوستون را نواختند. »الیل گریندل«سرپرست 
کنونی موزه می گوید: »سیاس��ت موزه این است که 
بعد از نیمه ش��ب به هیچ عنوان در به روی کس��ی باز 
نمی شود، ولی آن ش��ب چطور در باز شد، هیچ کس 
نمی دان��د.« نگهبانان بالفاصل��ه دریافتند آنها پلیس 
واقعی نیستند ولی دیگر دیر شده بود. سارقین دست و 
پای دو نگهبان را بستند و آنها را در زیرزمین انداختند. 
آنها در مدت کمتر از نود دقیقه، س��ه تابلوی معروف 
رامبراند را ربودند. آنها به طرز وحشیانه ای بوم نقاشی 
را ب��ا چاقو از قالب ج��دا کرده بودند. ق��اب خالی این 
تابلوها با لبه های ریش ریش شده پارچه بوم آنها هنوز 
بر دیوار موزه آویخته اس��ت. مشخص است که دزدها 
تابلوی چهارم رامبراند را هم می خواستند ببرند ولی 
در این کار ناموفق بودند. از آثار دیگر سرقت شده از آن 
بخش، تابلوی »کنسرت« اثر »ورمیر«، یک جام چینی 
برنزی، پنج اثر طراحی از »وگاس« و عقاب برنزی که 
زینت بخش پرچم ناپلئون بود، اس��ت. س��ارقین نوار 
دوربین های امنیتی را برداش��ته و با خ��ود برده اند تا 
اثری از کار خود بر جای نگذارن��د. طبق ارزیابی های 
انجام ش��ده، ارزش اقالم به سرقت رفته 300 میلیون 

دالر آمریکا بود.
3      صندوق امان�ات نایتز بریچ))1987(: روز 
نوزدهم جوالی آن س��ال، دو مرد وارد مرکز صندوق 
امانات نایتز بریچ لندن ش��دند و تقاض��ای اجاره یک 
صندوق امانات کردند. پس از این که به داخل محوطه 
راهنمایی ش��دند، بالفاصله اسلحه های خود را بیرون 
کشیده و نگهبانان و رییس آنجا را مقهور خود ساختند. 
سپس تابلوی »موقتا بسته« را روی در ورودی مرکز 
نصب کرده و همدس��تان دیگر خود را ب��ه داخل راه 
دادند. این سارقین بسیاری از صندوق های امانات را 
شکستند و با مبالغ تخمینی چهل میلیون پوند از آن 
محل گریختند. این دزدی در زمان خود به »س��رقت 

قرن« معروف شد.
4     خزانه س�رمایه کنت )2006(: س��رقت این 
خزانه در اولین ساعات روز 22 فوریه 2006 در انگلیس 
رخ داد. در ای��ن اقدام حداقل ش��ش نفر ربوده ش��ده 
و خان��واده رییس خزان��ه مورد تهدی��دات جدی قرار 
گرفتند. چهارده کارمند خزانه دس��ت و پا بسته روی 
زمین افت��اده بودند و در همان حال س��ارقین معادل 
5/92 میلیون دالر را به سرقت بردند. کالین دیکسون 
رییس خزانه از روز قبل در راه منزل ربوده شد. سپس 
سارقین به خانه او رفته و همسر و پسر هشت ساله اش 
را گروگان گرفتند. بعد در س��اعت یک بامداد آنها را 
به خزانه بردند و پس از بستن دس��ت ها و پاهای 14 
کارمند، همه پول های موجود درآنجا را به سرقت برده 
و محل را ترک کردند. پس از رفتن آنها یک س��اعت 
طول کشید تا گروگان ها توانستند خود را آزاد نموده 

و زنگ خطر را به صدا درآورند.
5     سرقت بزرگ قطار)1963(: این اتفاق در روز 
هشتم آگوست سال 1963 در باکینگهام شایر انگلیس 
روی داد. در آن روز قطار پستی سلطنتی که از گالسکو 
به سمت لندن در حرکت بود با عالمت هایی که چند 
نفر از رو به رو به آن می دادند از حرکت ایس��تاد و یک 
گروه گانگس��تری پانزده نفره به سرپرستی شخصی 
به نام»بروس رینولدز« مبل��غ 3/2 میلیون پوند را که 
امروزه مبلغی معادل بیش از 40 میلیون دالر است از 
قطار به س��رقت بردند. در این سرقت از پیش طراحی 
شده، اسلحه گرمی به کار گرفته نشد، ولی سارقین با 
یک میله  آهنی به سر راننده لوکوموتیو ضربه زده و او 
را بیهوش کردند. تعدادی از این گروه دستگیر شدند 
ولی س��ه نفر از اصلی ترین اعضای بان��د هرگز به دام 

پلیس نیفتادند.

 آشنایی با
27+24+ بزرگ ترین سرقت های دنیا
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

سالمت

خوب،بد،زشت

اخبار ویژه

عکس نوشت

 قیمتی که برای این وسیله گذارده شده، 1400 دالر اس��ت و نصب آن به صورت مجانی صورت 
می گیرد! مطمئنا تا به حال هیچ اس ام اسی از گاوها دریافت نکرده اید، ولی ممکن است از این 
به بعد این اتفاق برای شما بیفتد، پس نترسید! سیس��تم جدیدی برای صنعت لبنیات سوئیس 
ابداع شده است که به کشاورزان اجازه می دهد تا به صورت مستقیم توسط دستگاهی که در آلت 
تناسلی گاوها جای گذاری می شود، در ارتباط اس ام اسی باشند. صنعت لبنیات سوئیس برپایه 
 تولید شیر استوار اس��ت. به خاطر قیمت بازار، کشاورزان فش��ارهای زیادی روی گله های خود 
 می آورند تا بتوانند شیر بیش��تری تولید کنند که این فش��ار باعث وارد آمدن استرس به گاوها 
می شود. به خاطر همین هم عالئم ظاهری گرما و تشخیص زمان مناسب برای تلقیح مصنوعی 
کار دشواری خواهد شد. برای تشخیص زمان درست تلقیح، دو سنسور در آلت تناسلی گاو ماده 
جای گذاری می شود تا  بتواند حالت استرس گاو را از آمادگی آن برای تلقیح تشخیص دهد. این 
دو سنسور گرماسنج و فرستنده، به همراه یک حرکت یاب و شیار سیم کارت در دور گردن حیوان 
باهم در ارتباط هستند. زمانی که گاو آماده لقاح باشد، به صورت خودکار اس ام اسی از طرف گاو 

به مزرعه دار ارسال می شود. 

بهداشت دندان یکی از مهم ترین بخش های 
کارهای روزانه اس��ت و اکنون یک مس��واک 
جدید قرار است با برنامه گوشی هوشمند که 
بر عملکرد فرد نظارت ک��رده و برای عملکرد 
درس��ت آن پاداش می دهد، این کار روزمره 
 »Beam« را با تفریح همراه کند. مس��واک
می تواند به والدینی که در واداشتن فرزندان 
خود به مسواک زدن مشکل دارند، کمک کرده 
و همچنین الهام بخش کاربران برای مراقبت 

بیش��تر از دندان های خود باش��د.اگر فرد به 
میزان زیادی از مس��واک زدن اجتناب کند، 
این دستگاه به دندانپزشک درمورد اهمال وی 
آگاهی خواهد داد. Beam به طور بی سیم به 
تلفن کاربر متصل بوده و به معنی واقعی کلمه، 

دندان را در بلوتوث قرار می دهد.
کاربران بی میل نیز می توانند مس��واک زدن 
خود را زمان بندی کرده و بر پیش��رفت روزانه 
خود نظارت کنند. البته این مس��واک، برقی 

نب��وده و از ای��ن رو همچنان وظیف��ه اجرای 
کامل آن به عهده خود کاربر اس��ت. به گفته 
سازندگان، امروزه افراد به طور میانگین تنها 
برای 46 ثانی��ه دندان های خود را مس��واک 
می زنن��د، در حال��ی که ب��ا اس��تفاده از یک 
زمان س��نج س��اده حدود نیمی از افراد، این 
مدت را تا دو دقیقه افزایش خواهند داد. این 
دس��تگاه که اولین مس��واک مرتبط با برنامه 
کاربردی است، به الکتریس��یته زیستی بدن 

کاربر در زمان قرار گرفت��ن در دهان واکنش 
نشان داده و زمان سنج آن آغاز به کار می کند. 
این داده ها س��پس به تلفن کاربر ارسال شده 
و به طور خ��ودکار جدول آن به روز رس��انی 
می شود. مس��واک Beam قرار اس��ت از ماه 
آینده ب��ا هزین��ه 50 دالر وارد بازار ش��ود و 
 همچنین برنامه کاربردی مرتبط با آن نیز برای 
دستگاه های اندروید و اپل در هفته های آتی 

آماده خواهد شد.

»صورتک انس��ان« در نگاه اول بیش��تر به یک مصنوع روم 
باستان شباهت دارد، اما در حقیقت یک شهاب سنگ فلزی 
بسیار نادر محسوب می شود. شهاب سنگ »صورتک انسان« 
س��ال 1992 میالدی توس��ط یکی از قبایل بومی نامیبیا با 

کمک یک دستگاه فلزیاب کشف شد.
به گفته کارشناسان، سوراخ های روی این شهاب سنگ که 
تداعی کننده چشم انسان هستند، به طور کامال طبیعی شکل 
گرفته اند و هیچ دستکاری روی آن صورت نگرفته است.یک 
تعادل نامتقارن بین دو طرف شهاب سنگ وجود دارد و یک 
سمت به شکل توخالی و طرف دیگر به صورت برجسته است.

کارشناسان تأکید می کنند که زمان کشف این شهاب سنگ 
در ایجاد شکل منحصر به فرد آن بس��یار حائز اهمیت بوده 
 است، چراکه اگر شهاب س��نگ چند صد سال زودتر کشف 
می ش��د، حالت ش��به جانوری ص��ورت ایجاد نمی ش��د و 
 اگر چند صد س��ال دیرتر کشف می ش��د، حفره های روی 
صورت بزرگ تر و چهره انس��انی تغییر ش��کل اساسی پیدا 

می کرد.
شهاب سنگ »صورتک انس��ان« قرار است روز یک شنبه به 
حراج گذاشته ش��ود و قیمت آن در حدود 136 تا 160 هزار 

دالر تخمین زده می شود.

جسد یک ماموت با قدمت 30 هزار سال که بخش عمده اعضای آن نسبتا سالم مانده است 
در روسیه کشف شد. جسد ماموت در منطقه ای در شمال استان کراسنایارسک در سیبری 
روسیه یافت شد. جس��د این ماموت را نوجوان 11 س��اله ای به نام  »ژنیا«  پیدا کرده و به 

همین دلیل نام این نوجوان بر روی ماموت گذاشته شد.
جسد ماموت برخالف بقایای ماموت های قبلی یافت شده که فقط استخوان هایشان باقی 
مانده بودند تا اندازه ای سالم است و نیم تن وزن دارد. جسد ماموت یافت شده، کشف بسیار 
ارزشمندی است و در روسیه تنها یک بار در سال 1901 جسد ماموتی با چنین اعضای سالم 

در منطقه »«کولیمی« این کشور یافت شد.
در حال حاضر دانش��مندان آکادمی علوم روس��یه مش��غول تحقیق بر روی جسد ماموت 
 ژنیا هستند. جسد ماموت کشف ش��ده دارای کوهان کوچک چربی همانند شتر است که 
منحصر به فرد اس��ت. در حال حاض��ر مقدمات برای انتقال جس��د ماموت ژنی��ا به موزه 
 منطقه »تایمور« فراهم می شود و قرار است دانشمندان مؤسسات جانورشناسی مسکو و 

سن پترزبورگ به تحقیقات گسترده در باره آن بپردازند.

این دوچرخه ترمز ندارد و چ��رخ های آن از نوعی فیبر کربن 
ساخته شده است.

اگر دوست دارید وس��ایل و ابزارآالت مورد اس��تفاده شما از 
مواد اولیه طبیعی ساخته شده باشد، باید حتما نگاهی به این 

دوچرخه بیندازید.
 این دوچرخه ک��ه تونت) THONET( ن��ام دارد از چوب 

درخت راش ساخته شده است.
همان طور که در عکس باال می بینید، این دوچرخه ترمز ندارد 
و چرخ های آن از نوعی فیبر کربن ساخته شده است. اگر هوس 
 کردید دوچرخه تونت بخری��د باید حتما نگاهی به حس��اب 
بانکی تان بیندازید! چرا که اندی مارتین س��ازنده دوچرخه، 

قیمت هفتاد هزار دالر را برای آن مشخص کرده است.

گاوهایی که SMS می فرستند!

مسواک خبرچینی که کثیفی دندان ها را بلوتوث می کند!

شهاب سنگ »صورتک« به حراج رفت

کشف جسد یک ماموت 30 هزار ساله

دوچرخه هفتاد هزار دالری 
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