
تخلف بانک های اصفهانی  از قانون

تکمیل پازل صعود؛ می بریم و می رویم 

عجیب ترین 
بچه های 2012 

علیرغم تأکید بانک مرکزی؛ وام زیر 10 میلیون با یک ضامن امکان پذیر نیست

ازبکستان خطرناک تر  از  کره

گاز نباشد از سوخت مازوت 
استفاده می کنیم 3

خاتمی کاندیدا  
نمی شود 23

 کارگران ساختمانی 
8باید ساماندهی شوند

 آقای احمدی نژاد 
محبت کنند،یارانه ندهند!

خشکی زاینده رود چشم اصفهانی ها را خیس می کند

 ی��ک عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس��امی درب��اره 
صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی بر این که می خواهیم به مردم پول 
بیشتر بدهیم ولی عده ای سر وصدا می کنند، گفت: اگر آقای احمدی نژاد 
محبت کنند و همین پولی هم که فعا پرداخت م��ی کنند را ندهند، مردم 
بهتر زندگی خواهند کرد؛ چرا که نقدینگی زی��اد باعث تورم و ایجاد بحران 

اقتصادی می شود.

هشدار برکناری به مدیران متخلف برای ضمانت وام از سوی معاون  4
نظارت بانک مرکزی طی روزهای گذشته را باید فصل الخطاب مسأله زیر بار 
نرفتن شعب بانکی در خصوص بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر ارایه یک 

ضامن برای دریافت تسهیات زیر 10 میلیون تومان در نظر گرفت.

جزئیات، به سان روحی 
است که در بطن اثر 

دمیده می شود

مجموع��ه تلویزیون��ی »روی��ای گنجش��ک ها« ب��ه 
کارگردانی راما قوی��دل و تهیه کنندگی رضا جودی 
به عنوان سریال ویژه ش��بکه دو سیما برای پخش در 
ایام ماه مبارک رمضان اوایل اردیبهشت ماه در شمال 
کشور مقابل دوربین رفت، اما تصمیم مدیران سیما به 
این منجر شد که سریال »چمدان« در فهرست پخش 

ماه رمضان قرار بگیرد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

ممنوعیت واردات
4

 رایانه و موبایل برداشته شد

آمریکایی ها
 از جنگ خسته شده اند2

 سرانجام روز سرنوش��ت س��از فوتبال ایران فرا رسید تا شاید 
بعد از ناکامی فوتسال و فوتبال جوانان در ابتدای هفته جاری 
شاگردان کارلوس کی روش بتوانند با یک پیروزی شیرین در 
مقابل ازبکس��تان راه رس��یدن به جام جهانی 2014 برزیل را 
هموار کنند. بدون ش��ک ازبک ها به عنوان جدی ترین رقیب 
ایران برای صعود مس��تقیم به جام جهانی هس��تند و پیروزی 
در این بازی ش��ش امتیازی ع��اوه بر ناامید ک��ردن ازبک ها 
باعث خواهد ش��د تا تیم ایران با یک پیروزی خانگی دیگر در 
مقابل لبنان تقریبا کار صعود را یکسره کند، ولی در هرصورت 
ازبکستان هم تیم کوچکی نیس��ت و نمایش این تیم در بازی 
رفت نش��ان داد اگر کی روش و همکارانش کمی غافل شوند 

بزرگ ترین ضربه را از این تیم خواهند خورد.
خوش شانس��ی ایران در ب��ازی رفت  که با درخش��ش مهدی 

رحمتی و اشتباه داور مسابقه هم همراه شد، سه امتیاز آن بازی 
را به حساب ایران واریز کرد ولی به هرحال شانس همیشه به 
یک تیم رو نمی کند و به همین خاطر می توان بدبینانه گفت 
که آن اتفاقات ممکن است امشب برای تیم ایران تکرار شود و 
به همین خاطر مردان پارسی باید با حواسی جمع تر نسبت به 
چهار بازی قبلی خودشان در این گروه به دیدار ازبکستان بروند. 
ازبک ها به خاطر حکم فیفا در ب��ازی رفت، پنج بازیکن اصلی 
خودشان را به همراه نداشتند ولی امروز شاگردان کاسیموف 

بدون شک با تمام قوا و برای نباختن راهی تهران شده اند.
نمایش شاگردان کی روش در چهار بازی گذشته هرگز در حد 
و اندازه های تیم ایران نبوده و آخرین پیروزی ایران در مقابل 

کره جنوبی هم در حالی به دست آمد که ...
6

گشت بازرسی تاکسیرانی  
با موتورسیکلت

 تشدید سونامي عمراني 
در سطح استان

بسیج در متن این مردم 
قرار دارد 

 فدراسیون کفاشیان
 دو رقمی شد  

 فضای بی اعتمای را 
در دانشگاه گسترش ندهیم
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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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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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 
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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
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 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
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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
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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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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 اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد

آگهی مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد دو قطعه زمین با مشخصات ذیل 

واقع در مبارکه را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 208 مترمربع عرصه1
91-3-302

26/000/000

41/400/000یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 414 مترمربع عرصه2

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/9/11
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/9/12

www.abfa-esfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول



چهره روزیادداشت

خاتمی کاندیدا  نمی شود
عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: با توجه به خبرهایی که در مجموعه 
اصالح طلبان به گوش می رسد، به طور قطع می توان گفت خاتمی برای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا نخواهد شد. محمدعلی ابطحی، 
درباره طرح مناسک که از سوی برخی از اصالح طلبان مطرح شده است، 
گفت: نسبت به این طرح، اطالعات دقیقی ندارم و تنها از طریق برخی از 
روزنامه ها از محتویات آن اطالع پیدا کردم. انتخابات فضای خوبی است 
تا همه جریانات و تشکل های سیاس��ی در آن حضور پیدا کنند و به طور 
حتم اگر اصالح طلبان نیز شرایط را مناس��ب بدانند، در انتخابات حضور 

پررنگی خواهند داشت.

 بزرگ ترین رزمایش 
دفاع موشکی ایران

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از تحلیلگران مسائل دفاعی اعالم 
کرد: نباید توان نظامی ایران را دس��ت کم گرفت، زیرا نیروهای مس��لح 
این کش��ور، از یک تشکیالت منس��جم وتحس��ین برانگیز برخوردارند. 
 رویترز به بازتاب برگزاری رزمایش گس��ترده مدافعان آسمان والیت 4

پرداخته اس��ت و از آن به عنوان ب��زرگ ترین رزمایش دفاع موش��کی 
کشورمان یاد کرد. در این گزارش آمده است: پس از حمله هفته گذشته 
جنگنده ه��ای ایرانی به یک پهپاد آمریکایی، روز دوش��نبه رزمایش��ی 
گسترده در ایران آغاز شده که نیمی از مساحت این کشور را دربرمی گیرد. 
این رزمایش در مساحتی بالغ بر 850 هزار کیلومتر مربع در شمال شرقی، 

شرق و  جنوب شرقی ایران برگزار می شود.

 آقای احمدی نژاد 
محبت کنند،یارانه ندهند!

 یک عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس��المی درباره 
صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی براین که می خواهیم به مردم پول 
بیشتر بدهیم ولی عده ای سر وصدا می کنند، گفت: اگر آقای احمدی نژاد 
محبت کنند و همین پولی هم که فعال پرداخت می کنند را ندهند، مردم 
بهتر زندگی خواهند کرد، چرا که نقدینگی زیاد باعث تورم و ایجاد بحران 
اقتصادی می شود. روح اهلل بیگی گفت: بهتر است توان رییس جمهور و 
دولت به مدیریت تورم، بحران اقتصادی، صادرات، واردات، گوشت، مرغ 
و به ویژه حمایت از تولید معطوف شود. وی با بیان این که اکنون بیشتر 
واحدهای تولید فلج شده و در تعطیلی کامل به سر می برد، اضافه کرد : 
تعطیلی کارخانه  های تولید، منجر به بیکاری کارگران و کارکنان بسیاری 

شده است و این یعنی بدبختی مردم.

برگزاری همایش بزرگ انتخاباتی 
شورای هماهنگی اصالحات

نجفقلی حبیبی از برگزاری همایش اصالح طلب��ان در دی ماه خبر داد 
و گفت: بعد از م��اه محرم و صفر، در روزه��ای 27 و 28 دی ماه، همایش 
بزرگی با حضور تمام گروه ها و احزاب سیاس��ی اصالحات برگزار خواهد 
 شد. وی افزود: این همایش انتخاباتی با هدف مشارکت در انتخابات برگزار 
 می ش��ود که جزئی��ات بیش��تر این همای��ش نی��ز در آین��ده نزدیک 
اطالع رس��انی خواهد ش��د. رییس دوره ای ش��ورای هماهنگی جبهه 
 اصالحات همچنین در پاس��خ به این س��ؤال که چ��را در همایش اخیر

 اصالح طلبان برای تبیین طرح مناسک ش��رکت نکرده است، گفت:به 
 دلیل بیماری نتوانستم در آن همایش حضور داشته باشم، اما تالش های 

آقای کواکبیان  قابل تقدیر است.

 روسیه از طرف غرب 
احساس خطر می کند

رییس گروه دوستی ایران و روسیه در مجلس شورای اسالمی که اخیرا 
س��فری به روس��یه داش��ته و با پوتین دیدار کرده اس��ت، گفت: روسیه 
 از طرف غرب احس��اس خط��ر و تهدید می کن��د و این تهدی��د، زمینه 
همکاری های مشترک با ایران در زمینه های بیشتر را فراهم می کند و 
ما باید در کنار سیاست خارجی، زمینه رشد همکاری با روسیه را فراهم 
کنیم. مهدی سنایی درباره سفر به روسیه و شرکت در اجالسی که در این 
کشور برگزار شد، گفت: در روسیه هر سال شورای سیاست دفاعی روسیه 
به همراه خبرگزاری ریانووسیتی اجالس��ی را با نام گفتگوی باشگاه بین 
المللی برگزار می کند که در این اجالس، تعداد قابل توجهی از متخصصین 

روابط بین الملل و روسیه دعوت می شوند.

 رییس جمهور 
آماده جواب به مجلس است

ابو ترابی معاون اجرایی رییس جمهور در اجرای قانون اساسی با اشاره به 
این که سؤال از دکتر احمدی نژاد را به نفع مصالح کشور و مسائل اقتصادی 
نمی دانیم، تأکید کرد: با توجه به  مطرح شدن این سؤال، رییس جمهور 
آمادگی کامل دارد که برای مردم درباره مشکالت اقتصادی توضیح دهد.

آمریکایی ها از جنگ خسته شده اند 
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به بررس��ی موضوع مذاکره 
ایران و آمریکا و نیاز و ضرورت چنین مذاکره ای پرداخته است. 
این روزنامه می نویسد: در جریان مناظرات انتخابات ریاست 
جمه��وری در آمریکا، میت رامن��ی بارها از کلم��ات »صلح« 
و »صلح آمیز« اس��تفاده ک��رد، اما مردم آمری��کا فریب وی را 
نخوردند و ب��ا انتخاب مجدد اوباما، جل��وی وقوع جنگی دیگر 
با یک کشور مسلمان را گرفتند. نویسنده این مطلب در ادامه 
با اش��اره به نکاتی از جمله این که مردم آمریکا دیگر از جنگ 
خسته ش��ده اند و این که جنگ احتمالی با ایران اثرات بسیار 
مخربی را بر منطقه و بر منافع آمریکا بر جای خواهد گذاشت، از 
ضرورت مذاکره اوباما با ایران سخن گفته است. در این مطلب به 
نکته مهمی نیز اشاره شده و آمده: » در مقابل ایران، استفاده از 
دیپلماسی، الزم است. دیپلماسی شامل پذیرفتن این است که 
برای گرفتن آنچه می خواهی، باید چیزی در ازای آن بدهی«.

امید به تفاهم اولیه در مذاکرات پیش رو
خبرگزاری رویترز  موضوع گفتگوهای آتی میان ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را مورد توجه قرار داده و نوشته: ایران 
امیدوار است مذاکرات پیش رو با مقامات آژانس، به تهیه یک 
»چارچوب همکاری« منجر ش��ود که در قالب آن بازرس��ان 
آژانس بتوانند درخواس��ت خود برای بازدی��د از مرکز نظامی 

پارچین را نیز عملی سازند. 
در این مطلب به اختالف نظرهای موجود میان ایران و آژانس بر 
سر موضوع پارچین و ادعاهای مقامات آژانس درباره این مرکز 
نظامی نیز اشاره شده اس��ت. رویترز منبع این خبر خود برای 
اعالم آمادگی ایران جهت بازدید از پارچین را، س��خنان علی 

اکبر صالحی وزیر خارجه ایران معرفی کرده است.
پایگاه تحلیلی »نش��نال ریویو« در مقاله ای ب��ه قلم »الیوت 
آبرامز« کارش��ناس مط��رح آمریکای��ی، دراین باره نوش��ت: 
 با توجه ب��ه برنامه ه��ای اوبام��ا برای چن��د ماه آین��ده، وی 

هم اکنون بای��د توجه ویژه ای به بحران در خاورمیانه داش��ته 
 باش��دو مهم ترین موضوع دراین زمینه، مس��ئله ایران است. 
به رغم تم��ام مذاکرات و گفتگوه��ای صورت گرفت��ه، ایران 
همچنان به نصب سانتریفیوژهای خود و غنی سازی اورانیوم 
ادامه می دهد. اگر برنامه هسته ای ایران را متوقف نسازیم، این 

کشور به راحتی می تواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
  همان ط��ور که ذکر ش��د، برنامه هس��ته ای ایران ب��ه عنوان

 مه��م تری��ن موض��وع در رابط��ه ب��ا بح��ران در خاورمیان��ه 
محس��وب می ش��ود. اوباما طی چندماه اخیر، باره��ا به لزوم 
 متوقف س��اختن برنامه هسته ای ایران اش��اره کرده است، اما 
صحبت های وی در این زمینه در بحبوحه رقابت های انتخاباتی 
بود و می ت��وان آن را به عنوان یک وعده انتخاباتی به حس��اب 

آورد.
 درحال حاضر ش��ایعات درباره مذاکرات پنهان��ی دراین باره 
همچنان ادامه دارد و یک روزنامه اسرائیلی مقاله ای را درباره 
انتخاب »والری جارت« مشاور ارشد اوباما، به عنوان فرد مذاکره 
کننده با ایران به چاپ رسانده است. »جان کری« و »هیالری 
کلینتون« واقعا چه فکری درای��ن باره کرده اند؟ تا آنجایی که 
من می دانم، کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرده است. ساده 
ترین راه فرار برای اوباما توافق و سازش با ایران است. او سپس 
می تواند ادعا کند که مشکالت هسته ای ایران را حل کرده و یا 

الاقل آن را به تأخیر انداخته است.

جدال میان دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر 
مسئله ایران

 همچنین انتظار می رود که جمهوری خواهان با تصمیم گیری 
اوباما که به ایران اجازه خواهد داد تا به برنامه هس��ته ای خود 
ادامه دهد، مخالفت کنند. جمهوری خواه��ان از جمله میت 
رامنی، تمایل فراوانی به اجرای قطعنامه های ش��ورای امنیت 
سازمان ملل دارند؛ قطعنامه هایی مبنی بر تعلیق غنی سازی 
اورانیوم و خروج کامل اورانیوم غنی شده از ایران. توافق اوباما 
با ایران بر سر مسئله غنی س��ازی اورانیوم، به ایران این اجازه 
را خواهد داد تا روند برنامه هس��ته ای خود را تکمیل نموده و 
با نصب سانتریفیوژهای پیش��رفته تر، فعالیت های خود را در 
تأسیسات فردو و نطنز گسترش دهد. جمهوری خواهان قطعا 
باید با اقدامات و تصمیم گیری های اوباما در این زمینه مخالفت 
کنند. از طرف دیگر، رهبران ایران نیز با هرگونه توافق و سازش 
با آمریکا مخالفت خواهند کرد و این امر اوباما را با مش��کالت 

بیشتری روبه رو خواهد ساخت.

بازتاب مذاکرات ایران و آمریکا در رسانه های خارجی 

 ترکیه منتظر اقدامی آمریکایی ها از جنگ خسته شده اند
علیه سوریه نباشد

س��تون نویس معروف روزنامه نیویورک تایمز در گفتگو 
با یک روزنامه ترکی اعالم کرد که ترکی��ه نباید منتظر 
اقدامی از سوی واشنگتن علیه سوریه باشد، زیرا آمریکا 
اولویت های دیگری دارد. »توماس فریدمن« روزنامه نگار 
آمریکایی در گفتگو ب��ا روزنامه ترک��ی »ملیت« اظهار 
داشت: سوریه در برنامه کاری دوره دوم ریاست جمهوری 
»باراک اوباما« نیست، زیرا او در این دوره به طور کامل بر 
روی مسئله اقتصادی متمرکز خواهد شد لذا ترکیه نباید 
منتظر اقدام واشنگتن علیه سوریه باشد. وی تصریح کرد: 
آمریکا وارد مرحله ای شده است که در آن باید به خودش 
اهمیت دهد، اما به طور کامل نیز ارتباط خود را با جهان 
قطع نمی کند. ضمن این که باید به ش��رکا و هم پیمانان 

خود درباره حل مشکالت خاورمیانه اطمینان دهد.

 دشمن در طرح اختالف افکنی
 شکست خورده است

نوری مالکی ک��ه به همراه هیأتی بلن��د پایه با حضور در 
محل اقامت آیت اهلل العظمی نوری همدانی در این کشور 
 با وی دیدار کرده ب��ود، به این مرج��ع تقلید خیر مقدم

گفت.
 وی امنیت عراق را محصول زحمات شبانه روزی و اتحاد 
احزاب و گروه های مختلف عراقی دانس��ت و تأکید کرد: 
بحمدهلل در کشور عراق، توس��عه زیربنایی بسیار خوبی 
شکل گرفته است و به زودی ش��اهد توسعه و شکوفایی 
بیشتر این کشور خواهیم بود. نخست وزیر عراق با اشاره 
به وحدت شیعیان و اهل سنت کشور عراق، ابراز داشت: 
هرگز بین ش��یعه و سنی تفاوتی نیس��ت و خوشبختانه 
شیعیان و اهل سنت در کمال آرامش در کنار هم زندگی 
می کنند. وی به دسیسه اس��تکبار، صهیونیسم و برخی 
کش��ورهای وابس��ته اش��اره کرد و گفت: خوش��بختانه 
دشمنان در طرح اختالف افکنی و ایجاد جنگ طایفه ای 
در کشور عراق شکس��ت خورده اند. نوری مالکی اضافه 
کرد: آنها می خواستند عراق را گرفتار جنگ های قومی، 
مذهبی و قبیله ای کنند، اما خوشبختانه مردم مسلمان 
اعم از شیعه و س��نی و دیگر مذاهب با هوشیاری توطئه 
آنان را خنثی کردند. نخست وزیر عراق تأکید کرد: امروز 
همه مشاهده می کنند که ملت عراق برای سرزمین خود 
فداکاری می کن��د و هرگز فریب توطئ��ه توطئه گران را 

نخواهد خورد.

خبر کوتاه

اخبار بین الملل 

احمدی نژاد ناگفته ای ندارد 
اکرمی/ عضو جامعه روحانیت مبارز

نامح��رم  ک��ه  نظ��ام  ن��دارد.  ناگفت��ه ای  احمدی ن��ژاد 
ن��دارد. این هم از آن حرف هایی اس��ت که ایش��ان ب��رای فرار از 
مش��کالت بر زب��ان آورده اند. آق��ای احمدی نژاد آنق��در تریبون 
 داش��ته و دارد ک��ه هم��ه ناگفته های��ش را در همی��ن تریبون ها 

گفته است.
 آقای احمدی نژاد آغاز خوبی داش��ت، ولی االن به قانون شکنی و 
دادن وعده ه��ای غیرصحیح و خالف رو آورده اس��ت؛ برای مثال 
ایشان در جلسه بازنشس��تگان به یکباره گفت که خب مشکلتان 
 چیس��ت؟ با ص��د میلی��ارد تومان مش��کلتان حل می ش��ود؟ آقا 
صدمیلیارد توم��ان بده بره. 
ب��ا این که می دانند بدهی ها 
و حقوق ه��ای معوقه وجود 
دارد، االن بس��یاری از افراد 
به  بازنشس��ته نمی کنند،  را 
دلیل این که پول پاداششان 

را ندارند بدهند. 
به نظ��رم  این رفت��ار آقای 
احمدی نژاد، رفتار شایس��ته 

و بایسته ای نیست.
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انتقادآیت اهلل سبحانی ازواردات خودروهای لوکس 

 آیت اهلل س��بحانی  از مراجع تقلید شیعیان جهان، از اقدام مس��ئوالن در جهت واردات خودروهای 
 لوکس به کش��ور انتقاد کرد و گف��ت: نباید ب��ا این گون��ه اقدامات، م��ردم را به مص��رف گرایی و 

تجمل گرایی کشاند.

 رونمایی   از سامانه 
فوق پیشرفته  شنود پرنده 

 اردوگاه اشرف؛ 
در اختیار دولت  عراق

نیروهای مس��لح ایران برای نخس��تین بار در خاورمیانه، س��امانه ای را 
رونمایی می کنند که قابلیت ش��نود مکالمات و ارتباطات رادیویی اشیاء 
پرنده را دارد. ایران پیش تر سامانه مخابراتی و راداری شنود را در اختیار 
داشت، اما قرار است که در این رزمایش از سامانه ای جدید به نام »سامانه 
شنود پرنده« نیز استفاده شود. سامانه های ش��نود پرنده، سامانه هایی 
هستند که روی یک هدف متحرک مانند جنگنده ها، پهپادها و هواپیماها 
قفل کرده و تمام مکالمات و ارتباطات آنها را رصد، رمزگشایی و برای یک 
مرکز کنترل ارس��ال می کنند. رزمایش پدافند هوایی نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران در وس��عت 850 هزار کلیومت��ر مربع از خاک 

کشور آغاز شد.

سفیر جمهوری اس��المی ایران در عراق گفت: اردوگاه اشرف اکنون کامال 
در اختیار دولت عراق اس��ت و کس��انی که در آنجا بودند به پایگاه لیبرتی 
منتقل شده اند، اما هنوز آمار منافقینی که درخواست بازگشت به ایران را 
دارند، اعالم نشده است.حس��ن دانایی فر، به افرادی که در ایام محرم قصد 
س��فر به عتبات را دارند، توصیه کرد: در مجموع توصیه می کنم که کسی 
در خارج از چارچوب قانونی برای س��فر به عراق تالش نکرده، بدون ویزا به 
این کشور نیایند و به همراه کاروان ها سفر کنند. وی با بیان این که کسانی 
 که بدون ویزا س��فر کنند، در صورت دس��تگیری بین 4 تا 6 س��ال زندانی 
می ش��وند، تأکید کرد: در صورت س��فر در چارچوب قانون و با کاروان ها، 

توجهات امنیتی الزم رعایت می شود و شرایط مورد نیاز، مهیا خواهد شد.

رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اظهار داشت: 
از ابتدای آبان، ابالغ احکام متهمان پرونده اختالس از بیمه 

و استانداری آغاز شد. 
متهمان و وکالی آنها پس از اب��الغ، 20 روز فرصت دارند به 
رأی دادگاه اعتراض کنند. وی افزود: تاکنون برخی از متهمان 
اعتراض خود را مطرح کرده اند که پس از پایان یافتن مهلت 
قانونی، پرونده برای رس��یدگی به اعتراضات به دیوان عالی 
کشور فرستاده خواهد شد. رسیدگی به پرونده اختالس از 
شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال 
در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این 
نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی 
مدیر خراسانی رییس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، 
با توجه به نقص تحقیقات، پرونده را به دادس��را بازگرداند و 
با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختالس از شرکت 
بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 
78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد.  بر اساس حکم دادگاه 
» ج. الف « معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش 
به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 س��ال و س��ومین اتهامش دو 
سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 
میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال 

محکوم شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
 با بیان ای��ن که در ص��ورت اجرای ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها، ده پانزده درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد، 
گفت: مرحله دوم هدفمن��دی یارانه ها باید زمانی انجام 
شود که تورم شیب نزولی داشته باش��د و حتی نزدیک 
به تک رقمی ش��ده باش��د. غالمرضا مصباحی مقدم در 
پاسخ به این س��ؤال که طرح توقف هدفمندی یارانه ها 
در مرحله دوم چه تأثیری بر جلوگی��ری از افزایش نرخ 
تورم تا پایان سال دارد، گفت: هم اکنون نرخ تورم بنا بر 
اعالم بانک مرکزی 24/9 درصد است و مرکز آمار ایران 
نرخ تورم را 25/9 درصد اعالم کرده است. وی افزود: آنچه 
مهم است این است که ش��اخص قیمت تولید کنندگان 
نش��ان می دهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود. امیدوارم 
دولت روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد 
افزایش نرخ تورم بیش از این نباشیم. نماینده تهران در 
مجلس خاطر نشان کرد: نرخ تورم اعالمی نیز میانگین 
307 قلم کاالست. متأسفانه بخش مهمی از تورم ما در 
این دوره مربوط به کاالهای ضروری مورد نیاز است که 
افزایش قمیت بیش��تری پیدا کرده اند و همین شرایط 
اقتضا می کند که نگذاریم تا پایان س��ال، شوک جدید 

تورمی به مردم وارد شود.

عباسپور رییس س��ابق کمیس��یون آموزش مجلس در 
رابطه با مطرح ک��ردن برخورد با اس��اتید س��کوالر در 
دانش��گاه توس��ط وزیر علوم گفت: بحثی که وزیر علوم 
مطرح می کند بس��یار دامنه دار و کلی است و مصداقی 
برای آن وجود ندارد. به نظر من سکوالریسم باید تعریف 
شود. ما در این کشور دانشگاه های قبل از انقالب را، پس 
از انقالب هم داریم و اگر سکوالریس��می بوده است باید 
آن زمان وجود داشت. وی در ادامه اشاره کرد: من شش 
سال رییس دانشکده برق صنعتی شریف بودم و اساتیدی 
 بودند که در خدمت جنگ بودند و بسیاری از کمک های

فنی از سوی اساتید دانشگاه صورت می گرفت، از طرف 
دیگر بخش زیادی از میزان ارتقای علمی کش��ور توسط 
اس��اتید همین کش��ور صورت می گیرد. این اساتید با 
 مق��االت خود، بخ��ش زی��ادی از ارتقای علم��ی را رقم 
می زنن��د. وی اضاف��ه کرد:م��ن معتقد نیس��تم بحث 
 سکوالریس��م را در بین اس��اتید باز کنیم. در هر قشری 
می توان به افرادی برخورد که با روند نظام مطلوب نباشد، 
اما این نمی تواند شاخص شود و ما اظهار نگرانی کنیم از 
نفوذ سکوالریسم در دانشگاه ها. به نظرم این بحث ها جز 
تحمیل بی اعتمادی در متن اعضای هیأت علمی کشور 

خاصیت دیگری ندارد.

سید حسن نصراهلل گفت: آیا برگزاری گفتگو به نفع ملت 
سوریه است یا ادامه کشتارها؟

وی گفت: درب��اره موضوع س��وریه تأکی��د می کنم که 
همچنان بر راه حل سیاس��ی و توقف کش��تارها تأکید 
می کنیم و این به نفع س��وریه و ملتش است. در مقابل، 
دیگران وضع را به کجا هدایت می کنند؟ همه مخالفان 
را در دوحه )پایتخت قطر( گ��رد هم آوردند تا چارچوب 
جدیدی را بر اس��اس آن چیزی که کلینتون )وزیر امور 
خارجه آمریکا( خواس��ته بود فراهم کنن��د، اما موضوع 
خطرناک تر آن اس��ت که تمامی گروه ه��ای مخالف در 
دوحه گفتگوها را رد کرده و خواس��تار ادامه کشتارها و 

ویرانی ها بودند.
وی در ادامه س��خنان خود به دولت لبنان اش��اره کرد و 
گفت: دولت کنونی لبنان حضور دارد و به کار و وظایف 
خود ادامه می دهد و سخن گفتن درباره دولتی بی طرف 
معنی ندارد، چون در لبنان بی طرف وجود ندارد و تمام 
لبنان، سیاسی اس��ت. دولت تکنوکرات )تخصص گرا(، 
معنایی در لبنان ندارد، چون تمام این کش��ور سیاسی 
است. برخی نیز درباره دولت وحدت ملی سخن می گوید 
پس ما از آنها دعوت می کنیم که ب��ر میز مذاکره حاضر 

شده تا درباره آن مذاکره کنیم.

مجلس دانشگاهقوه قضائیه بین الملل

 ابالغ حکم متهمان 
پرونده اختالس 

 دلیل مخالفت مجلس  
با توقف  فازدوم  هدفمندی 

 فضای بی اعتمای را 
در دانشگاه گسترش ندهیم

 سوریه 
فقط راه حل سیاسی دارد 
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گروه  با انتخاب مجدد اوباما به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آ مریکا، مذاکرات ایران و آمریکا 
 دوباره به مس�ئله روز این روزه�ای تحلیلگران خارجی تبدیل ش�ده اس�ت. اوباما پیش تر سیاست 

چهره ای به مراتب صلح طلبانه تر از رقیب انتخاباتی خود رامنی نش�ان داده اس�ت و همین 
مسئله باعث شده انتخابات، مجددا گمانه زنی ها درباره مذاکرات دو کشور را افزایش دهد. در همین بین، در طول 
این چند روز بعضی از رسانه های آمریکایی به تحلیل شرایط موجود دو کشور پرداختند که در ذیل خالصه ای از 

بعضی از این تحلیل ها می آید.
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 سارق وجوه نقد در اصفهان
 ناکام ماند

فرمانللده انتظامی شهرسللتان اصفهان گفللت: با تللاش مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرسللتان اصفهان، سللارق به عنف وجوه نقد 

شهروندان دستگیر شد.
سرهنگ حسن یاردوستی با اعام این خبر اظهار داشت: در پی تماس 
شهروندی با فوریت های پلیسللی110 مبنی بر این که فردی قصد 
داشللته به زور وجوه نقد وی را در یکی از معابر شهر به سرقت ببرد، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان 
قرار گرفت. وی افزود: تیمی ویژه از مأموران کانتری 13 اصفهان به 
محل مورد نظر اعزام و پس از تحقیقات اولیه، مشخص شد فردی به 
زور و با درگیری، قصد داشته وجوه نقد یکی از شهروندان را به سرقت 

ببرد که با مقاومت وی، متهم ناکام و از صحنه متواری می شود.
این مسئول گفت: مأموران در حین گشت زنی و تحقیقات انتظامی در 
سطح شهر، موفق شدند متهم مورد نظر را مشاهده و در یک عملیات 

غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

انجام 822 بازرسی از کارگاه های 
تولیدی برای شناسایی اتباع بیگانه 

معاون اشللتغال و امور اجتماعللی اداره تعللاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان اصفهان گفت: 822 بازرسللی از واحدهای تولیدی برای 

شناسایی اتباع بیگانه در سال جاری انجام شده است.
علیرضا موحدی روز سه شنبه در کارگروه اشتغال شهرستان اصفهان 

گفت: در این بازرسی ها 469 نفر از اتباع خارجی شناسایی شدند.
 وی افللزود: در جریللان ایللن بازرسللی هللا 178 کارگاه بلله مبلغ 
680 میلیون ریال جریمه شللدند. معللاون اداره تعللاون،  کار و رفاه 
اجتماعی شهرسللتان اصفهللان گفت: وصولللی ایللن اداره از محل 
جریمه ها 224 میلیون ریال است. وی همچنین از صدور یکهزار و 
531 کارت موقت برای اتباع بیگانه خبللر داد و گفت: اتباع بیگانه با 
گرفتن کارت های موقت می توانند در 40 رشللته شغلی به فعالیت 
بپردازند و شامل قوانین اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی خواهند شد. 
وی افزود:  حدود 99 درصد از اتباع بیگانه را در شهرسللتان اصفهان 

افغان ها تشکیل می دهند.

 تکنولوژی روز دنیا را 
در ترازوی سنت بررسی کنیم

شهردار اصفهان با اشاره به این که امروز تلفیق تجدد و سنت مد نظر 
کشور اسللامی ایران است، تأکید کرد: الزم اسللت برای رسیدن به 
تمدن نوین اسامی از مواهب تکنولوژی روز در ترازوی سنت بررسی 
و استفاده کنیم. سید مرتضی سقائیان نژاد با بیان مطلب فوق به ایمنا 
گفت: مسئولیت های شللهرداری روز به روز بیشتر می شود؛ چرا که 
شهرداری اکنون به یک ارگان اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، اقتصادی 

و سیاسی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر تفکیللک وظایف ملی و منطقه ای افللزود: اثرگذاری 
شهرداری ها برای مجلسللی ها و دولتمردان مشخص شده است، از 
این رو باید وظایف منطقه ای به شهرداری ها و پارلمان شهرها واگذار 
شود و دولت نیز در این خصوص نظارت داشته باشد. شهردار اصفهان 
با بیان این که در کلیه فعالیت های شهرداری نمی توان مقوله فرهنگ 
را حذف کرد، اظهار داشت: در شهر ارگان های زیادی همچون اداره 
ارشللاد اسللامی، حوزه علمیه و سللازمان تبلیغات و هزاران کانون 
فرهنگی به مباحث فرهنگی می پردازند، اما آنچه مد نظر شهرداری 
است، ارتقای فرهنگ شهروندی است. دکتر سللقائیان نژاد تصریح 
کرد: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقاب، یکی از معضات دهه 
چهارم که دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده، رفتارشهروندی و 

روش های زندگی است.

قاتل خاموش، جان ۵ اصفهانی را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از مرگ پنج اصفهانی در اثر 

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مهرماه سال جاری خبر داد.
علی سلللیمان پور با بیان این کلله علیرغم توصیه های اعام شللده 
همچنان شاهد بی احتیاطی برخی از همشهریان در استفاده از وسایل 
گازسوز و عدم رعایت نکات ایمنی هستیم، اظهار داشت: با توجه به 
این که پنج نفر مرد در مهرماه سال جاری در شهرستان اصفهان دچار 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شده اند، این آمار در شهرستان های 
دیگر اسللتان اصفهان صفر بوده است. وی با اشللاره به آمار قربانیان 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مهرماه سال گذشته، اعام کرد: 
قاتل خاموش، مهرماه سال گذشته نیز جان چهار مرد در شهرستان 
اصفهان را گرفت. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: 
افزایش آمار قربانیان گاز مونوکسللید کربن تهدیدی است که نشان 
از بی دقتی و رعایت نکردن اصول ایمنی در کارگاه ها، فروشگاه ها و 

خانه های مسکونی دارد.

گشتی در اخبار

 کارگران ساختمانی باید  
ساماندهی شوند

 فضل اهلل کفیل/ فرماندار  اصفهان

تجمع کارگران سللاختمانی سللر چهارراه ها و میادین، جلوه نامطلوبی 
به شللهر داده و باید ساماندهی شللوند و به همین دلیل رسیدگی به این 
موضوع در دسللتور کار معاونت سیاسللی، اجتماعی فرمانداری اصفهان 
قرار گرفته اسللت؛ چرا که این کارگللران می تواننللد در مجموعه های 
شللهرداری جانمایی شللوند.  در واقع باید طرح متمرکز کردن کارگران 
 ساختمانی در مکان های مشخص اجرا شده و بدین ترتیب این طرح باید 

آسللیب شناسی شللود و نباید 
بگذاریللم بحث داللللی کارگر 
در جامعلله رونللق بگیللرد. 
متمرکز کردن ایللن کارگران 
باعث می شللود کلله مراجعان 
با اعتمللاد بیشللتری آنهللا را 
 انتخاب کننللد و دسللتگاه ها 
 بللر اسللاس همیللن اعللداد و 

سهمیه ها هدف گذاری کنند.
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چهره روز
یک سوداگر مرگ به دار مجازات آویخته شد

یک سوداگر مرگ که در امر حمل و نگهداری مواد مخدر ) کراک ( فعالیت داشت، در 
محوطه زندان مرکزی به دار مجازات آویخته شد. این محکوم »محمد جان، م« نام داشت 

که به جرم نگهداری 64 کیلوگرم کراک به اعدام محکوم شده بود.
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گشت بازرسی تاکسیرانی  
با موتورسیکلت

افزایش کتابخانه  های  
روستایی اصفهان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان گفت: به منظور افزایش توان 
نظارت بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی، موتورسیکلت هایی نیز برای کنترل 
و نظارت بر عملکرد تاکسللیرانان، به گشت بازرسللی ناوگان تاکسیرانی 

افزوده شد.
علیرضا تاجمیرریاحی با اعام این مطلب اظهار داشللت: در حال حاضر 
بازرسان سللازمان با 10 اکیپ گشللت خودرویی در دو شللیفت صبح و 
بعدازظهر در سللطح شللهر مشللغول به کارند، لذا با اضافه شدن 6 اکیپ 
موتورسیکلت در شیفت صبح و بعدازظهر، این ناوگان با قدرت بیشتری 
بر عملکرد رانندگان نظارت می کند. وی خاطر نشللان کرد: در ضمن  در 
صورت مشاهده تخلف توسط رانندگان تاکسی و مسافربرهای شخصی، 

برخوردهای الزم صورت می گیرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: طی سه سال گذشته 
تعداد کتابخانه های روستایی از 23باب به 46 باب افزایش پیدا کرده است 

و امیدواریم این تعداد تا پایان امسال به 60 باب افزایش پیدا کند.
غامرضا یاوری در حاشللیه برگزاری سللومین همایش تجلیل از فعاالن 
نهضت مطالعه مفید شهرسللتان گلپایگان در گفتگو با فارس اظهار کرد: 
رسانه ها ابزارهای بزرگ تبلیغاتی هسللتند که مردم را به مطالعه تشویق 
می کنند و اطاع رسانی رسللانه های مکتوب، روزنامه ها و خبرگزاری ها، 
پوشش سریع و به موقع اخبار، ایجاد زیرسللاخت های فیزیکی و احداث 
کتابخانه های متعدد، موجب رشد و افزایش تعداد مطالعه کنندگان شده 
است. وی تأکید کرد: طی سه سال گذشللته تعداد کتابخانه های استان 

اصفهان با کمک خیران از 155 باب به 270 باب افزایش یافته است.

ضعف مدیریت، تغییر اقلیم 
الدن 
یللا کاهللش بارندگللی؛ ایرانمنش

مقصرهرچلله کلله باشللد 
زمزمه خشک شللدن کامل زاینده رود تا 30 سال 
آینده، آنقدردردناک هست که مردم اصفهان از حاال 

برایش سوگواری کنند.
هر سال با نزدیک شدن به نیمه سللال، زاینده رود 
از رمق می افتللد تا در آفتاب تموز به کلی خشللک 
شللود و پاییز بدون زنده رود غمگین ترازهرسللال 
باشد. نخسللتین دوره این خشکسللالی ها از سال 
1379 آغاز و تا سللال 1381 ادامه داشت. سه سال 
خشکسالی مداوم که در سال آخر، بستر خاکی رود 
را به مردم نمایان ساخت، اما با جاری شدن دوباره 
آب درزاینده رود هرچند کم، آبراه های بی رمق در 
آن جریان داشللت تا سللال 86 که دوباره لب های 
رود خشللک شللد تا زنده رود دیگر زنده نباشللد و 
به یک رودخانه مقطعللی که هر از چنللدی در آن 
آب جاری می شللود و پس از مدتی دوباره خشللک 

می شود، شرایط سختی را برای شهروندان اصفهانی، 
کشاورزان شللرق و باغداران غرب این استان فراهم 
کند؛ شللرایطی که این روزها بللرای مردمانی که با 
 این رود زنده اند و تمام فصول سللال را با او زندگی

 می کنند غیر قابل تحمل شده است.
 این را خوب می توانی از حاشیه خشکی که استقبال 
کنندگانللش کمتللر از همیشلله هسللتند دریابی. 
پیرمردی که به سکوی چسبیده به شمشادها تکیه 
داده،خیره به ترک های عمیق بستر رود می گوید: 
نوه هایم دیگر یادشان هم نخواهد آمد که این رود 

روزی آب داشته است.
 شللیارهای عمیللق کنارچشللم هایللش بیشللتر 
می شللود.مثل عمق خط های کف رودخانه. انگار 

اندوه پیرمرد با اندوه زنده رود، گره می خورد.
کمی آن طرف تر چند سللرباز که لهجه هایشان به 
شرق و جنوب می خورد با شوخی و طعنه نامش را 
مرده رود گذاشللته اند و کمی بعدتر هم بچه ها بر 
ترک های زاینللده رود پا می کوبنللد و گرد و خاک 

اسللت که بلند می شود.کافی اسللت بنشینی کنار 
رود مرده تا بیابانی بی آب و علف جلویت سبز شود. 
چشم هایت به نم می نشیند مثل نم نمک بارانی که 

رنگ خاک را به تیرگی زده است.
امسال نیز گویی قرار نیسللت اصفهانی ها همچون 
 سللال گذشللته رودخانه پللر آب را بلبلیلنلنللد، 
چلرا کله زملزمله بلاز نلشلللدن آب در رودخانه از 
 همان روزهای اول آبان از زبان منصورشیشه فروش

ملدیلرکلل مدیریت بحران استانداری بله گلوش 
 رسللید:  آبان ماه امسللال اصا قرار نیسللت که آب 

زاینده رود را، حتی برای کشت پاییزه هم بازکنیم.
وی به بیان اسللتدالل هایی دراین رابطه پرداخت 
 و گفللت: حجللم آب پشللت سللد 270 میلیللون 
متر مکعب اسللت که نسللبت به مدت مشابه سال 
گذشللته 77 درصلد کلاهلش داشتله و ایلن آملار 
نشلان دهنده شللرایط دشواری اسللت و به همین 
خاطراست که آب زاینده رود را باز نمی کنیم چون 
کم آبی به حدی است که مردم باید در مصرف آب و 

کنترل شرایط همکاری الزم را داشته باشند.
این خبر در حالی ازسللوی شیشلله فللروش اعام 
شللد کلللله غللاملحسللیلن حیلدری پلللور، 
 معلاون حفلاظلللت و بلهلره بلرداری سلللازملان 
 آب ملنلطلقلله ای اسللتان هللم بللا اظهللارات 
شیشه فروش هم آوا شد: امسال میزان بلرف حوضه 
زاینده رود نسللبت به متوسللط دراز ملدت حلدود 
55درصلد کاهش داشته است و ملتلأسلفلانه طی 
پنج سال خشکسالی متوالی در استان، میزان آورده 
آب به سد زاینده رود حدود 40درصد کاهش داشته 

و در سال جاری نیز این شرایط تکرار شده است.
گرچه غامحسین شللیران چندی پیش از گردش 
مصنوعی آب در زاینده رود صحبللت کرده بود، اما 
این امللر هم منتفی شللد تا همچنان چشللم مردم 
به انتظار زاینده رود، خشللک شللود. امللا مبارزه با 
معضل خشکسللالی و بلله خصوص خشللک بودن 
رودخانه زاینده رود درچند سللال گذشته بیش از 
هرموضوع دیگری نقل محافل بوده و اظهارنظرهای 
مختلفی درباره آن شده اسللت. از جمله در یکی از 
این اظهارنظرات، سللقائیان نژاد شللهردار اصفهان 
گفت که بی آبللی زاینده رود را فقللط نباید برگردن 
خشکسللالی انداخت، بلکلله سللوء مدیریت، عدم 
 توجه به مباحث علمی، برداشللت های غیر مجاز در 
باالدسللت و پیش بینی نکللردن منابللع آبی، علت 
وقوع پدیللده مرگ زاینللده رود اسللت. زاینده رود 
نیازمنللد مدیریتی واحد اسللت و نمی تللوان آن را 
 تقسیم کرد و برداشت های بی رویه آب در باالدست 
زاینللده رود نیز باید برطرف شللود تا دیگر شللاهد 

مرگ های مقطعی زاینده رود نباشیم.
در حالی که مردم هنوز چشم به راه جاری شدن آب 
در زاینده رود هسللتند و امید دارند که این شریان 
حیاتی شللهرمان به زندگی برگللردد، جمال الدین 
خواجه دین کارشللناس محیط زیست و متخصص 
اکولوژی گیاهی معتقد اسللت که تا 30سال آینده، 
زنده رود به کلی خشک می شود و تنها نشانه رودی 
که از میان این شهر می گذشته باقی می ماند و نیز 

پل هایی که شاید بدون آب، دیگر نباشند.
در این میان، شللنیدن ایللن خبر بللرای مردمانی 
 که با ایللن رود پیوند خللورده اند صدمللات روانی 

 جبللران ناپذیللری را بلله همللراه مللی آورد.
 ایللن را از هللر اصفهانللی یللا غیراصفهانللی که در 
نصف جهان زندگللی می کند، می توانی بشللنوی: 
خشک شدن زاینده رود مثل خنجری است که در 

قلب هر اصفهانی فرو می رود.
کم طاقتی، پرخاشللگری، عللدم تعللادل روحی و 
افسردگی تنها بخش کوچکی از مشکات روحی و 
روانی است که با نبود رود، گریبانگیر مردم اصفهان 

شده است.
احمد پدرام نویسنده و روانشناس هم با این مسئله 
موافق اسللت. او در بررسللی اثرات روانی خشللکی 
زاینللده رود بر مردم اصفهان مللی گوید: تحقیقات 
نشللان داده افسللردگی، اضطراب و اسللترس ها با 
خشللکی زاینده رود افزایش یافته و موجب کاهش 

نشاط اجتماعی شده است.
این روانشللناس می افزاید: جامعه متشکل از افراد 
بوده و نشاط اجتماعی به شللرایط روحی و روانی، 
سامت روان و احساس خوشبختی و رضایت درونی 
افراد وابسته است. مردم اصفهان وقتی زاینده رود 
را که همانند فرزندشان از دست داده اند، می بینند 
درباره اش باهم حرف زده و از نبودش ابراز ناراحتی 

می کنند.
وی با تأکید بر این که در سللال های اخیر شللرایط 
زیست محیطی شهر اصفهان به شدت تغییر کرده 
و آسیب دیده اسللت، می گوید: خشکی زاینده رود 
عاوه بر آلودگی های زیسللت محیطی کان شللهر 
اصفهللان، از مواردی اسللت که در کاهش نشللاط 

اجتماعی مردم اصفهان نقش مهمی ایفا می کند.
 ایللن کارشللناس مسللائل اجتماعللی، رودخانلله 
زاینللده رود را رگ حیاتی شللهر توصیف می کند و 
می افزاید: نشاط اجتماعی مردم اصفهان با خشک 
شدن رودخانه، آسللیب جبران ناپذیری دیده است 
 و مشاهده چهره های غمگین و افسرده شهروندان

 به خوبی بیانگر این مسئله است.
پدرام بیان می کند: درمعابر عمومی اصفهان کمتر 
فردی را می بینید که چهره بشاش و خندان داشته 
باشد و حتی وسایل ورزشللی موجود در بوستان ها 
کمتر مورد استفاده مردم شهر قرار می گیرد؛ چراکه 

نشاط اجتماعی به شدت آسیب دیده است.

هر قدرهم باران ببارد 

خشکی زاینده رود چشم اصفهانی ها را خیس می کند 

گاز نباشد، از سوخت مازوت 
استفاده می کنیم

با نزدیک شدن به روزهاي سرد زمستان و کاهش جابه جایي هوا در برخي 
از کان شللهرها، وارونگي دمایي )اینورژن( باعث به وجود آمدن شرایط 
اضطرار و بحراني مي شود که برخي از شللهرها از جمله اصفهان را تا مرز 
تعطیلي هاي چندین روزه مي کشاند. حال گفته می شود که نیروگا ه ها و 
صنایع آالینده بزرگ یک درصد عوارض به عنوان مالیات بر ارزش افزوده 
به شهرداری پرداخت مي کنند، اما آیا این یک درصد می تواند پاسخگوی 
نفس کشیدن شهروندان در چند دقیقه  هوای پاک باشد؟! در همین راستا 
محمدرضا شیرانی طی گفتگویی که با ایسنا داشت، کنترل آلودگي ناشي 
از نیروگاه را یکي از برنامه هللاي در اولویت مجموعه تحت مدیریت خود  
دانست  و گفت: این تاش در حالی است که برای شرکت گاز استان نیز  
تأمین گاز خانگی در اولویت قرار دارد. وي با بیان این که استفاده از سوخت 
گاز طبیعی در دستور کار نیروگاه اصفهان قرار گرفته است، تصریح کرد: به 
طور مکرر، رایزنی هایی را با شرکت گاز استان اصفهان در این زمینه انجام 
داده ایم، اما چنانچه شرکت گاز توان تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه را نداشته 
باشد، از سوخت مازوت برای تولید برق استفاده خواهد کرد. مدیرعامل 
نیروگاه اصفهان تصریح کرد: نیروگاه موظف است تمام موارد اباغ شده از 
سوی اداره کل محیط زیست را رعایت کند و چنانچه آلودگی بیشتر از حد 

مجاز ایجاد کند با مشکل مواجه خواهد شد.

 واژگونی تانکر قیر در مورچه خورت 
حادثه آفرید

گروه ش�هر - معاون امداد و نجللات جمعیت هال احمر اسللتان 
اصفهان گفت:  واژگونللی تانکر قیردر 25 کیلومتللری پایگاه گردنه 
قیر،  یک نفر مصدوم  بر جا گذاشللت. حیدر علی خانبللازی با بیان 
این مطلب اظهار داشللت: در ایللن اتفاق که در سللاعت 17:30 رخ 
داد، با اعللزام یک آمبوالنس و سلله نفللر از امدادگران فللرد حادثه 
دیده به اورژانس تحویل داده شللد. وی بیان داشللت: دو  نفر حادثه 
دیده پس از عملیات رهاسللازی بلله اورژانس تحویل داده شللدند. 
معاون امللداد و نجات جمعیت هللال احمر اسللتان اصفهان ادامه 
داد: در 14 کیلومتللری پایللگاه، کمربنللدی نجللف آباد-تیللران، 
واژگونی یللک دسللتگاه خللودرو 206 در سللاعت 14:10 رخ داده 
بود که دو نفر حادثه دیللده آن به اورژانس تحویل داده شللدند. وی 
 به برخللورد پرایللد و پللژو GLX در 12 کیلومتری پایللگاه، اتوبان 
ذوب آهن اشاره و تصریح کرد: این حادثه در ساعت 14:15 در پایگاه 
فاورجان گزارش شد که چهار نفر حادثه دیده آن به صورت سرپایی 
 درمان شللدند. خانبازی افللزود: در هفت کیلومتللری پایگاه، محور 
گلپایگان-خوانسار، روستای  امیریه واژگونی یک دستگاه وانت پیکان 
دو نفر حادثه دیده را به جا گذاشللت که یک نفر به صورت سللرپایی 

درمان  و یک نفر دیگر نیز به مرکز درمانی انتقال داده شد.

 تشدید سونامي عمراني 
در سطح استان

گروه شهر - استاندار اصفهان از تشدید سللونامي عمراني در سطح 
استان خبر داد و گفت: هدف ما اتمام پروژه هاي نیمه تمام استان در 

سال پایاني دولت دهم است.
علیرضا ذاکر اصفهانی با حضور معاون عمراني اسللتانداري اصفهان و 
جمعي از خیرین اسللتان اصفهان اظهارکرد: وضعیت عمراني استان 
فوق العاده است و ارتقای سیاسللي، افزایش تعداد شهرها در استان و 
دسترسي روستاها به جاده و مراکز رفاهي و همچنین ایجاد زیرساخت 
هاي مناسب براي زندگي، از اهداف معاونت عمراني استانداري است 
که تاکنون به بسیاري از آنها دسللت یافته ایم. ذاکر اصفهاني با اشاره 
به اهمیت پایان کار ساخت مصای نیمه کاره اصفهان، گفت: تکمیل 
این پروژه که 18 سال پیش آغاز شللده با همراهی خیرین این استان 
شللتاب می گیرد. وي نقش کمک هاي خیریللن را در تأمین مصالح 
ساختماني و منابع مالي براي ساخت این مجموعه مؤثر خواند. علیرضا 
ذاکر اصفهانی با بیان این که تخت فللوالد اصفهان یک دایره المعارف 
 بزرگ است،گفت: قبرستان تخت فوالد اصفهان با توجه به قرار گرفتن 
مقبللره های بسللیاری از صالحیللن، شللهدا و همچنین بسللیاری از 
دانشمندان و ادبا، بعد از قبرستان بقیع از جایگاه دوم در جهان اسام 

برخوردار است. 

استانداریحوادثمحیط زیست



چهره روزیادداشت

افتتاح نخستین صندوق حمایت از 
توسعه منابع طبیعی کشور در اصفهان 
نخستین صندوق حمایت از توس��عه منابع طبیعی کشور روز گذشته 
با حضور مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی و رییس س��ازمان جنگل ها، 
 مراتع و آبخیزداری کش��ور در اصفهان افتتاح شد. مدیرعامل شرکت

مادر تخصصی صندوق حمایت از بخش کشاورزی کشور در این آیین 
اظهار کرد: این صندوق نخستین صندوق بخش منابع طبیعی کشور 
 است که در صورت داش��تن تجربه کاری موفق، در سایر استان ها نیز 
راه اندازی می ش��ود. به گفته عبدالکریم رضوی،28 ش��رکت تعاونی 
تخصصی مرتع داری که برای راه اندازی این صندوق نیاز بود، در یک 

سال گذشته در کلیه شهرستان های این استان ایجاد شد.
وی تأکید کرد: مهم ترین مشکل بخش کشاورزی ایران به شکل عام، 
کمبود سرمایه است که سهم این بخش از سرمایه گذاری کشور تنها 
5 درصد اس��ت. به گفته وی، این صندوق می تواند رابطه بهره برداران 
 با سیس��تم بانکی کشور را برای دریافت تس��هیالت آسان سازی کند. 
وی  تصریح کرد: این صندوق ظرفیت حمایت مالی و س��رمایه گذاری 
بهره ب��رداران را دارد و می تواند در طرح هایی مانند مکانیزاس��یون 
کش��اورزی، آبیاری تحت فش��ار و یا اجرای فازهای قانون هدفمندی 
یارانه ها در بخش کشاورزی، عاملیت دولت را ایفا کند. وی تأکید کرد: 
صندوق حمایت از توسعه در بخش کش��اورزی و منابع طبیعی برای 
دستیابی به اهداف بزرگی ایجاد ش��ده و به دنبال کسب ثروت نیست 

بلکه افزایش تولید و بهره وری هدف نهایی آن است.

 ممنوعیت واردات رایانه 
و موبایل برداشته شد

معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات س��ازمان 
توسعه تجارت اعالم کرد: کاالهایی که نمونه داخلی ندارند 

منعی برای ثبت سفارش نخواهند داشت. 
ساسان خدایی با بیان این که ممنوعیت ثبت سفارش رایانه 
و موبایل برداشته شده، گفت: هم اکنون برخی قطعات رایانه 
در داخل کشور تولید می شود که از جمله آنها موس و کیبرد 
اس��ت، بنابراین ثبت س��فارش این کاالها ممنوع است، اما 

درباره بقیه کاالها محدودیتی وجود ندارد.

آغاز به کار طرح شهید کاظمی 
ذوب آهن کلید می خورد

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: طرح ش��هید کاظمی 
ذوب آهن اصفهان هم اکنون در مرحله انعقاد قرارداد است 
و در آینده نزدیک کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن به زمین 

خواهد خورد. 
صفرعلی براتی با اش��اره به طرح توس��عه پنج میلیون تنی 
طرح  ش��هید کاظمی ذوب آه��ن اصفهان، اظهار داش��ت: 
امیدواریم طی مدت س��ه سال آینده این توس��عه انجام و 

حدود دو میلیون تن به ظرفیت شرکت اضافه شود. 

اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها متوقف شد

مجلس اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سال 91 
متوقف کرد. براین اساس، قیمت کاالها و حامل های انرژی 
و همچنین میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها تا پایان 

سال جاری افزایش نمی یابد. 
 ب��ه موج��ب مصوب��ه مجل��س، اج��رای ف��از دوم قانون 
هدفمندسازی یارانه ها در سال 1391 ممنوع شد و دولت 
حق ندارد در ماه های باقیمانده س��ال جاری، سرانه یارانه 
نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد.  تا 
پایان س��ال جاری طبق مصوبه مجلس میزان یارانه نقدی 
همان 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد ش��د و دولت 
حق هیچ گونه افزای��ش در میزان یارانه نق��دی پرداختی 
به خانواره��ا را نخواهد داش��ت.الزم به ذکر اس��ت قیمت 
حامل های ان��رژی مانند بنزین و گازوئیل و س��ایر کاالها و 
خدمات مشمول قانون هدفمندسازی یارانه ها تا پایان سال 

جاری هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
ارائه طرح اینترنت ارزان به اصفهانی ها

 معاون نگهداری مخابرات استان اصفهان  از ارایه طرح اینترنت ارزان در اصفهان خبر داد و گفت: با 
اجرای این طرح با برقراری اولین ارتباط مشترک،  سرویس افراد به مبلغ ماهانه دو هزار تومان شارژ 

می شود و در صورت استفاده نکردن در طول ماه، هزینه ای در بر نخواهد داشت. 
طالی 14 عیار سیاه می شود
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 

احمد وفادار

با توجه به عیار پایی��ن، طالی 14 عی��ار پس از مدتی رن��گ می بازد و 
 س��یاه می ش��ود و حالت طالیی خود را از دس��ت می دهد. اس��تدالل 
پیشنهاددهندگان طالی 14عیار  این اس��ت که چون با افزایش قیمت 
طال قدرت خرید طالی مردم کاهش یافته، برای کاهش قیمت، عیار طال 
را به 14 کاهش دهیم، اما اگر طالی 14 عیار ساخته شود اعتبار طال  از 
بین می رود. عالوه بر از بین رفتن اعتبار طالی ایران در کشور، این اعتبار 
در خاورمیانه هم از بین می رود و ص��ادرات مصنوعات تولیدی در حوزه 
خلیج ف��ارس متوقف خواهد 
شد. با توجه به تجربه 50 ساله 
فعالیت بنده در این صنف، ما 
در برابر پیشنهاد طالی 14عیار 
مخالف��ت می کنی��م و مانع از 
این اقدام می ش��ویم. عده ای 
 می خواهن��د ب��ا عرضه طالی 
14 عیار بتوانن��د طالی 12 و 

10 عیار عرضه کنند.
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 به گزارش زاین��ده رود، موضوع یک ضامن ب��رای وام های زیر 
10 میلی��ون تومان، مصوبه ش��ورای پول و اعتبار اس��ت که به 
 گفته سید شمس الدین حسینی، س��خنگوی اقتصادی دولت، 
 مصوبه ای الزم االجراس��ت و رعایت نشدن آن تخلف محسوب 
 می ش��ود. اما مصایب اجرایی ک��ردن چنین مصوب��ه ای برای 
بانک ها سبب شده برخی از شعب که از اجرایی کردن آن شانه 
خالی می کردند، موجب��ات اعتراض مردم را فراه��م کرده و با 
انتشار یافتن این اعتراضات در رسانه ها کار را به جایی برساند که 
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر این که 
بانک مرکزی بر اجرایی ش��دن کامل این مصوبه نظارت دقیقی 
خواهد داشت، عنوان کرد: هر ش��عبه بانکی که بخشنامه بانک 
مرکزی را اجرا نکند با برخورد قاطعانه و ش��دید بانک مرکزی 

مواجه و از کار برکنار خواهد شد.

نگاهی به وضعیت بانک های اصفهان 
در این میان، اس��تان اصفهان با دارا بودن بی��ش از هزار و220 

ش��عبه از بانک های  عامل، با مراجعات بس��یاری برای دریافت 
وام های خرد زی��ر 10 میلیون توم��ان مواجه و ای��ن درحالی 
 اس��ت که اخبارهایی از  مش��کالت مردم در بانک ه��ا مخابره

 شده است. 
دریافت پاس��خی در این باره  از معاونت بازرس��ی همه بانک ها 
 امکان پذیر نیست و حتی برخی حاضر به پاسخگویی به رسانه ها

نیس��تند؛ چرا که پای تخلفات در میان اس��ت، ام��ا برخی نیز 
پاسخگو بوده اند. محمد حسین رستگار، مسئول بازرسی بانک 
صادرات اس��تان اصفهان در این باره به زاین��ده رود گفت: پس 
از ابالغ مصوبه بان��ک مرکزی، بانک صادرات ای��ن مصوبه را به 
صورت شبکه ای ابالغ کرده، به طوری که از این زمان تاکنون در 
بازرسی ها از شعب با هیچ موردی برخورد نکرده ایم و شکایتی 

درباره ضامن نداشته ایم.
این کارش��ناس باتأکید ب��ر این که ضام��ن از نظ��ر بانک باید 
 اعتبار داشته باش��د، در این باره توضیح داد : کارکنان ادارات و 
 ش��رکت هایی که بتوانند گواهی کس��ر از حق��وق ارایه کنند و 

 کس��به ای که دارای پروانه کس��ب باش��ند در این زم��ره قرار 
می گیرند. 

رس��تگار در ادامه خاطر نش��ان کرد: گاهی ضامن های معرفی 
شده از نظر بانک اعتبار ندارند که از این موارد می توان به افرادی 
اشاره کرد که س��ابقه چک برگش��تی دارند و یا خود از افرادی 
بوده اند که وام داش��ته اند و بدهکاری خود را به بانک پرداخت 
نکرده اند که بدین ترتیب اعتبار ای��ن افراد مورد پذیرش بانک 

قرار نمی گیرد.

طرح یک سؤال کلیدی
بررسی روند  اقدامات بانک مرکزی گواه آن است که ارتباط این 
ناظر سیستم بانکی با بانک ها ش��یوه نامه ای دستوری دارد، به 
طوری که در مواردی همچون بسته های سیاستی نرخ سود هم 
رفتارهای دستوری سبب شده که نرخ سود در بانک ها90 درصد 
از سیاست های ابالغی انحراف داشته باشد و سرکوب های مالی 

بی نتیجه بماند. 
این بار سیاست بانک مرکزی در خصوص ضمانت بانکی نیز به 
سرنوشت موارد مشابه مبتال ش��ده است. مسأله ای که بانک ها 
با آن دست به گریبان شده اند موضوع یک ضامن نیست، بلکه 

اعتبار یک ضامن است.
 در این میان این پرس��ش مطرح اس��ت که آیا بان��ک می تواند 
به همه ضامن ها اعتماد کند و یا این حق را دارد که نس��بت به 
واگذاری منابع مالی خود حساسیت نشان دهد؟ چرا که اگر این 
منابع بازگردانده نشود بانک مجبور است سود سپرده های بانکی 
را واریز کند، در حالی که حتی اصل بدهی پرداخت نشده است!

فشار اعتبار سنجی بر دوش بانک هاست
امیر عباس هاشمی نژاد، رییس گروه بازرسی استان اصفهان 
در اداره نظارت بر بانک ها در گفتگو با زاینده رود، اعتبار سنجی 
مش��تری را وظیفه بانک ها برش��مرد و گفت: موضوع ضامن 
معتبر برای همه شعب دغدغه مهمی به حساب می آید؛ چرا که 
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، انجام ندادن تعهدات 
موجب ش��کل گیری 18 تا 20 درصدی معوقات بانکی شده و 
این بدان معناست که ضامن هم قادر به پرداخت بدهی نبوده و 
در حالی که بانک سود پول را به حساب سپرده گذارانش واریز 

کرده، اما حتی اصل بدهی را هم دریافت نکرده است.
  رییس گروه بازرسی استان اصفهان در اداره نظارت بر بانک ها
 تصریح ک��رد: ه��ر چن��د ریس��ک پرداخ��ت وام ه��ای زیر

10 میلیون کم اس��ت اما باید به دنبال راهی بود که به توان با 
 ایجاد ساختارهای درست اقتصادی، فشار عدم اعتبار ضامن به 

بانک ها وارد نشود.
این کارشناس همچنین درباره وضعیت اجرای این مصوبه در 
اصفهان اظهار کرد: در بعضی از بانک ه��ا این موضوع به طور 
کامل رعایت می شود و در برخی شعب هم بررسی ها گواه بر 

عدم رعایت این مصوبه است.

علیرغم تأکید بانک مرکزی؛ وام زیر 10 میلیون با یک ضامن امکان پذیر نیست

تخلف بانک های اصفهانی  از قانون

هشدار برکناری به مدیران متخلف برای ضمانت وام از سوی معاون نظارت بانک مرکزی طی روزهای  شهرزاد 
گذشته را باید فصل الخطاب مسأله زیر بار نرفتن شعب بانکی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی باباعلی پور

مبنی بر ارایه یک ضامن برای دریافت تسهیالت زیر 10 میلیون تومان در نظر گرفت. اما آیا با اعالم 
این که مدیران متخلف بانکی برکنار خواهند شد می توان با موضع گیری های دستوری، روند اجرایی را تغییر داد؟
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حل اخت��الف اصفهان، خواهان: احمد قدیری پزوه نش��انی: اصفهان روش��ن دش��ت آهن 
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آقای محس��ن رحمتی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 36/090/000 ریال به انضمام خس��ارت 
تأخیر تأدیه و مطلق خس��ارات وارده از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس��ی و نش��ر 
آگهی به ش��رح متن دادخواس��ت با عنایت به محتویات پرونده و مدارک مضبوط در آن و 
صورتجلس��ه مورخ��ه 91/6/16 نظر به اینک��ه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
آگهی در جلس��ه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده لذا شورا با توجه به 
اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه مذکور و ارائه فتوکپی فاکتور مورد ادعا دعوی مطروحه 
را مقرون به صحت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/090/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
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به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دعوی آقای احمدقدیری پزوه با وکالت خانم آس��یه غالمی به طرفیت 
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 آگهی به ش��رح متن دادخواس��ت با عنایت به محتویات پرونده و م��دارک مضبوط در آن 
و صورتجلس��ه مورخه 91/6/16 نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
آگهی در جلس��ه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده لذا شورا با توجه به 
اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه مذکور و ارائه فتوکپی فاکتور مورد ادعا دعوی مطروحه 
را مقرون به صحت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی 

و مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
112/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/4/20( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
ابالغ به خوانده قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه نهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5669 آقای ناصر کریمی س��بدانی دارای شناس��نامه ش��ماره 5492 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه 4716/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان س��عید کریم��ی س��بدانی بشناس��نامه 773 در تاریخ 91/7/4 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
 ب��ه ی��ک پس��ر و دو دختر و یک همس��ر و یک پ��در و مادر به ن��ام های ذی��ل: 1- ناصر 
کریمی س��بدانی ش ش 5492 )پس��ر متوفی(، 2- نفیس��ه کریمی س��بدانی ش ش 50390 
)دخت��ر متوف��ی(، 3- نس��رین کریم��ی س��بدانی ش ش 1270365843 )دخت��ر متوف��ی(، 
4- ش��هین کریمی س��بدانی ش ش 57934 )همس��ر متوفی(، 5- کبرا فقی��ه اصفهانیان ش 
ش 345 )م��ادر متوف��ی(، 6- نعمت اله کریمی س��بدانی ش ش 875 )پ��در متوفی( و الغیر. 
 این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگه��ی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

 حصر وراثت
5670 خانم نصرت خورس��ند دارای شناس��نامه ش��ماره 600 به ش��رح دادخواس��ت به 

کالس��ه 4788/91 ح 10 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضی��ح داده ک��ه ش��ادروان جم��ال مص��دق بشناس��نامه 1169 در تاری��خ 1391/8/3 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
دو فرزن��د دخت��ر و یک عیال دائم و ی��ک پدر به نام های: 1- مهدی��ه مصدق ش ش 1343 
)فرزن��د(، 2- مهش��ید مص��دق ش ش 5022 )فرزن��د(، 3- نصرت خورس��ند ش ش 600 
)همس��ر متوف��ی(، 4- رضا مص��دق ش ش 12512 پدر، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 13732 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5671 ش��ماره: 280/91 ش ح 14 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 691 تاری��خ 91/4/31 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه خانم 
نرگ��س مالزاده مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چه��ل و پنج میلیون ریال 
)45/000/000 ریال( بابت دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 272101-91/8/17 و 272118-

91/1/7 عهده بانک کش��اورزی و مبلغ س��ی و هشت هزار ریال )38/000 ریال( بابت هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت اجرای حکم در حق 
محک��وم له آقای محمدرضا دولتخواه نام پدر: محمد نش��انی مح��ل اقامت: اصفهان خ آذر 
خ خلج��ا چه��ارراه مظاهری س��اختمان نگی��ن آذر ط اول. ماده 34 قانون اج��راي احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بده��د یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي ک��ه خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائ��ي خود را به 
 قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5672 شماره: 1722/90 ش 8 بموجب رأی شماره 970/91 تاریخ 91/6/6 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- نصرت اله اباذری 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی کوچه ارگ پالک 31 طبقه 
چه��ارم و 2- ایرج نجفی مجهول المکان محکومند به: الزام خوانده ردیف دوم )ایرج نجفی( 
به انتقال مورد خواس��ته نسبت به یکدستگاه خودرو سمند با مشخصات مارالبیان و هزینه 
های دادرس��ی به مبلغ 42/000 ریال و هزینه های نش��ر آگهی در حق خواهان خلیل باقری 
نام پدر: اسماعیل نشانی محل اقامت: اصفهان بهارستان خ فرهنگ مجتمع برق 52 طبقه اول 
را صادر و اعالم می دارد. یکدستگاه سواری سمند به شماره انتظامی 762 ص 32- ایران 

24. 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 دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون 
نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 8 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5673 ش��ماره: 2004/90 ش 8 بموج��ب رأی ش��ماره 96/91 تاری��خ 91/1/28 ح��وزه 8 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه غالمعلی 
مونس��یان نام پدر: مصطفی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 10/000/000 

ری��ال باب��ت اصل خواس��ته و 40/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د وجه چک ش��ماره 472175 مورخ 
90/10/24 عه��ده بانک س��په. مش��خصات محکوم له: به��زاد صادقیان نام پ��در: نجفقلی 
نش��انی مح��ل اقامت: ش��هرکرد خ مولوی ش��رقی کوچه 4/1 پ��الک 23. م��اده 34 قانون 
ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی 
به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء 
 محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5674 خانم الهه طاووس��ی نیگابادی دارای شناس��نامه شماره 465 به شرح دادخواست به 
کالسه 4747/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که ش��ادروان عباس طاوسی نیگ آبادی بشناسنامه 52 در تاریخ 1391/4/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: هشت دختر 
و یک همس��ر دائمی به نام های زیر: 1- معصومه طاووسی نیگ آبادی ش ش 377 )دختر 
متوف��ی(، 2- اکرم طاووس��ی ش ش 32 )دختر متوفی(، 3- ام البنین طاووس��ی ش ش 17 
)دختر متوفی(، 4- آمنه طاووسی نیگ آبادی ش ش 57 )دختر متوفی(، 5- مهری طاووسی 
نیگابادی ش ش 19 )دختر متوفی(، 6- الهه طاووس��ی نیگابادی ش ش 465 )دختر متوفی(، 
7- مریم طاووس��ی نیگاب��ادی ش ش 1270583761 )دختر متوفی(، 8- هاجر طاووس��ی 
نیگاب��ادی ش ش 5640022469 )دخت��ر متوفی(، 9- بتول ش��فیعی ش ش 2562 )همس��ر 
متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5675 آقای میالد کریمی دارای شناسنامه شماره 0-114517-127 به شرح دادخواست به 
کالسه 4753/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان بهناز مختاریان بشناسنامه 812 در تاریخ 91/5/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر به شرح ذیل: 1- 
می��الد کریمی ب��ه ش ش 0-114517-127 فرزند متوفی، 2- محمد عرفان کریمی به ش ش 
3-240530-127 فرزند متوفی 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 دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5676 آق��ای ابراهی��م سیس��تانی اله آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 16102 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 4752/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان پروین فیض دمخوارقانی بشناسنامه 12065 در تاریخ 
88/12/13 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: یک پسر و سه دختر و یک همسر و مادر به نام های ذیل: 1- سحر سیستانی اله 
آبادی ش ش 7062 )دختر متوفی(، 2- س��پیده سیس��تانی اله آبادی ش ش 1270104128 
)دختر متوفی(، 3- س��عیده سیس��تانی اله آبادی ش ش 1271397552 )دختر متوفی(، 4- 
محمدحسین سیستانی اله آبادی ش ش 1274193230 )پسر متوفی(، 5- ابراهیم سیستانی 
اله آبادی ش ش 16102 )همس��ر متوفی(، 6- زهرا بردن آبادی ش ش 179 )مادر متوفی( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5677 آقای میثم صادقی دارای شناس��نامه ش��ماره 1564 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4755/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان علی محمد صادقی فروشانی بشناسنامه 454 در تاریخ 91/7/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: چهار پس��ر و یک 
دختر و یک همس��ر به نام های ذیل: 1- میثم صادقی ش ش 1564 )پس��ر متوفی(، 2- حامد 
صادقی فروش��انی ش ش 1271647508 )پسر متوفی(، 3- یاسر صادقی فروشانی ش ش 
21172 )پس��ر متوفی(، 4- ابوذر صادقی فروش��انی ش ش 3048 )پسر متوفی(، 5- سمیه 
صادقی فروشانی ش ش 1530 )دختر متوفی(، 6- زهرا عسگری فروشانی ش ش 4 )همسر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5678 شماره: 751/91 ش 5 بموجب رأی شماره 1067 تاریخ 91/6/23 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود کرمانشاهی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت پانصد هزار تومان الباقی وجه الرهان و پرداخت سیصد 
و پنجاه هزار ریال هزینه دادرس��ی و تأخیر در تأدی��ه از تاریخ 90/4/8 لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له خس��رو عابدی تیرانی نش��انی محل اقامت: نجف آباد خ امام کوچه شهید 
حبیب الهی بن بست اول پ 11. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه 

محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم 

می شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

افزایش سرمایه
5679 آگهی افزایش س��رمایه شرکت فاطرکیان اکتشاف به شماره ثبت 791 و شناسه ملی 
10980219157 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فاطرکیان اکتشاف 
)س��هامی خاص( مورخه 91/8/10 مقرر گردید: سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000 ریال 
)ده میلی��ون ریال( به مبلغ 20/000/000/000 ریال )بیس��ت میلی��ارد ریال( افزایش یافته و 
ماده 5 اساس��نامه به ش��رح مزبور اصالح گردید. م الف/ 260 فدایی- رئیس ثبت اس��ناد و 

امالک اردستان
 

ابالغ
5680 ش��ماره ابالغیه: 9110103633203579، ش��ماره پرون��ده: 9109983633200680، 
شماره بایگانی شعبه: 910687، خواهان رضا عابدی دادخواستی به طرفیت خوانده )قربان 
نسکی( به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر 
واقع در خمینی شهر بلوار دانشجو بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی 
ش��ماره یک ارجاع و به کالس��ه 9109983633200680 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/11/25 و س��اعت 10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده )قربان 
نسکی( و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگی حاضر گردد. شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر
 

تحدید حدود اختصاصی  
5681 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغ��ازه وطبقه فوقاني پالک ش��ماره 1/7223 
واقع درابنیه بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتی بنام آق��اي عبدالرضا الصاق 
فرزند حبیب اله درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 1391/10/2 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب 
این آگه��ی بکلیه مالکی��ن ومجاوری��ن اخطارمی گردد ک��ه درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حضوریابند. اعتراض��ات مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظی��م صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه ای��ن اداره ارائه نمایدضمنًا چنانچ��ه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
 نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد ازتعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 
 

حصر وراثت
5688 خان��م بیگم عموش��اهی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 399 خمینی ش��هر به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 910892 ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قدی��ر افتادگان خوزانی بشناس��نامه 1824 در 
تاری��خ 82/8/28 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت ب��ه: 1- متقاضیه با مش��خصات فوق )عی��ال متوفی(، 2- زه��را افتادگان 
 خوزانی به ش��ماره مل��ی 7-064761-113 خمینی ش��هر 3- فاطمه افت��ادگان خوزانی به 
ش ش 175 خمین��ی ش��هر 4- صدیق��ه ش��یخی خوزان��ی ب��ه ش ش 15 خمین��ی ش��هر 
)دخت��ران متوف��ی(، 5- فتح اله افت��ادگان خوزانی ب��ه ش ش 233 خمینی ش��هر، 6- تقی 
افت��ادگان خوزان��ی ب��ه ش ش 15485 خمینی ش��هر، 7- روح ال��ه افت��ادگان خوزانی به 
 ش ش 1713 خمین��ی ش��هر، 8- اکب��ر افت��ادگان خوزانی به ش ش 11598 خمینی ش��هر، 
9- مه��دی افت��ادگان خوزانی ب��ه ش ش 829 خمینی ش��هر 10- احمد افت��ادگان خوزانی 
ب��ه ش ش 10842 خمینی ش��هر، 11- رمضان عل��ی افتادگان خوزانی ب��ه ش ش 10813 
خمین��ی ش��هر 12- رضا افت��ادگان خوزانی به ش ش 11 خمینی ش��هر )پس��ران متوفی(. 
 این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگه��ی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر



لزوم ارتقای فرهنگی 
مخاطبان کانون زبان 

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: باید 
ارتق��ای فرهنگی مخاطبان کانون زب��ان به ویژه ک��ودکان و نوجوانان در 
کنار فعالیت های آموزش��ی مورد توجه قرار گیرد. حامد عس��گری فرکه 
در نشست مدرسان کانون زبان اس��تان اصفهان سخن می گفت، با اشاره 
به ادغام کانون پرورش فکری و کانون زبان به عنوان دو عضو یک خانواده 
افزود: نزدیکی بیش��تر این دو کانون به یکدیگر می تواند باعث پیشرفت 
بیش از پیش آن ش��ود. مدیر کانون زبان اس��تان اصفهان ب��ر ادامه روند 
پیشرفت کیفی و کمی مراکز آموزش��ی کانون زبان اشاره کرد و خواستار 
ارتقای فرهنگی و تربیتی مخاطبان به ویژه ک��ودکان و نوجوانان در کنار 
پیشرفت های تخصصی در کانون زبان شد. وی تأکید کرد: سرمایه اصلی 

کانون زبان، مدرسان آن هستند.

 گ�روه فرهنگ - رییس کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد اس��تان 
اصفهان از راه اندازی پرتال کتابخانه های مساجد این استان در آینده ای 
نزدیک خبر داد. حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی افزود: با 
راه اندازی این پرتال،  مخاطبان می توانند به راحتی کتاب مورد نیاز خود 
را در تمامی کتابخانه های مساجد استان جستجو کرده و در صورت وجود 
کتاب مورد نظر، از آن اس��تفاده کنند. وی تصریح ک��رد: این پروژه بخش 
 www.ravagh.ir تکمیلی پرتال مراکز فرهنگی رواق است که به آدرس
در خرداد سال جاری راه اندازی ش��د. رییس کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد اس��تان اصفهان افزود: هم اکنون در 652مسجد استان کتابخانه 
بسته )دارای پیشخوان( و در 206 مسجد کتابخانه باز )بدون پیشخوان(، 

فعال است. 

دوست داشتیم ایران از عنوان خود دفاع کند

بروس دیویس، یکی از رؤس��ای کمیته فیل��م خارجی زبان 
آکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی می گوید، تحریم جوایز 
اس��کار 85 از س��وی ایران برای این کمیت��ه ناراحت کننده 
بود. دیویس، مدیر اجرایی پیش��ین آکادمی علوم و هنرهای 
س��ینمایی و ران یرکس��ا که به اتفاق ریاس��ت کمیته فیلم 
خارجی زب��ان آکادمی را به عهده دارند، در گفتگو با نش��ریه 
آمریکایی ورایتی درباره اشکاالت وارد به این کمیته در مورد 
معرفی نمایندگان کشورها و نحوه انتخاب نامزدهای بخش 
 Bruce-Davis .اسکار فیلم خارجی زبان توضیحاتی دادند
در بخشی از این گزارش که روز دوش��نبه منتشر شد، آمده 

است: »متأسفانه یکی از فیلم هایی که امسال در آکادمی امکان 
نمایش ندارد، کمدی، درام »یه حبه قند« به کارگردانی رضا 
میرکریمی اس��ت که ایران - برنده اسکار فیلم خارجی زبان 
پارسال با »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی - در 
اعتراض ب��ه تولید فیلم ویدئویی ضد اس��المی »معصومیت 
مسلمانان« در ایاالت متحده، حاضر به معرفی آن به آکادمی 
نش��د. دیویس در این باره گفت: »مس��لما ما ناراحت شدیم. 
دوست داشتیم قهرمان پارسال برگردد و از عنوان خود دفاع 
کند. این دو فیلم به لحاظ سبک فیلمسازی متفاوت هستند، 
اما خیلی ناراحت کننده است که ایران امسال در اسکار حضور 
ندارد که این تقصیر فیلمسازان نیست. دوست داریم دنیایی 
را ببینیم که در آن مسایل هنری تحت تأثیر مسایل سیاسی 
نیستند.« امس��ال در مجموع 71 فیلم برای رقابت در بخش 
اس��کار فیلم خارجی زبان به آکادمی معرفی شده اند که یک 
رکورد است. از میان فیلم های معرفی شده در نهایت پنج فیلم 
به فهرست نهایی نامزدهای بخش فیلم خارجی زبان راه پیدا 
می کنند که اسامی آنها10 ژانویه 2013 )21 دی ماه( همراه 

نامزدان دیگر بخش های جوایز اسکار اعالم می شود.

کارگردان »گشت ارشاد«  از »کالشینکف« گفت 

با عرضه »گشت ارشاد« در ش��بکه  نمایش خانگی و در 
حالی که به نظر می رسد حواش��ی مربوط به آن به پایان 
رسیده، سعید س��هیلی مقدمات فیلم تازه اش را فراهم 
می کن��د؛ فیلمی که به گفته س��هیلی در انتظ��ار پروانه 

ساخت است. 
س��هیلی در باره این فیلم گفت: »کالش��ینکف« به هیچ 
کدام از فیلم های قبلی ام شبیه نیست، ولی از یک نظر به 
همه آنها می تواند شبیه باش��د، آن هم این که به مسایل 
اجتماعی می پردازد و از این نظر شبیه »گشت ارشاد« و 
»مردی از جنس بلور« است ولی شباهت های عمده ای به 

هیچ کدام از فیلم هایم ندارد. جدا از تم اجتماعی، یک رگه 
طنز و یک رگه مذهبی در این فیلم لحاظ شده؛ در واقع 
می شود گفت »کالشینکف« یک فیلم اجتماعی همراه با 

طنز است با رویکرد دینی. 
سهیلی درباره این که معموال فیلمساز ها در ایران بعد از 
یک فیلم جنجالی یک فیلم آرام و بی سر و صدا می سازند، 
آیا بعد از »کالشینکوف« قرار است بعد از »گشت ارشاد« 
یک فیلم بی حاشیه تر باش��د، گفت: من اصاًل دنبال این 
نیستم که فیلم آرام یا جنجالی بسازم. دنبال این هستم 
که فیلم بهتری بس��ازم. حاال این فیلم امکان دارد خیلی 
آرام تر باش��د، امکان هم دارد به اندازه »گش��ت ارشاد« 
جنجالی باشد.  سهیلی درباره این که چقدر اتفاقاتی که 
برای »گشت ارش��اد« افتاد می تواند روی این فیلم تأثیر 
بگذارد، تصریح کرد: قطعاً تأثی��ر دارد. نه از آن جنبه که 
من محافظه کار یا مالحظه کار یا ترس��و بش��وم و عقب 
نشینی کنم، ولی از این نظر که مصر باشم فیلمی از نظر 
قد و قواره باال تر و رشید تر و بهتر از »گشت ارشاد« باشد، 
قطعاً اتفاقات»گشت ارشاد« من را به این سمت می برد. 

چهرهیادداشت

هفت

فروش 480 هزار دالری لباس هنرپیشه جادوگر شهر اوز
در یک حراجی در هالیوود پیراهن��ی که »جودی گارلند« در فیلم »جادوگر ش��هر اوز« بر 
تن کرده بود، به قیمت480 هزار دالر به فروش رس��ید. حراجی جولین��ز این پیراهن را که 

در 1939 در این فیلم و توسط جودی گارلند پوشیده شده بود به قیمت باالیی فروخت. 

5

»چشم، چشم، دوماهی« با طراحی 
جدید منتشر شد

چ��اپ س��وم کت��اب »چش��م، چش��م، 
دو ماهی« نوشته محمد حمزه زاده، مدیر 
عامل انتش��ارات س��وره مهر با طرح جلد 
جدی��د منتش��ر شد.»چش��م، چش��م، 
دوماهی« داستانی اس��ت که برای گروه 
سنی کودکان نوشته ش��ده و به ماجرای 
زندگی دختری می پردازد که پدر وی در 
جنگ نابینا شده است. این کتاب از پنج فصل کوتاه تشکیل شده و عناوین 
آن عبارتند از: »وقتی بابا نمی بیند«، »من و بابا نقاشی می کشیم«، »این  
آقا نابیناست«، »توی چش��م هر کس دو تا حوض هس��ت«، »خودمان 
نمایش��گاه درس��ت می کنیم«. از این نویس��نده تاکنون 15 کتاب برای 
کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده که تعدادی از آنها برنده جوایز مختلف 
ادبی شده اند. حمزه زاده در سال 88 جایزه ربع قرن ادبیات کودکان دفاع 
مقدس را برای کتاب »چشم، چشم، دو ماهی« از آن خود کرد.چاپ سوم 
کتاب »چشم، چشم، دو ماهی« در 5000 نسخه و به قیمت شش هزار و 

500 تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. 

این تابلو 41/5 میلیون دالر ارزش دارد
یک تابلو اثر پابلو پیکاس��و به نام »بیشتر 
طبیعت« ب��ه قیم��ت 41/5 میلیون دالر 
فروخت��ه ش��د. در حراج��ی آث��ار هن��ر 
امپرسیونیستی و مدرن س��وتبی، 9 اثر از 

پیکاسو به حراج گذاشته شد.
در این حراجی در مجموع 67 اثر به فروش  

نرفتند و بدین ترتیب حراجی 170 میلیون 
دالر پایین تر از تخمین های اولیه به کار خود خاتمه داد.  در این حراجی 
دو تابلو پیکاس��و از چهره ماری-ترز والتر به نام های »بیشتر طبیعت« و 
»Femme a la Fenetre« طبق انتظار عمل کردند. تابلو دوم به قیمت 
17/2 میلیون دالر به فروش رفت و تابل��و اول نیز به قیمت41/5 میلیون 
دالر فروخته شد.  سیمون شاو، مسئول بخش هنرهای امپرسیونیستی و 
مدرن سوتبی گفت: »با توجه به آثاری که به فروش رفتند متوجه می شویم 
خریداران به دنبال آثار باکیفیت هستند. عالوه بر این، رقابت برای خرید 

آثار شدید بود و خریداران از سراسر دنیا در حراجی حضور داشتند.«

انتشار سکوت خیس "قاسم افشار"
خواننده قطعه»وقف پرنده ها« نگاه سطحی 
برخی هنرمندان به موسیقی پاپ را آفت 

این گونه موسیقی توصیف کرد.
قاس��م افش��ار با اش��اره به فضای ملتهب 
موسیقی پاپ گفت: موسیقی پاپ کشور 
در وضعیت خوبی به سر نمی برد و بسیاری 
از هنرمندان این عرصه با نگاه سطحی به 
حوزه موسیقی پاپ، به این مشکل دامن می زنند. وی ادامه داد: آهنگسازان 
جوان در عرصه موسیقی پاپ کشور با اس��تفادی از سمپل و تقلید از آثار 
ضربه شدیدی به بدنه موسیقی پاپ کشور زدند که امیدوارم هنرمندان و 
مسئوالن این عرصه با نگاه منطقی و دلسوزانه مخاطب را به سوی موسیقی 
اصیل و ماندگار سوق دهند. این خواننده در باره جدید ترین اثر هنری خود 
افزود:آلبوم »س��کوت خیس« جدید ترین اثر هنری من است که فضایی 
متفاوت نسبت به کارهای قبلی ام دارد. وی ادامه داد: محمدرضا چراغعلی، 
تورج شعبانخانی، پوریا حیدری ، امین قباد، میالد اکبری ملودی و تنظیم 
سکوت خیس را برعهده دارند. افش��ار درباره غیبت چندین ساله در ارایه 
آثار موسیقی اظهار کرد: دلیل غیبت من دربازار موسیقی در این چند سال 
ارایه آثار متنوع و متفاوت بود. همچنین سعی کرده ام در زمینه ارتباط با 

مخاطبانم با تأمل بیشتری قدم بردارم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 924 |  چهار شنبه 24  آبان 1391 | 29 ذی الحجه  1433

سفر به فردا»خاله سارا« ی تلویزیون  سریال تلویزیونی جراحت در کمال خونسردی
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – آتنه فقیه نصیری گر چه فارغ التحصیل رشته زبان اسپانیایی 
از دانشگاه تهران است، ولی یک روز هم به دنبال این تخصص نرفت؛ چرا که 
وقتی به طور اتفاقی »خاله سارا« شد و بعد هم عروس رضا صباحی در»خانه 
س�بز« گردید، ماهیتی تلویزیونی پیدا کرد که خیلی ها دوست داشتند او را 
فقط در قاب کوچک ببینند نه بر پرده عریض.  به همین دلیل اوایل دهه 70 در 
سینما بازیگر پرکاری بود و در اواخر این دهه در تلویزیون، اما در سینما هیچ 
گاه نتوانست موفق باشد. برخی از فیلم های سینمایی او عبارتند: ازجیب برها 
به بهشت نمی روند، هشت پا، مزرعه پدری، قارچ سمی،  سفر به فردا، مهره، 
در کمال خونسردی، سال های بی قراری، کاکادو، بلوف، من زمین را دوست 

دارم، بندر مه آلود و آهوی وحشی. 
او تاکنون یک بار برای ایفای نقش در فیلم س�یامک شایقی به نام »در کمال 

خونسردی« نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده است.
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حیات رسانه های کاغذی در گرو 
شرایط اجتماعی است

یک استاد رشته  ارتباطات/ یونس شکرخواه 

یکی از مسایل هنجار ژورنالیسم این اس��ت که اساسا کسانی مدرسش 
باشند که بازیگر روزنامه نگاری بوده اند و با تمام زوایای  آن آشنا هستند؛ 
در واقع مدرسان این عرصه باید کسانی باشند که تحریریه را می شناسند 
و باید ترکیبی از تئوری بودن و عملی بودن باش��ند. مثال اگر در دانشگاه 
روزنامه نگاری یک چاپخانه کوچک وجود ندارد، آن دانش��گاه نمی تواند 
روزنامه نگار خوبی تربیت کن��د حتی اگر معلم های خوبی هم داش��ته 
باشد؛ چرا که آموزش گیرنده ها باید در جایی امتحان خود را پس  دهند 
و مشخص نیست از این تعداد 
دانشجوی روزنامه نگاری چند 
درصد جذب بازار کار می شوند.

اعتق��ادی ندارم ک��ه تحوالت 
حتم��ا تک عنصری هس��تند، 
بلک��ه علت ه��ا و معلول هایی 
وجود دارند. اکنون یک پارادایم 
ش��یفت )تغییر سرمش��ق ها( 

درحال رخ دادن است.

قویدل تاکنون سریال »گمش��ده« و چند اپیزود از 
سریال پربیننده »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« 
را کارگردانی کرده و رضا جودی نیز س��ال گذش��ته 
تهیه کنندگی سریال ماه رمضان این شبکه را باعنوان 
»سی امین روز« به عهده داش��ت. فیلمنامه رویای 
گنجشک ها توسط فرهاد پورس��عیدی نوشته شده 
است. داستان این سریال مربوط به حسام، جوان 30 
ساله ای است که سال ها پیش خانواده اش را از دست 
داده و مس��ئول یک خانه ایتام در یکی از شهرهای 
شمالی کشور است. در این خانه ایتام، تعدادی کودک 
و نوجوان بی سرپرس��ت زندگی می کنند. اوضاع در 
این خانه آرام است تا این که حکم تخلیه آنجا صادر 

می شود و زندگی ساکنانش را دگرگون می کند.

آنان در جستجوی خانه ای جدید، تالش خود را به کار 
می گیرند و در این رهگذر، با پیرمردی مهربان و درد 

آشنا به نام دوستعلی آشنا می شوند.
در این سریال، علی نصیریان در نقش دوستعلی ظاهر 
می شود که خانه اش را به بچه های یتیم و بی سرپرست 
اختصاص می دهد و آزیتا حاجیان و کورش تهامی نیز 
در نقش دو مددکار اجتماع��ی جلوی دوربین ظاهر 
می شوند. سام درخشانی در این سریال نقش ماهیگیر 
روس��تا را بازی می کند. سرگذشت زندگی بچه های 
 خانه ایتام و ماجراهای آنان، داس��تان های س��ریال 
روی��ای گنجش��ک ها را رقم می زند. ضب��ط تصاویر 
سریال در لوکیش��ن های کیاشهر، الهیجان و رشت 

انجام شده است.

این سریال با محور قرار دادن شش کودک دبستانی 
 به دنیای ک��ودکان وارد می ش��ود، ول��ی مخاطبان 

رویای گنجشک ها بزرگساالن هستند.
می توان گفت این مجموع��ه، کاری درباره کودکان 
اما برای بزرگس��االن اس��ت. به نوعی در این سریال 
 س��عی ش��ده نگاه ت��ازه ای ب��ه موض��وع بچه های 
 بی سرپرس��ت ش��ود و تالش��ی اس��ت برای ترویج 
یتیم نوازی و مهربانی. انسان در طول تاریخ به کشف 
و اختراع ابداعات متعدد دست یافته و گاه این آشنایی 
با ناش��ناخته ها و تبعاتی که به همراه دارد، انس��ان 
مغرور را از مسیر اصلی اندیشه های فطری دور کرده 
اس��ت. البته مدیران تلویزیون و دس��ت اندرکاران 
س��ینما تالش و حمایت خود را به تولید این دست 

 آثار معط��وف داش��ته اند و گاهی کاره��ای خوب و 
قابل قبولی از آب درآمده است، مثل »زیر نور ماه«، 

»رنگ خدا« و »بید مجنون«.
در واقع تولید آثار هنری که با فطرت انسانی سروکار 
دارد، به یک جریان تبدیل شده است. البته فیلم هایی 
از این دست عموما چنان درگیر محتوا می شود که از 
فرم، س��اختار و تکنیک های روایی باز می ماند. یکی 
از معرفه های آثار هنری متعهد میل به تأثیرگذاری 
است. در واقع این گونه آثار با هدف تأثیر گذاشتن بر 

فطرت مخاطب تولید می شود.
می توان پا را فراتر نهاد و اساس هنر را ریشه یابی کرد. 
هنر برای بشر ذاتی است و به همان میزان که یک نیاز 
درونی به حساب می  آید، در ارتباط میان انسان ها و 

موضوعات فرا انسانی تأثیرگذار است.
مهم ترین و اساس��ی ترین وجه هن��ر به  عنوان آیینه 

طبیعت شاید قدرت تأثیرگذاری آن باشد.
هنر خلق می ش��ود تا تأثیر بگذارد و این مس��أله در 
جریان فرآیند ارتباطی میان هنرمند، هنر و مخاطب 
حاصل می شود. کاتارسیس، جزو مهم ترین عناصر 
تأثیرگذار تئاتر و هنرهای نمایش��ی بر انسان هاست 
که با تحریک دو حس ترحم و دلس��وزی یا شفقت و 
همچنین ترس یا هراس باعث دگرگونی و تحول یا 

دست کم تحریک روح و احساس می شود.
رویای گنجش��ک ها که از بازی ه��ای هنرمندانه ای 
بهره گرفته است، با نگه داش��تن لحظات احساسی 
و پرداخت فراوان این لحظات، تالش می کند بیننده 
را متأثر کند و به بازنگری خود و اتفاقات دور و برش 
همت بیش��تری بگمارد. با وجود همه تغییراتی که 
در دوره  های هنری برای انس��ان، جوامع انس��انی و 
درام اتفاق افتاده، کاتارسیس همچنان به  عنوان یک 
نیروی مهم و تأثیرگذار وجود دارد. اگرچه میزان تأثیر 
و ماهیت آن در دوران معاصر نسبت به دوره کالسیک 
کاهش یافته، اما بازهم نتیج��ه آن را به میزان قابل 

توجهی می توان در نمایش های مدرن بررسی کرد.
ت��رس و ش��فقتی ک��ه براث��ر مواجه��ه کاراکتر یا 
کاراکترهای اصلی در مواجهه با مصائب و مشکالت یا 
ضد قهرمان و در مقایسه با عظمت، بزرگی و محبوبیت 
قهرمان پیش می آید، ترس و هراس مخاطب را رقم 
می زند و هر چقدر تعدد این احواالت در مسیر قهرمان 
بیشتر باشد، مخاطب را بیشتر با خود همراه می کند.

مثال آزیت��ا حاجیان ع��الوه بر اندوهی ک��ه به علت 
جابه جایی و دربه دری شش کودک یتیم در دل دارد، 
با همس��ر و دختر خود نیز دچار مشکل است و از آن 
رنج می برد. مخاطب نیز به او می اندیشد، اما در عوض 
به نوعی بازشناخت و دگرگونی دس��ت می یابد که 
تغییر او از ناآگاهی به دانش و آگاهی را نتیجه می دهد.

قهرمان گاه با آن که با ناآگاهی  اش اس��باب نابودی 
خویش را فراهم می  آورد، اما در عوض به یک شناخت 
با ارزش دس��ت یافته و این ش��ناخت است که برای 
او ارزش دارد و ب��ه تماش��اگر انتقال داده می ش��ود. 
البته همه این ها به ش��رطی حاصل می شود که اثر 

باورپذیر باشد.
جزئی نگ��ری ک��ه کارک��رد اصل��ی آن باورپذیرتر 
ک��ردن ی��ک واقع��ه ب��رای مخاط��ب اس��ت، در 
 خیلی جاه��ا و در بهترین آث��ار هنری از نقاش��ی و 
مجسمه سازی گرفته تا ادبیات و هنرهای نمایشی 
قابل مشاهده اس��ت؛ به عنوان مثال گابریل گارسیا 
مارکز در فصلی از رمان معروف »صدسال تنهایی« 
هنگامی که می خواهد حمله تع��داد زیادی پرنده را 
به خانه نش��ان دهد، برای این که مخاطب حادثه را 
راحت تر بپذیرد، دقیقاً تعداد پرندگان را ذکر می کند 
و از عبارات��ی مانند دس��ته ای از پرندگان اس��تفاده 
نمی کند. نمایش جزئیات، بسان روحی است که در 
بطن یک اثر دمیده می شود و آن را باورپذیر می کند. 
قویدل در رویای گنجشک ها با تسلط بر این امر، به 

خوبی از عهده پرداخت جزییات برآمده است.
گاه ریتم فیلم در لحظات احساسی فیلم چنان کند 
می شود که انگار کارگردان قصد ندارد ادامه فیلم را 
نشان دهد و حس سکته و مرگ به بیننده القا می شود 

و گویی این لحظه نقطه پایانی است برای زندگی.
البته کندی ریتم آزاردهنده نیست؛ چرا که تمپوی 
درونی متن توس��ط دیگ��ر عناصر حفظ می ش��ود. 
طراحی نور نیز عالوه بر روشن کردن فضای تصویر، 
وارد حیطه معنا گرایانه شده و در بیان مفاهیم انسانی 
و ایجاد فضاهای تأثیرگ��ذار نقش مهم تری به عهده 

می گیرند.
موسیقی زیبای تیتراژ که اشعار آن به زبان گیلکی و 
شمالی خوانده می شود، به دلیل استفاده از سازهای 
مشترک محلی، موسیقی سریال »پس از باران« را در 

یاد بیننده تداعی می کند.

درباره سریال رویای گنجشک ها

جزئیات، به سان روحی است که در بطن اثر دمیده می شود 

نرگس  مجموعه تلویزیونی »رویای گنجشک ها« به کارگردانی راما قویدل و تهیه کنندگی رضا جودی به عنوان سریال ویژه 
شبکه دو سیما برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان اوایل اردیبهشت ماه در ش�مال کشور مقابل دوربین رفت، اما ناظمی نیا 

تصمیم مدیران س�یما به این منجر ش�د که س�ریال »چمدان« در فهرس�ت پخش ماه رمضان قرار بگیرد و »رویای 
گنجشک ها« سریالی مناسبتی نباشد.

راه اندازی پرتال 
کتابخانه های  مساجد 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شنبه آغاز تمرینات گیتی پسندی ها     
 تمرینات تیم فوتس��ال گیتی پس��ند که بعد از آغ��از اردوی تیم ملی 
 فوتسال برای مس��ابقات جام جهانی تعطیل ش��ده بود، پس از وقفه 

چند هفته از روز شنبه آغاز می شود. 
قرار است گیتی پسندی ها در تمرینات خود همه بازیکنان ملی پوش 
را در اختیار داش��ته باش��ند و برای آغاز مقتدرانه در مسابقات لیگ، 
اس��تارت بزنند. محمد کشاورز، احمد اس��ماعیل پور، حسین طیبی، 
سپهر محمدی و افشین کاظمی بازیکنان ملی پوش گیتی پسند بودند 

که همراه با تیم ملی در جام جهانی فوتسال حضور داشتند. 
به نظر می رس��د با توجه به این که ش��اکله اصلی تیم ملی فوتسال از 
بازیکنان گیتی پسند تشکیل شده بود، افضل برای بازگرداندن روحیه 

بازیکنان ملی پوش خود کار سختی در پیش داشته باشد. 
هفته دهم مس��ابقات لیگ برتر فوتس��ال باشگاه های کش��ور از روز 

چهارشنبه اول آذر آغاز خواهد شد. 

 بی برنامگی دوباره 
فدراسیون بسکتبال

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه رقابت های لیگ برتر را از 
هفته هفتم تا پایان نیم فصل تغییر داد. 

کمیته مس��ابقات فدراس��یون بس��کتبال برنامه دور رفت مسابقات 
لیگ برتر را تغیی��ر داد. این تغییر از هفته هفتم لیگ انجام می ش��ود 
و مس��ابقات ب��ه ج��ای ۱۶ آذر، روز بیس��تم آذر برگزار خواهد ش��د 
و به همین دلی��ل دیداره��ای هفته های هش��تم و نهم نی��ز با چند 
روز تأخی��ر انجام می ش��ود. بر این اس��اس، مس��ابقات مرحله رفت 
 س��ه روز دیرت��ر از زمان اع��ام ش��ده در برنام��ه قبل��ی و در تاریخ 

۳۰ آذرماه به پایان خواهد رسید.  

همه فدای یک نفر
 الزلو در ایران می ماند

موج برکناری مربیان خارجی ورزش ایران به تیراندازی هم رس��ید تا 
فدراسیون تیراندازی با مربیان تیم های ملی تپانچه و اهداف پروازی 

خداحافظی کند.
 چابا ارنو گیبورگ، س��رمربی مجارس��تانی تپانچه و مارچلو درادی، 
سرمربی تیم ملی اهداف پروازی که تا پایان سال جاری با فدراسیون 
ایران قرارداد دارند، پس از پایان قراردادشان کشور را ترک می کنند 
و تنها الزلو س��وچک همچنان به کار خود با ملی پوشان تفنگ ادامه 

می دهد. 
حضور الزلو در تیراندازی ایران بدون دس��تاورد نبوده و فدراسیون 
تیراندازی در تاش است تا این مربی همچنان در ایران بماند. شاید 
یکی از موفقیت های این مربی، تغییر و تحوالت مثبت در تیراندازی 
بانوان ایران باشد. الهه احمدی، تیرانداز المپیکی ایران که در جریان 
رقابت های المپیک لندن نتایج قابل قبولی کسب کرد، دست پرورده 

همین مربی است. 

پرسپولیسی ها به دنبال  امید نظری
به گفته یکی ازدست اندرکاران باش��گاه پرسپولیس، مسئوالن این 
باش��گاه نامه نگاری هایی با باش��گاه آنخل هولمز سوئد برای جذب 
امید نظری انجام داده اند. نظری 22 س��اله با پدری ایرانی و مادری 
 فیلیپینی هم اکن��ون در اردوی تی��م ملی فوتبال ای��ران در تهران

به سر می برد.
 از سوی دیگر، گفته می شود که سرنوشت نهایی استفان آپیا، بازیکن 
غنایی که در تهران به سربرده و عاقه مند به پیوستن به پرسپولیس 
اس��ت، در دس��تان رضا حقیقی بازیکن تیم فجر سپاسی قرار دارد.  
مسئوالن پرسپولیس عاقه مند به جذب حقیقی هستند و در صورتی 
که وی به حضور در پرسپولیس رضایت دهد، از جذب آپیا خودداری 
خواهند کرد، اما گویا ژوه از آپیا خوشش نیامده و حقیقی از آمدن به 

پرسپولیس منصرف شده است.

پیشتازی شطرنج  بازان اصفهانی 
نیما جوانبخت و ش��اهین لرپری زنگنه، دو شطرنج باز اصفهانی تیم 

ملی با نتایج خوب در باالی جدول رده بندی قرار دارند.
رییس هیأت ش��طرنج اس��تان اصفهان در این باره گفت: مسابقات 
جهانی شطرنج از رده های سنی هشت تا 2۰ سال در کشور اسلوونی 
در حال پیگیری است و شطرنج  بازان اصفهانی تیم ملی نتایج مطلوبی 
را کسب کرده اند. حس��ین گلش��ن با بیان این که نیما جوانبخت و 
ش��اهین لرپری زنگنه در کنار دیگر ملی پوش��ان در ح��ال رقابت با 
حریفان خود هستند، افزود:  با نتایج به دست آمده تا این لحظه،  به 

کسب مدال شطرنج  بازان اصفهانی امید زیادی داریم. 

باریج اسانس میهمان تبریزی ها
شش��مین هفته  رقابت های لی��گ برتر والیب��ال امروز ب��ا برگزاری 
شش دیدار پیگیری می ش��ود  که تیم باریج اسانس کاشان میهمان 
شهرداری تبریز خواهد بود.این دیدار ساعت ۱7 برگزار خواهد شد. 
تیم کاله، صدرنش��ین مس��ابقات نیز این هفته به مصاف پیشگامان 

کویر یزد می رود. 

نتیجه دست خداست
کی روش/سرمربی تیم ایران

نتیجه دست خداس��ت، اما تضمین می دهم 9۰ دقیقه جنگجویانه 
بازی کنیم.  ما برای ازبکس��تان احترام زیادی قائلیم اما ما هم کامًا 
آماده هستیم تا نتیجه الزم را کس��ب کنیم.  شکی نداریم نوع بازی 
که ازبکستان ارایه می دهد شیوه ای نیست که ما به آن عادت داشته 
باشیم. ازبکستان شبیه شوروی س��ابق و روس ها بازی می کند. تیم 
قدرتمندی هس��تند که در طول 9۰ دقیقه تاش می کنند و اگر ما 

تمرکز الزم را داشته باشیم می توانیم بازی را مدیریت کنیم.
نکته ای که نباید فراموش کنیم این است که بازیکنان ما باید تمرکز 

کافی را داشته باشند. 
کاری که در ازبکس��تان 
کردی��م، درون خان��ه هم 
می توانی��م انج��ام دهیم. 
تضمی��ن می کن��م در ط��ول 
مسابقه با روحیه خوب بازی کنیم اما 

کسب نتیجه دست خداست.

تکمیل کلکسیون ناکامی های فوتبال

 فدراسیون کفاشیان
 دو رقمی شد  

تیم ملی جوانان یکش��نبه به کره جنوبی باخت و به جام 
جهانی نرفت. همان روز تیم ملی فوتسال نیز با شکست 

مقابل کلمبیا، حذفی زودهنگام از جام جهانی داشت.
این شکست ها، ادامه س��ناریوی ناکامی های پی در پی 
فدراس��یون علی کفاش��یان بود. اگر فوتس��ال را فاکتور 
بگیریم، فوتبال ایران در دوران ریاست او، رنگ برد به خود 
ندیده است. شکست های تیم های ملی فوتبال به قدری 
زیاد بوده که اندک موفقی��ت برخی از آنها نیز »هیچ« به 
حساب می آید. اگر از تیم ملی بزرگساالن شروع کنیم، 
غیر از حاال که ش��انس زیادی برای صعود به جام جهانی 
دارد، در مه��م ترین تورنمنت های پنج س��ال گذش��ته 
 شکس��ت خورده اس��ت؛ از جام جهانی بگیری��د تا جام 
ملت ها. ایران حتی قهرمان تورنمنت غرب آسیا نیز نشد. 
اما مهم تر از این شکس��ت ها واکنش رییس فدراسیون 
 فوتبال ب��ود. او با سیاس��ت خنده و ش��وخی، همواره با 

فاجعه بار ترین اتفاقات فوتبال کنار آمده است. 
کفاشیان همیش��ه، وعده آینده ای روش��ن را می دهد؛ 
آینده ای که قرار بود برای تیم ملی امید، تیم نوجوانان و 
حتی همین جوانانی که حذف شد، از راه برسد. تنها تیمی 
که در پنج سال گذشته برای کفاشیان آبروداری کرده، 
تیم ملی نوجوانان بوده اس��ت. حضور در دو جام جهانی 
و قهرمانی در آس��یا، مرهمی بود بر تمام شکست های 

فوتبال ایران.
در جدول ناکامی ه��ا و موفقیت های فدراس��یون علی 
کفاش��یان، به یک ترازوی ناهمگون می رسیم؛ ترازویی 

که کفه ناکامی آن، به کفه موفقیتش می چربد. 
فدراس��یون کفاش��یان در فوتب��ال، ۱۰ ناکامی بزرگ 
در ع��رض پن��ج س��ال داش��ته اس��ت. ای��ن ناکامی ها 
تنه��ا معطوف ب��ه تورنمنتی مثل غرب آس��یا نیس��ت. 
حذف از ج��ام جهانی فوتب��ال، حذف از ج��ام ملت ها، 
چهارم��ی در بازی ه��ای آس��یایی گوان��گ ژو، حذف 
 امیدها از مقدماتی المپیک، شکس��ت ه��ای جوانان در 
 بازی های آس��یایی و... هم��ه و همه ناکام��ی هایی که 
تک تک شان می تواند کمر یک فدراسیون را خرد کند، 
اما فدراس��یون کفاش��یان نه تنها کمر خم نکرده، بلکه 
 مقابل انتقادها واکنش خاصی نشان نداده و تاش کرده با 

آدم های قبلی، در فوتبال مدیریت کند.

یادداشت

6
الکس فرگوسن عشق جیمز باند است!

فرگوسن در سفرش به آمریکا در هواپیما، مادر دنیل کریگ، بازیگر نقش باند، را می بیند و به او می گوید از 
حضور جیمز باند در اولدترافورد استقبال می کند. البته خانم کریگ این پیشنهاد را رد می کند و می گوید 

پسرش به اولدترافورد نمی آید؛ چون طرفدار لیورپول، رقیب سرسخت منچستر است. 

خوش شانس��ی ایران در ب��ازی رفت  که با درخش��ش مهدی 
رحمتی و اشتباه داور مسابقه هم همراه شد، سه امتیاز آن بازی 
را به حساب ایران واریز کرد ولی به هرحال شانس همیشه به 
یک تیم رو نمی کند و به همین خاطر می توان بدبینانه گفت 
که آن اتفاقات ممکن است امشب برای تیم ایران تکرار شود و 
به همین خاطر مردان پارس��ی باید با حواسی جمع تر نسبت 
به چهار بازی قبلی خودش��ان در این گروه به دیدار ازبکستان 

بروند.
ازبک ها به خاطر حکم فیفا در بازی رف��ت پنج بازیکن اصلی 
خودشان را به همراه نداشتند، ولی امروز شاگردان کاسیموف 

بدون شک با تمام قوا و برای نباختن راهی تهران شده اند.
نمایش شاگردان کی روش در چهار بازی گذشته هرگز در حد و 
اندازه های تیم ایران نبوده و آخرین پیروزی ایران در مقابل کره 

جنوبی هم در حالی به دست آمد که چشم بادامی ها بارها تیر 
دروازه ایران را نشانه رفتند و در نهایت هم تجربه بازیکنی مثل 
نکونام باعث شد س��ه امتیاز آن بازی خانگی در تهران بماند، 
ولی شرایط بازی با ازبکستان بس��یار متفاوت تر از بازی با کره 
است و بازی قدرتی و فیزیکی ازبک ها در کنار دوندگی بی امان 
بازیکنان این تیم و شوت های از راه دورشان، می تواند خطرات 

زیادی را بر روی دروازه تیم ایران ایجاد کند. 
کارلوس کی روش عاوه بر این که مجبور است به خاطر اخراج 
در بازی قبلی از روی سکوها تیم ایران را هدایت کند، مصدومان 
زیادی هم بر روی دستش مانده و علی کریمی، محمد قاضی 
و مس��عود ش��جاعی هم از دیگر غایبان ایران در این مسابقه 
خواهند بود ک��ه باید دید که کی روش در غیبت ش��جاعی در 
سمت چپ تیمش به کدام مهاجم ایران اعتماد می کند. شاید 

محمد رضا خلعتبری به خاطر گلزنی در بازی رفت و ترس��ی 
که ازبک ها از خاطره دیدار با ذوب آهن و بنیاد کار از دو سال 
قبل دارند، باعث شود مهاجم سپاهان در این بازی فیکس شود 
و البته از نام کریم انصاری فر هم نباید گذشت که با پاس گلی 
که در بازی رفت داد و درخشش��ی که در بازی پرسپولیس در 
مقابل پیکان داشت، می تواند یکی از گزینه های حضور در خط 
حمله تیم ملی باش��د. نمایش امیدوار کننده بازیکنان دورگه 
تیم ملی مثل قوچان نژاد و دژاگه در بازی با کره و عدم شناخت 
کادر فنی ازبکستان نسبت به این دو بازیکن، می تواند یکی از 
تاکتیک های کی روش برای فتح دروازه ازبکستان باشد ولی 
بدون شک پیروزی در مقابل ازبکس��تان احتیاج به بازیکنانی 
نترس و با روحیه دارد تا با حمایت صد هزار تماشاگر مشتاق، 

این سه امتیاز حساس را به دست آورند. 
میرجال کاسیموف، سرمربی ازبک ها در حالی لیست تیمش 
برای بازی در مقابل ایران را اعام کرده، که گفته روی نام چهار 
بازیکن دعوت ش��ده به اردوی تیمش خط قرمز کش��یده که 
معروف ترین آنها اودیل احمداف، هافبک تیم آنژی ماخاچکاال 
روسیه است. البته به نظر می رسد او مصدوم است؛ چرا که در بازی 
پنجشنبه ش��ب گذش��ته تیمش مقابل لیورپول در لیگ اروپا 
در دقیقه۳۰ تعویض ش��د، همچنین تیم��ور کاپادزه کاپیتان 
باتجربه ازبک ها نیز در سفر به تهران حضور ندارد و کاسیموف 
ن��ام او را نیز خ��ط زد. ولی به هر ح��ال نام هایی مثل س��رور 
جبارف، عزیزبک حیدراف و جسور حسن اف به اندازه کافی با 
 تجربه هس��تند تا جای خالی بازیکنان غایب را پر کنند. البته 
بر اس��اس پیش بینی های سازمان هواشناس��ی- اگر درست 
 از آب دربیاید- این ب��ازی زیر بارش باران برگزار می ش��ود و 
کی روش باید شرایط مناسبی را برای تمرین بازیکنان بر روی 
چمن خیس فراهم آورده باش��د تا در صورت بارش احتمالی، 

مشکلی در این بازی نداشته باشیم. 
این بازی آخرین بازی مرحله گروهی در سال 9۱ خواهد بود و 
ادامه رقابت ها از فروردین سال آینده کلید خواهد خورد، ولی 
مسأله اصلی، این نکته است که ازبکستان بعد از بازی با ایران 
به ترتیب میزبان لبنان، میهمان کره و میزبان قطر خواهد بود 
و اگر شش امتیاز آن دو بازی خانگی را به حساب ازبک ها وارد 
 کنیم، پیروزی در ب��ازی امروز از اهمیت بیش��تری برخوردار 
می ش��ود و افزایش اختاف امتیاز ایران و ازبکس��تان به پنج 
امتی��از بدون ش��ک در روزهای س��خت آینده ب��ه داد تیم ما 

خواهد رسید.

ازبکستان خطرناک تر از  کره

تکمیل پازل صعود؛ می بریم و می رویم 

مسعود  سرانجام روز سرنوشت ساز فوتبال ایران فرا رسید تا ش�اید بعد از ناکامی فوتسال و فوتبال 
جوانان در ابتدای هفته جاری، شاگردان کارلوس کی روش بتوانند با یک پیروزی شیرین در افشاری

مقابل ازبکستان راه رسیدن به جام جهانی 2014 برزیل را هموار کنند. بدون شک ازبک ها به 
عنوان جدی ترین رقیب ایران برای صعود مس�تقیم به جام جهانی هس�تند و پیروزی در این بازی شش امتیازی 
عالوه بر ناامید کردن ازبک ها باعث خواهد شد تا تیم ایران با یک پیروزی خانگی دیگر در مقابل لبنان تقریبًا کار 
صعود را یکسره کند، ولی در هرصورت ازبکستان هم تیم کوچکی نیست و نمایش این تیم در بازی رفت نشان داد 

اگر کی روش و همکارانش کمی غافل شوند، بزرگ ترین ضربه را از این تیم خواهند خورد.
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فوتبال ایران وفاق 
اجتماعی می خواهد

 "گودیانسن" و "هلب"  
در راه پرسپولیس

حمیدرضا صدر با اش��اره به بازی تیم ملی  ایران مقابل ازبکستان گفت: 
امیدوارم هواداران و نیمکت نشینان مانند بازی با کره جنوبی سنگ تمام 
گذاش��ته و با وحدت، همدلی و روحیه بخش��ی به بازیکنان، پیروزی را از 
آن ایران کنند. این کارش��ناس فوتبال با اشاره به احساسی بودن فوتبال 
 در ایران، اظهارکرد: تاریخ فوتبال ایران نش��ان داده ک��ه باید مانند بازی 
ایران-اس��ترالیا در مقدماتی جام جهانی ۱998 فرانسه، وفاق اجتماعی 

به وجود آید و روحیه پیروزی طلبی جمعی باعث موفقیت خواهد شد.
وی گفت: در نیمه نخست مس��ابقه با کره جنوبی هم  مانند بازی با لبنان 
در سانترهای جناحین، حریفان ضعف داشتند و توپ را به خوبی کنترل 

نمی کردند که امیدوارم در بازی امروز این ضعف دیده نشود.

 مدیرعامل باشگاه پرس��پولیس برای تقویت تیم خود چشم به ساق های 
دو ستاره اس��بق بارس��لونای اس��پانیا دوخته است. مس��ئوالن باشگاه 
 پرس��پولیس قصد دارند برای رفع نق��اط ضعف تیم خ��ود، در نیم فصل 
دو بازیکن خارجی جذب کنند. از همین رو ابتدا با آپیا وارد مذاکره شدند 
اما این بازیکن نتوانست نظر ژوزه، سرمربی سرخپوشان را جلب کند. در 
همین راستا کارنی، مدافع استرالیایی دیروز به ایران آمد تا در تمرینات 
پرسپولیس شرکت کند. آنها همچنین به سراغ گودیانسن و الکساندر هلب 

هم رفته اند و  به زودی در مورد این دو بازیکن تصمیم گیری می شود.
این که ای��ن بازیکنان چه زمانی قرار اس��ت به ایران بیاین��د و چه زمانی 

حضورشان در پرسپولیس قطعی می شود هنوز مشخص نیست.

میالن، آلگری را اخراج نمی کند
نایب رییس باش��گاه میان با وجود نمایش ضعیف آلگری، اعام 
کرد که تغییری در راه نیس��ت. گالیانی گفت: طبیعتا از شرایط 
کنونی راضی نیستم. با این حال اخراج آلگری را تصمیمی درست 

در شرایط کنونی نمی دانیم.

سه سال حبس برای پوپسکیو
بازیکن سال های پیش تیم ملی فوتبال رومانی 
به سه سال زندان محکوم شد.گئورگی پوپسکیو 
به جرم دست داشتن در رسوایی تبانی در فوتبال 

رومانی، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

ایبرا، مرد سال فوتبال سوئد
 زالتان ابراهیمووی��چ برای هفتمین بار مرد س��ال 
فوتبال سوئد شد. ایبرا، دو روز پیش در ورزشگاه تازه 
تأسیس فرندز آره نا در استکهلم توپ طای سوئد را 

دریافت کرد.

شاپا به ایران برنمی گردد

 مش��کات دالر و مش��کات مالی باشگاه گیتی پس��ند باعث شده که 
بازیکن برزیلی این تیم از روند پرداخت معوقاتش توس��ط این باشگاه 
اصفهانی نارضایتی داشته باشد.  گفته می شود رادیمار ونانسیو، معروف 
به ش��اپا که یکی از اولین بازیکن��ان تمرینات گیتی پس��ند در ابتدای 
فصل به شمار می رفت، به دلیل مشکاتی که در پرداخت قراردادش با 
گیتی پسند به وجود آمده، با مسئوالن این باشگاه اختافاتی پیدا کرده 
است. گویا گیتی پسندی ها صبر کرده اند که قیمت دالر پایین بیاید و 
بعد از آن برای پرداخت بخشی از قرارداد شاپا اقدام کنند.  این بازیکن 
که با تعطیلی تمرینات گیتی پسند به کش��ورش بازگشت، فعا قصد 
ندارد به ایران بازگردد و در صورتی که گیتی پس��ندی ها رضایت او را 

جلب نکنند، شاید به این زودی ها به ایران باز نگردد. 

پدرش نمی گذارد سردار جایی برود

س��ردار آزمون، مهاجم تیم ملی جوانان کش��ورمان به نظر، یکی از 
بهترین استعدادهای فوتبالی ما به شمار می رود. او که هنوز دو ماه 
دیگر با سپاهان قرار دارد دیگر در جمع طایی پوشان نیست تا این 
سؤال در نزد افکار عمومی و فوتبال دوست اصفهانی پیش آید که چرا 
مدیران سپاهان این قدر راحت این ستاره آینده فوتبال کشورمان را 
از دست دادند؟ رس��ول خوروش، سرپرست سپاهان در مورد دالیل 
جدایی آزمون از س��پاهان گفت: ما حاضر شدیم که با سردار آزمون 
سفید قرارداد ببندیم و هرچقدر خواست به او بدهیم، اما پدر سردار 
به ما گفت که به هیچ وجه نمی خواهم او در اصفهان بماند. خوروش 
اضافه کرد:  در حال حاضر چند تی��م اروپایی هم او را می خواهند اما 

پدرش اجازه نمی دهد.

شروع دوباره برای سهراب مرادی

 با تصمیم کادرفنی تیم ملی وزنه برداری، ملی پوشان کشورمان برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا کره جنوبی 2۰۱۳ و جام جهانی 

2۰۱۳ لهستان، اردوی خود را از ۱۵ دی ماه امسال آغاز می کنند. 
  رقابت های جام جهانی وزن��ه برداری 2۰۱۳، آذرماه س��ال 92 به 

میزبانی ورشوی لهستان برگزار می شود. 
س��هراب مرادی، وزنه بردار اصفهانی که در المپی��ک لندن به علت 
مصدومیت ناکام بود به این ترتیب دو فرصت بزرگ پیش رو  دارد. وی 
که در جریان رقابت های لیگ برتر بار دیگر موفق بود و ۱7 کیلوگرم 
باالتر از کیانوش رس��تمی، دارنده مدال برنز المپیک لندن به ثبت 
رس��اند، می تواند ناکامی خود را با موفقیت دوب��اره در رقابت های 

قهرمانی آسیا و همچنین جهانی جبران کند. 

15دی ماه،آغاز اردوی تیم ملیرسول خوروش:دالر گریبان گیتی پسند را گرفت
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یادداشت

 جوان ترها 
بیشترین اهداکننده خون استان

مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین 
اهداکنندگان خون در استان بین سنین 26 تا 30 سال هستند.

امان اهلل منصوری که در این باره با فارس س��خن م��ی گفت، اظهار 
داش��ت: خ��ون، ارزش��مندترین م��اده حیاتی اس��ت که ب��ا وجود 
پیشرفت های خیره کننده در علوم پزشکی، هنوز جایگزینی برای آن 
یافت نشده است و از سوی دیگر نیاز به آن روز به روز افزایش می یابد.

وی با اشاره به 16 هزار و 499 واحد خونگیری در شش ماه اول سال 
گفت: تعداد مراجعان اهدای خون در استان در سال جاری نزدیک به 

21 هزار و 362 نفر بوده اند.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان چهارمحال بختیاری با اشاره به 
این که 52 درصد از اهداکنندگان خون در استان اهداکننده مستمر 
و  دائمی خون هستند، گفت: در شش ماهه اول سال جاری نزدیک 
به 8 هزار و 511  نفر اهداکننده دائمی و مس��تمر خون در اس��تان، 

خون اهدا کردند.
منصوری گفت: به علت افزایش حجم حوادث ترافیکی و گس��ترش 
روش های تش��خیص درمانی در زمین��ه بیماری های س��رطانی و 

ژنتیکی، نیاز بشر به خون و فرآورده های آن رو به افزایش است.
وی با اش��اره به ضرورت ترویج فرهنگ اهدای خ��ون افزود: ارتقای 
فرهنگ اهدای خ��ون در جامعه و درک این امر مه��م به عنوان یک 

وظیفه اجتماعی از مهم ترین دالیل اهدای خون است.

خبر ویژه

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
سردار رضا محمدسلیمانی 

 انقالب اسالمی به برکت عاشورا و امام حسین)ع( شکل گرفت و بسیج 
 در 33 سال از عمر بابرکت این انقالب، نقش تعیین کننده و سازنده ای

داشته اس��ت که منطقی بودن در فکر، عمل و اندیشه از خصوصیات 
بسیج است که آن را به عنوان مدافع انقالب اسالمی تبدیل کرده است 
 و به همین دلیل محدودیتی در رابطه با فراگیری بسیج در عرصه های

مختلف وجود ندارد. بسیج در متن مردم قرار دارد و خدمتگزار مردم 
است. دشمن شناسی، دشمن س��تیزی و آمادگی برای فداکاری در 
راه دفاع از انقالب جزء رس��الت های بس��یج از دی��دگاه رهبر معظم 
انقالب به ش��مار م��ی رود و 
بسیج با شناخت عنصر زمان 
و مکان، همواره به موقع وارد 
عمل ش��ده و اولین کسانی 
که در جنبش نرم افزاری به 
نیازهای جامعه لبیک گفتند 
از نیروهای متخصص بسیج 

بوده اند.

بسیج در متن این مردم قرار دارد 

چهره روزیادداشت
تیم جودوی استان عازم تهران شد

مسابقات قهرمانی بزرگساالن کشور از 23 آبان به مدت دو روز به میزبانی تهران برگزار می شود 
و تیم 7 نفره استان با ترکیب سجاد بهرامی، علیرضا فرجی، عبداله فرجی، پیمان فرامرزی، جواد 

مرادی، علیرضا میرزاخانی و محمدرصا نجفی در این رقابت ها شرکت می کند.
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بی��ش از 196 میلی��ون و 904 ه��زار کیلوگ��رم 
کاال به ارزش 78 میلیون دالر از ابتدای امس��ال 
 تاکنون از این اس��تان ب��ه خارج از کش��ور صادر 

شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت : امسال چهارمحال و بختیاری با 
رشدی که در توسعه صنعت داشت، از گروه سوم 
استان های فعال در زمینه صادرات به جایگاه دوم 

صنعتی ارتقا یافت.
کرمی افزود: کاالهای صادراتی شامل کولر آبی، 
یخچال فری��زر، روغن نباتی، آبگرمکن، کاش��ی 

 و سرامیک، سیمان، س��نگ های تزئینی، ماهی 
قزل آال، مغز بادام و موکت است.

این کاالها به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، 
پاکستان، امارات عربی متحده، تاجیکستان، هند، 
آلمان، ارمنس��تان، مالزی و عربستان صادر شده 
است.32 صادر کننده در چهارمحال و بختیاری 
فعالیت می کنند که هش��ت نف��ر از آنها از صادر 

کنندگان ملی و بین المللی هستند.

آغ�از نام نویس�ی واحده�ای صنعتی 
برای بهره مندی از سرمایه درگردش

واحده��ای صنعت��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
 برای بهره مندی ازس��رمایه درگردش درس��ایت 

بهین یاب نام نویسی کنند.
معاون تولید وامورصنایع سازمان صنعت،معدن 
و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری ب��ا اعالم این 
خبرگف��ت: صاحبان واحدهای صنعت��ی تاپایان 
آبان ماه برای بهره مندی از این طرح مهلت دارند.

آق��ای من��زوی اف��زود: صنعتگ��ران وصاحبان 
واحده��ای تولیدی م��ی توانندپ��س ازمراجعه 
 ب��ه س��ایت اینترنت��ی بهی��ن ی��اب به نش��انی

www.behinyab.ir جهت درخواست سرمایه 

در گردش و تعیی��ن اولویت به بخش تأمین مالی 
مراجعه و نام نویسی کنند.

وی گفت: اطالعات مفید و خدمات مرتبط با حوزه 
سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و معدنی اعم 
از تأس��یس واحد تولیدی )صدور جواز تأسیس، 
تمدید و ابطال و یا انتقال جواز، اعالم پیش��رفت 
طرح های سرمایه گذاری و  درخواست تسهیالت 
بانکی احداث واحد تولیدی، درخواس��ت پروانه 
بهره برداری و...(، بازس��ازی و تکمیل واحدهای 
تولیدی )تس��هیالت بازس��ازی و...(، اکتشاف و 
اس��تخراج معادن، خرید واح��د تولیدی و خرید 

سهام در این سایت اینترنتی  ارایه می شود.

نی�از س�نجی و ظرفی�ت س�نجی در 
صادرات ضروری است

نماین��ده ولی فقی��ه در چهار مح��ال و بختیاری 
 در جش��ن روز ملی ص��ادرات ب��ا بی��ان این که  
صادر کنن��دگان و بازرگان��ان از تعه��د ویژه ای 
برخوردارند، افزود: اگر شما به تعهدات خود عمل 
نکنید موجب می شود که هم در این دنیا و هم در 

آخرت خسارت ببینید.
حجت االسالم والمس��لمین محمد علی نکونام با 
اشاره به این که غیرت ملی یکی از ضروریات منافع 
انقالب و ملت اس��ت، عنوان کرد: در زمانی که در 
جامعه تعارض به وجود می آید باید منافع ملی را 

بر منافع شخصی ترجیح داد.
امام جمعه شهرکرد همچنین گفت: نیاز سنجی 
و ظرفیت س��نجی در صادرات باید جدی گرفته 

شود.
 محم��د علی نکون��ام با اش��اره ب��ه این ک��ه اگر 
می خواهیم در دنیا حضور فعال داش��ته باشیم، 
باید در زمینه بازاریابی فعال باشیم، بیان داشت: 
این استان در زمینه صادرات تولیدات کشاورزی، 
باغی، صنعت، معدن، مواد لبنی، صنایع فوالدی و 

چوبی ظرفیت بسیاری دارد.
نکونام با بیان این که ص��ادرات موجبات جهش 
استان را از محرومیت فراهم می کند، عنوان کرد: 
در این دولت مسئولین اس��تانی باید برنامه های 
خاصی در رابطه با محرومیت زدایی انجام دهند 
که یکی از موارد گس��ترش تج��ارت  و بازاریابی 

است.
نماینده ولی فقیه در چهار مح��ال و بختیاری با 
اش��اره به این که تجارت عامل ازدیاد ثروت ملی 
اس��ت، تصریح ک��رد: تولید ث��روت و ارزش ملی 

صادرات در استان و کشور قابل توجه است.

س�ه هزار و 200 کاال در ردیف کاالهای   
صادراتی کشور

سه هزار و 200 کاال در ردیف کاالهای صادراتی 
ایران قرار دارد.

مدی��ر کل دفت��ر بازرگان��ی کش��ورهای عربی و 
آفریقایی سازمان توسعه تجارت کشور گفت: سه 
هزار و 200 کاال در کش��ور در در ردیف کاالهای 

صادراتی به کشورهای خارجی قرار دارند.
 س��ید حس��ین حس��ینی در جش��ن ص��ادرات 
چهارمحال و بختیاری  با بیان این که س��ه هزار 
و 200 کاال در کشور در ردیف کاالهای صادراتی 
قرار دارند، گفت: این تعداد کاال از بین شش هزار 

کاالی صادراتی از ایران صادر می شوند.
وی با بیان این که کاالهای صادراتی به 59 کشور 
در دنیا صادر می ش��ود، گف��ت: کاالهای عمده 

صادراتی مواد خام هستند.
حسینی با اشاره به این که کاالهای مواد خام ارزش 
افزوده بیشتری برای بازارهای صادراتی دارد، افزود: 
صادرات باید به یک فرهنگ تبدیل شده که برنامه 
اصلی زنده نگهداش��تن روند این فرهنگ، تقویت 
صادرات اس��ت. وی با بیان این که در سال جاری 
پیش بینی ص��ادرات، 16 میلیارد ص��ادرات غیر 
نفتی و 1/8 دهم میلیارد ص��ادرات خدماتی بوده 
است، عنوان کرد: بخشی از واردات کشور کاالهای 

اساسی از قبیل گندم، جو، برنج  و... است.
مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی 
سازمان توسعه تجارت کشور با اشاره به این که سهم 
کاالهای مصرفی وارداتی به کشور کمتر از ده درصد 
است، تصریح کرد: عمده کاالهای مصرفی در کشور، 

کاالهای قاچاق است.
سید حسین حس��ینی با بیان این که سهم کاالهای 
قاچاق در کش��ور عدد بزرگی است، عنوان کرد: باید 
با واردات کاالهای قاچاق مصرفی در کش��ور مقابله 

شود.  

از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اعالم شد 

افزایش 13 درصدی ارزش صادرات کاال از چهارمحال و بختیاری

سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در راستای تحقق شعارهای وعده داده شده در خصوص وظایف  گروه 
 اساسی این س�ازمان، اخیرا با اعالم خبر افزایش 13 درصدی صادرات از استان- در حالی که بسیاری بر طبل تحریم شهرستان

می کوبند- ثابت کرد که با خودباوری و عملیاتی کردن ش�عار امسال مبنی بر حمایت از کارو سرمایه ایرانی می توان 
دیوارهای بلند استقالل اقتصادی را فتح کرد. در همین راستا افزایش 13 درصدی ارزش صادرات کاال، آغاز نام نویسی واحدهای صنعتی 
چهارمحال و بختیاری برای بهره مندی از سرمایه درگردش و نیاز سنجی و ظرفیت سنجی در صادرات را در سرلوحه کار خود قرار داده که 

در ادامه درباه آن می خوانید. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی
5606 ش��ماره: 6958 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین س��اده محل اح��داث پایگاه به 
مس��احت تقریبی 2000 مترمربع شماره 218 فرعی از شماره یکصد و ده اصلی واقع در موته 
جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی به نمایندگی 
دولت جمهوری اس��المی ایران در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1391/9/18 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد 
شد. و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. نوروز- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه
 

تحدید حدود اختصاصی
5608 ش��ماره: 6925 چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب خانه در دشت رزگاه پشت قلعه 
که قباًل زمین مزروعی بوده پالک شماره 1941 فرعی از شماره یازده اصلی واقع در وزوان 
جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام خانم زهرا صمدیان و غیره فرزند حس��ین 
در جریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثب��ت به عمل نیامده اینک 
بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکش��نبه مورخ 1391/9/19 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د. 
و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. نوروز- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه
 

حصر وراثت
5651 خانم فاطمه رضایی دارای شناس��نامه ش��ماره 45385 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4773/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهربانو رضایی بشناسنامه 924 در تاریخ 91/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک دختر به نام ذیل: 1- فاطمه رضایی ش 
ش 45385 )دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 13712 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5652 ش��ماره: 357/91 ش 33 بموجب رأی شماره 824 تاریخ 91/5/25 شعبه 33 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمد حسینی کلیبی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال س��ند رسمی یکدستگاه 
کامیون ماک به ش��ماره انتظامی 224581-ایران 84 بنام محکوم له جواد رضایت نشانی محل 
اقامت: اصفهان خیابان باغ دریاچه کوی بهار بن بست توکلی ساختمان آذر طبقه اول. ماده 34 
قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به 
دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. م الف/ 13655 شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5653 شماره: 77/91 بموجب رأی شماره 557 تاریخ 91/5/31 حوزه 26 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مجید رئوفی نام پدر: حسین مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: مبلغ 40/500/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال 
به عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت زمان وصول در حق محکوم له جواد الماسی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: اصفهان 
خ پروی��ن جنب بانک انصار.  و پرداخت نیم عش��ر. ش��ماره حوال��ه 702518. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی به 
دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ
5654 ش��ماره درخواس��ت: 9110463633200008، ش��ماره پرونده: 9109983633200662، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910669، خواهان علی محمد حاج هاش��می دادخواستی به طرفیت 
خوانده علی حبش��ی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی 
ش��هر واقع در خمینی شهر بلوار دانش��جو بلوار پاسداران روبروی بس��یج خواهران مجتمع 
قضایی شماره یک ارجاع و به کالسه 9109983633200662 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/12/8 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده )علی حبشی( و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  

شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

فقدان سند مالكيت
5655 نظر به اینکه آقاي قدرت اله ترابي فرزند س��یف اله با ارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت ششدانگ پالک 

72/432 بخش یک ثبتي شهرضاش��ده که س��ند مذکور ذیل ثب��ت 78502 در صفحه 473 دفتر 
462 بنام وي ثبت گردیده اینک نامبرده درخواست صدورسندالمثني نموده است لذا در اجراي 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود 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 سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ اجرائيه كالسه 2639 / 16 خ 90  
5656 بدینوس��یله به آقایان فتاح یا حقی فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 1440 صادره 
ازشهرضا به آدرس:شهرضا خیابان اس��تقالل برخیابان پالک 723 ومحمد علی باقرنیا فرزند 
عبدالخلیل به شماره شناسنامه 100 صادره ازشهرضا به آدرس:شهرضا میدان طالقانی کوچه 
برهان پالک 118وخسروخوش��نظرفرزند خسروبه شماره شناسنامه 596 صادره از شهرضا 
به آدرس:ش��هرضا خیابان 45 متری نمایش��گاه س��یناد و امراله اخترفرزند منصوربه شماره 
شناس��نامه 160 صادره از ش��هرضا به آدرس:شهرضا میدان طالقانی کوچه برهان  که  برابر 
گ��زارش مامور ابالغ نامبردگان درآدرس های مذکور مورد شناس��ائی واقع نگردیده اند ابالغ 
میگردد ؛ براس��اس قرارداد ش��ماره 1874 مورخ 85/6/14 تنظیمی در بانک سپه شعبه مرکزی 
ش��هرضا  آقای خسروخوش��نظربا مش��خصات فوق به تعهد آقای مهرداد درخشش وامراله 

اخترواکبراس��کندری وفتاح یاحقی وامیرحس��ین نازی ومحمد علی باقرنیا مبلغ شصت وهفت 
میلیون وهفتصدونودویک هزاروششصدوشصت وشش ریال )67,791,666( ریال از تسهیالت 
بانک مذکور اس��تفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت بانک بس��تانکار اجرائیه به 
مبلغ پنجاه وهفت میلیون وبیست ونه هزاروس��یصدونود ریال )57,029,390(ریال بابت اصل 
طلب وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 90/9/21 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ20,488 ریال 
بانضم��ام هزینه ه��ای متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و تحت کالس��ه 16/2639/خ/90  در 
اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
جهت ابالغ به  ش��ما چاپ ومنتش��ر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگهی عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ رأی
5657 کالس��ه پرونده: 629/91 ش 28، مرجع رس��یدگی: ش��عبه بیس��ت و هشتم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: محمدبیاتی نش��انی: اصفهان بلوار کشاورز بن بست 93 بوستان 2 
پالک 10، خوانده: مهدی یزدانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای محمد بیاتی به طرفیت آقای مهدی یزدانی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال 
بابت خس��ارت وارده به خودروی ایشان با این توضیح که خواهان مدعیست که با خودرو به 
رانندگی خوانده تصادف نموده و خوانده تقصیر خود را پذیرفته لذا نظریه افسر تصادفات اخذ 
نگردیده و ضمن توافق مقرر ش��ده است که جهت اخذ خسارت به بیمه مراجعه نمایند ولی بعد 
از آن از جانب نامبرده هیچ اقدامی صورت نگرفته اس��ت. لذا اقدام به تقدیم دادخواست حاضر 
نموده و صرفنظر از اینکه خوانده در جلس��ه حاضر نشده و با توجه به اینکه از ناحیه خواهان 

هیچگونه دلیل موجهی مبنی بر تقصیر خوانده ارائه نگردیده لذا باستناد به ماده 2 آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره حضوری است و از تاریخ 
 ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

م الف/ 13729 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5658 ش��ماره: 572/91 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 954 تاریخ 91/6/9 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمد ناظمی مجهول المکان 
محک��وم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته وجه چک 932583-

90/8/10 و دویست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ سررسید چک 
)90/8/10( ت��ا تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی. مش��خصات 
محکوم له: مرتضی شمس نشانی محل اقامت: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 31 
پالک 3. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند 
و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5659 ش��ماره: 511/91 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 759 تاریخ 91/4/31 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه اصغر حیدری مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و دویس��ت هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک 575179- 86/11/10 عهده بانک 
تجارت تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی شمس نشانی محل اقامت: خمینی شهر 
خ کهن��دژ مقابل بانک ملی کوچ��ه 31 پالک 3. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه 
محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیای��د با تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت های مال��ی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5660 ش��ماره: 512/91 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 929 تاریخ 91/6/9 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مریم مرادپور زنگی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت وجه چک های 230044-

 ،86/10/25-230041  ،86/9/25-230040  ،86/5/20-230029  ،86/8/25-230039  ،86/8/15
230046-86/6/20 عهده بانک تجارت و دویس��ت هزار ریال هزینه دادرسی و تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررسید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی شمس 
نش��انی محل اقامت: خمینی ش��هر خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 31 پالک 3. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی به 
دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
 

اخطار اجرایی
5661 ش��ماره: 508/91 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 757 تاریخ 91/4/31 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمد یاس��ری نسب مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار ریال 
هزینه دادرسی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 183202-91/2/20 عهده بانک تجارت 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی شمس نشانی محل اقامت: خمینی شهر خ کهندژ 
مقابل بانک ملی کوچه 31 پالک 3. 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 جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می 

شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5662 ش��ماره: 510/91 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 758 تاریخ 91/4/31 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مهدی مهری مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال وجه چک های 910247-86/9/20 و 910246-

86/9/4 و دویس��ت هزار ریال هزینه دادرس��ی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی ش��مس نش��انی محل اقامت: خمینی 
شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 31 پالک 3. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه 
محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیای��د با تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت های مال��ی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5663 ش��ماره: 574/91 ش 5 به موجب رأی ش��ماره 949 تاریخ 91/6/9 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد ناظمی مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک 932581-90/6/30 عهده بانک سپه و دویست هزار 
ریال هزینه دادرس��ی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف تا تاریخ اجرای حکم 
به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی. مش��خصات محکوم له: مرتضی شمس 
نش��انی محل اقامت: خمینی ش��هر خ کهن��دژ مقابل بانک ملی کوچه 31 پ��الک 3. ماده 34 قانون 
شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست 
نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء محکومیت های 

مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5664 ش��ماره: 91/ 573 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 943 تاریخ 91/6/9 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمد ناظمی مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت بیس��ت میلیون ریال وجه چک 932594-90/8/30 عهده بانک سپه و 
دویست هزار ریال هزینه دادرسی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک )90/8/30( تا تاریخ 
اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی. مشخصات محکوم له: مرتضی شمس نشانی 
محل اقامت: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 31 پالک 3. ماده 34 قانون شوراهای 
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 جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به 

اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5665 کالس��ه پرونده: 697/91، شماره دادنامه: 1342، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری پزوه، وکیل: آس��یه غالمی نشانی: اصفهان میدان فیض 
ابتدای خیابان فیض س��مت چپ پ��الک 24 طبقه فوقانی، خوانده: حمید اس��ماعیلیان مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 1/726/000 تومان به انضمام مطلق خسارات قانونی، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای احمد قدیری پزوه با وکالت خانم آس��یه غالمی به طرفیت آقای حمید 
اس��ماعیلیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 17/260/000 ریال به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه و 
مطلق خس��ارات وارده از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس��ی و نشر آگهی به شرح متن 
دادخواس��ت با عنایت به محتوی��ات پرونده و مدارک مضبوط در آن و صورتجلس��ه مورخه 
91/6/16 نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته 
و الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده لذا ش��ورا با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه 
مذکور و ارائه فتوکپی فاکتور مورد ادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً 
ب��ه مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 17/260/000 ریال بابت اصل خواسته و 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/4/20( لغایت زمان اجرای 
حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ به خوانده قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5666 کالس��ه پرونده: 699/91، شماره دادنامه: 1343، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری، وکیل: آسیه غالمی نشانی: اصفهان میدان فیض ابتدای 
خ فیض س��مت چپ طبقه فوقانی پالک 24، خوانده: قاس��م ش��ریفی مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای احمد قدیری با وکالت خانم آس��یه غالمی 
بطرفیت آقای قاسم شریفی بخواس��ته مطالبه مبلغ 7/870/000 ریال بانضمام خسارت تأخیر 
تأدیه و مطلق خس��ارات وارده از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و نشر آگهی بشرح 
متن دادخواس��ت با عنایت به محتویات پرونده و مدارک مضبوط در آن و صورتجلسه مورخه 
91/6/16 نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته 
و الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده لذا ش��ورا با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه 
مذک��ور و ارائ��ه فتوکپی فاکتورهای موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانس��ته و 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 7/870/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 112/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکال و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/4/20( لغایت 
زمان اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 امام رضا )علیه السالم(:
اولین عملی که از انسان محاسبه و بررسی قرار میگیرد نماز 
است چنانچه قبول واقع شود،بقه اعمال نیز قبول می گردد 

وگرنه مردود خواهد شد.

 استرس دیجیتالی را 
ضربه فنی کنید

اگر شما هم از آن دس��ته افرادی هس��تید که اجازه داده اید فناوری 
بر تمام جنبه های زندگیت��ان حکومت کند، بای��د هرچه زودتر این 
ش��رایط را تغییر دهید، چون ناگزیر به اختاللی موسوم به »استرس 

دیجیتالی« مبتال خواهید شد.
این روزها بسیاری از کارهای روزمره با استفاده از فناوری های مختلف 
و به روز انجام می شود و این در حالی است که استفاده بیش از اندازه 
از این وسایل نیز می تواند باعث بروز استرس در ما شود. راهکارهای 

متفاوتی برای رهایی از این استرس وجود دارد.
    تلفن های همراه یکی از مهم ترین وسیله هایی هستند که شما 
را به خودشان معتاد خواهند کرد. در صورتی که بیش از حد استرس 
را روی خودتان احس��اس می کنید، روزانه تلفن همراه را برای مدت 

یک ساعت خاموش کنید.
    تلوزی��ون نی��ز از جمله وس��ایلی اس��ت که م��ی تواند به ش��ما 
استرس های زیادی وارد کند. بهتر اس��ت زمان استفاده و تماشای 
تلویزیون را با مطالعه کتاب و یا حل ک��ردن جدول پر کنید. این کار 
هم فشار کمتری به چشمان شما وارد می کند و هم از استرس شما 

می کاهد.
    پس از اتمام ساعت کاری، تمام ابزار و وسایل دیجیتالی مرتبط با 
کار را خاموش کنید. وقتی مدام یعنی حتی پس از پایان ساعت کار 
در دسترس هستید به سادگی مشکالت را به سوی خود می خوانید. 
هرچند پاس��خ دادن به موارد ضروری بالمانع اس��ت، ام��ا در موارد 

غیراضطراری می توان کار را به روز بعد موکول کرد.
    مسافرت و تفریح های آخر هفته می تواند کمک بسیار مناسبی 
برای شما باشد. در این تفریحات معموال در دامن طبیعت از تکنولوژی 
خبری نیست و شما چند ساعتی را می توانید در آرامش سپری کنید.

    تا حد امکان تالش کنید با اطرافیان، همکاران، دوستان و آشنایان 
و اعضای خانواده خود، ارتباط رو در رو داشته باشید. در روابط مرسوم 
از طریق ایمیل، ش��بکه های اجتماعی یا پیامک، تش��خیص منظور 
یا احس��اس واقعی فرد مخاطب کار دشواری اس��ت، به عالوه انتظار 
کشیدن برای دریافت پاسخ نیز می تواند اضطراب آور باشد. پس مگر 
در مواقع ضروری ارتباط رو در رو را به هر شیوه دیگری ترجیح دهید.

    درمورد وارد کردن اسامی افراد در فهرست تماس های خود اندکی 
با احتیاط عمل کنید. دریافت انبوهی از پیغام های به روز ش��ده در 
سایت های اجتماعی یا ایمیل هایی از طرف افرادی که با آنها راحت 
نیستید، به ویژه در ساعات پیک کاری می تواند آزاردهنده باشد و به 

استرس شما بیفزاید.
    س��ر خود را با ارتباطات اضافی ش��لوغ نکنید. ب��رای این منظور 
می توانید فهرس��ت تماس ه��ای کاری را از تماس های ش��خصی و 

خانوادگی جدا کنید تا از آشفتگی ذهنی خود در این رابطه بکاهید.
    برای استفاده از ابزار دیجیتال و سایت های اجتماعی، ولع نداشته 
باش��ید و زندگی خود را از این وس��ایل لبریز نکنید. فق��ط به موارد 
ضروری اکتفا کنید و اگر از در اختیار داش��تن هر ی��ک از آنها دچار 
استرس می شوید، بدانید که یک جای کارتان ایراد دارد و باید برای 

رفع آن تالش کنید.

 هم موس داشته باشید 
هم بخاری برقی 

سازندگان این موس اپتیکال، در درون آن سیستمی گرمایشی تعبیه 
کرده اند که با کلید پاور روی سیم آن، قابل تنظیم است.

اگر رایانه شما در اتاقی سرد قرار دارد و مجبور هستید چند ساعت از 
روز را در این شرایط کار کنید، موسی برای این روزهای شما طراحی 
شده که با امکانات جالب خود می  تواند کامال دستان شما را گرم کند.

سازندگان این موس اپتیکال، در درون آن، سیستمی گرمایشی تعبیه 
کرده اند که با کلید پاور روی سیم آن، قابل تنظیم است.

در حالت معمول محصول فوق، موس��ی معمولی با س��ه عدد دکمه 
روی آن است، اما اگر هوا سرد بود و خواستید از سیستم گرمایی آن 
استفاده کنید، کافی است کلید On مربوط به Heater آن را روشن 

کنید تا از گرمای موس بهره مند شوید.
این محصول 18 دالر قیمت دارد که با توجه به قیمت جهانی موس، 
زیاد گران نیست و شاید در برخی نقاط دنیا، بیشتر از این قیمت هم 

بیرزد، چون هم موس است و هم بخاری برقی.

هرس��اله کودکان زی��ادی متولد می ش��وند که برخی 
 از آنه��ا دارای نارس��ایی ه��ای مختل��ف هس��تند. این 
نارس��ایی ها می توان��د از نب��ود برخی اعض��ای بدن تا 
بسیاری مش��کالت دیگر باش��د. کودکان بس��یاری در 
 نقاط مختلف دنیا هس��تند ک��ه از ش��رایط خاص رنج 
می برند، این در حالی است که شاید آنها سن کمی نیز 
نداشته باشند، اما باز هم از شرایط خود آنچنان که باید 
راضی نیستند و همیشه باید تحت درمان های مختلف 

قرار داشته باشند.

پسری بدون چشم
»مارا وانی جانگ« کودکی 
اس��ت که از بدو تولد بدون 
چش��م بوده اس��ت. البته از 
زمانی که هشت ماهه بود نور 
چراغ قوه را به س��مت چپ 
 ص��ورت خ��ود؛ جای��ی که 
می بایست چش��م چپ وی قرار بگیرد می گرفت. پدر و 
مادر این کودک که هر دو 26 ساله هستند، فرزند خود را 
از یک روستای کوچک به یک بیمارستان در ارومچی در 
اس��تان ش��ین جیانگ چین منتقل کرده اند تا با اندک 
امیدی که پزشکان این بیمارستان به آنها داده اند، فرزند 
خود را تحت درمان قرار دهند.پزشکان اظهار داشتند که 
زمانی که وی 16 ساله شد می توانند عمل نصب چشم 

مصنوعی را برای وی انجام دهند.

پسر نارنجی
بدن »لئون« پسر چهار ساله 
انگلیس��ی، قادر ب��ه هضم 
کاروت��ن ک��ه در میوه ها و 
س��بزی های نارنج��ی رنگ 
وجود دارد، نیست که باعث 
می ش��ود رن��گ ب��دن او به 
نارنجی تغییر پیدا کند. او به بیماری بسیار نادری به نام 
)hyper-beta carotenemia( مبتالست که او را از 
خوردن هویج و هر می��وه نارنجی رنگی محروم می کند. 
مادر لئون می گوید که برای نخس��تین ب��ار و زمانی که 
پسرش تنها شش ماه داشت متوجه شرایط خاص کودک 

خود شده است.

کودکی که از گرما می میرد
»ف��رد جیمز« کودک س��ه 
ساله ای اس��ت که به خاطر 
ابتال به یک بیماری ژنتیکی 
نادر، بدنش ق��ادر به تبادل 
حرارت با محیط نیست و در 
ع��رق  گاه  هی��چ   واق��ع 
نمی کند. پدر و مادر این کودک مجبورند همیشه او را با 
 اس��تفاده از دس��تگاه ها خن��ک کننده، اس��پری آب و 
تکه های یخ، خنک نگه دارند، در غیر این صورت احتمال 
مرگ کودک بر اثر باالرفتن زیاد دمای بدنش وجود دارد.

دختری که سنگ و خون می گرید
از چش��مان »صبوره فقیه« 
دختر بیس��ت س��اله یمنی  
هنگام گریه کردن، س��نگ 
خارج ش��ده و هم��راه با آن 
خ��ون ج��اری م��ی ش��ود. 
همچنین به جای آب شور، 
 خون تعریق م��ی کند. صب��وره درم��ورد وضعیت خود 
می گوید: از ش��ش ماه قبل و دقیقا بع��د از ازدواجم و با 
بیهوشی روزانه به مدت 4 ساعت، این قضیه شروع شد. بعد 
از مدتی این بیهوشی ها تبدیل شد به  نفخ شدید در شکم  
که او را شبیه زنان باردار در ماه های آخر می کرد. خانواده 
این دختر، او را به بیمارستان برده و دکترها  بعد از انجام 
آزمایش های گوناگون، گفتند که حال��ت بدنی او کامال 
عادی است و هیچ توضیحی برای اتفاقات افتاده نداشتند.

پسری که سالی 5 بار می میرد
در شهر گالس��کو در کشور 
اسکاتلند، پس��ری سه ساله 
زندگ��ی می کند ک��ه دچار 
س��ندرمی خاص اس��ت که 
باعث می شود قلب او ناگهان 
از کار بیفتد. قل��ب »آرون«  
معموال در هر حمله، 7 دقیقه از کار می افتد و در این مدت 
اعضای خانواده وی که همگی برای کار با دستگاه شوک 
الکترونیکی آم��وزش دیده اند، ب��ه وی کمک می کنند. 
بیماری او که »س��ندرم مرگ ناگهانی« است در سه ماه 
گذشته باعث شده است تا قلب وی سه مرتبه از کار بیفتد. 
پزشکان پیش بینی می کنند که احتماال قلب این کودک 

در هر سال،  پنج بار از کار خواهد افتاد.

دختر یک ساله با بدنی 80 ساله
وجود یک بیماری و اختالل 
پوس��تی ن��ادر در ی��ک 
دختربچه یک س��اله چینی 
س��بب ش��ده اس��ت تا وی 
همانند یک زن 80 ساله به 
 نظ��ر برس��د. ای��ن دخت��ر 
یک ساله که »یوکسین« نام دارد، به سبب بیماری اش 
لقب مادر بزرگ را گرفته است. گفته می شود وی به یک 
بیماری بس��یار نادر پوس��تی به نام »کاتیس الکس��ا« 

مبتالست.
کاتیس الکس��ا به بافت های پوستی بدن حمله ور شده 
و باعث چروکیدگی، شل ش��دن اندام های پوستی و از 
بین رفتن سلول های جوان پوست خواهد شد. این یک 
بیماری بسیار نادر اس��ت و تنها 200 خانواده در دنیا به 

آن مبتال هستند.
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عکس نوشت

گاهی اوقات خالقیت طراحان خودرو به حدی می رس��د که آنها از وسایل روزمره نیز برای 
 طراحی یک خودرو الهام می گیرند. در دنیای طراحی خودرو، طرح های مفهومی و عجیب 
به وفور دیده می شود، اما برخی از آنها آنقدر عجیبند که می توانند باعث شگفتی هر کسی 
بشوند. »Egochine B« طرحی است که در نمایشگاه و مسابقه کارخانه پژو برای خودروهای 
آینده ارایه شد و شاید در این مسابقات نتوانست مقامی را کسب کند، اما واقعا طرحی بی نظیر 
است.»پائلو دی گویسیتی« طراح این خودرو می گوید در کشیدن آن از تیغ های ریش تراش 
الهام گرفته است و همچنین تالش بر آن بوده است تا طرحی لوکس و مسابقه ای را بکشد.

این خودروی سه چرخ تنها برای یک نفر ساخته شده است و باید در آن به تنهایی رانندگی 
کرد. البته محیط داخلی آن برای راننده بسیار شیک و راحت طراحی شده است. این خودرو 
دارای یک موتور الکتریکی خواهد بود که البته با سلول های هیدروژنی کار می کند. این در 

حالی است که حالت آیرودینامیکی آن باعث می شود تا به سرعت های باال دست پیدا کند.

بسیاری از زوج های جوان در تمام دنیا در ابتدای زندگی با مشکل مسکن روبه رو هستند و 
این مشکالت باعث می شود تا ضربه های سختی به زندگی آنها وارد شود.

 به تازگی طراحان در پی مش��کالت بس��یاری که برای زوج های جوان وجود دارد به فکر
راه حلی افتاده و خانه های کوچک و ارزان را طراحی کرده اند.

این خانه ها شاید به نظر و در ابتدا، تنها خانه های مسافرتی باشند، اما می توانند یک زوج را 
به راحتی در خود جای دهند، همچنین گنجایش پذیرایی از چهار نفر را نیز دارند.

این خانه های کوچک 3   *3 هستند و نهایتا 9 متر مکعب فضا را در اختیار شما قرار خواهند 
داد. همچنین امکانات این خانه ها کامال عالی است که از جمله  آنها می توان به یک تخت 

دو نفره، میز کار، دستشویی و غیره اشاره کرد.
»جاستین چونگ« طراح اصلی این پروژه می گوید استفاده از این خانه ها تا چند سال آینده 

بسیار متداول خواهد شد و قصد داریم تا آنها را به تمام دنیا معرفی کنیم.

یک پژوهش جدید نش��ان داده کودکانی که طی سال های 
اخیر به دنیا آمده اند تا 70 س��الگی کار کرده، تا 52 سالگی 
بدهی های خود را تسویه کرده و هش��ت سال دیرتر از پدر و 

مادربزرگ های خود ازدواج می کنند.
از این نس��ل جدید ک��ودکان، ب��ا عنوان » 100 س��اله های 

جدی��د« یاد می ش��ود، چرا ک��ه یک س��وم آنها از ش��انس 
دس��تیابی به این س��ن برخوردارند.این پژوهش که توسط 
ش��رکت س��رمایه گذاری »Scottish Widows« در 
 اسکاتلند انجام شده، یک زندگی کامال متفاوت را برای این 
کودکان نسبت به والدین و اجداد آنها پیش بینی کرده است.

طبق فرضیات ای��ن پژوهش، والدین این کودکان در س��ال 
1983 و پ��در و مادربزرگ های آنها در س��ال 1957 به دنیا 
آمده اند و به طور متوس��ط این 100 ساله های جدید، اولین 
فرزندان خود را در سن 31 س��الگی به دنیا می آورند که دو 
سال نسبت به والدین و پنج سال از پدر و مادربزرگ آنها دیرتر 
اتفاق می افتد. این پژوهش همچنین انتظار دارد که نسبت 
فزاینده ای از این کودکان، در آینده فرزند نداشته یا تنها به 
یکی اکتفا کنند که بس��یاری، دلیل آن را هزینه های باالی 

زندگی می دانند.
در حالی که پدر و مادربزرگ های این کودکان در س��ن 25 
س��الگی ازدواج کرده و حدود 7000 دالر برای ازدواج خود 
هزینه صرف کرده اند، این نسل جدید در سن 33 سالگی و با 

هزینه 62 هزار دالر این سنت را اجرا خواهند کرد.
بر اس��اس این پیش بینی، این نس��ل بر خالف والدین خود، 

در20 سالگی با یک فشار مالی روبه رو خواهند شد.

این گزارش بر اساس مصاحبه با 1000 تن از والدین دارای 
فرزندان زیر پنج س��ال و یک تحلیل ارقام اداری از اداره آمار 

ملی انگلیس به دست آمده است.
گزارش فوق، یک تصویر مبهم از زندگی این کودکان در اوایل 
جوانی ارایه کرده است. صدساله های جدید در طول عمر خود 
با تنش های پس انداز برای اولین خانه، پرداخت بدهی های 
دانشجویی با میانگین 82 هزار دالر و آغاز یک مستمری برای 
پرداخت طوالنی ترین بازنشستگی در تاریخ روبه رو می شوند.

طبق پیش بینی های این مؤسس��ه، این نس��ل در س��ن 70 
سالگی بازنشسته می ش��وند، در حالی که والدین آنها در 66 
سالگی و پدر و مادربزرگ های آنها در سن 63 سالگی با این 
اتفاق روبه رو ش��ده اند، اگرچه این گزارش همچنین هشدار 
داده که این نس��ل برای زندگی آرام در سه دهه پایانی عمر 
خود بدون کار کردن باید یک منبع مالی مناس��ب داش��ته 

باشند.
به گفته اداره آمار ملی، یک سوم از کودکان این کشور 100 
سالگی خود را جش��ن خواهند گرفت و در این میان شانس 
دختران، هفت درصد از پسران بیشتر است. همچنین طبق 
این پژوهش، نسل 100 ساله های جدید برای زندگی آسوده 

در دوران پیری باید از 25 سالگی به پس انداز بپردازند.

پس از سا ل ها آزمایش و خطا، یک طراح ژاپنی روبات ژیمناستی 
را طراحی کرده که می تواند از روی یک میله افقی پشتک زده و 

فرودی موفق و ثابت را اجرا کند.
این سازنده که خود را با عنوان »هینامیتتو« در سایت یوتیوپ 
معرفی کرده، اولین نسخه از این روبات را در سال 2010 برای 

تفریح ساخته بود.
از آن زمان تاکنون درباره  این روبات 12 بار تجدیدنظر ش��ده 
و از حس��گرهایی برای باالرفتن خ��ودکار از روی میله و یک 
شتاب س��نج برای تعیین زمان رها کردن آن، برخوردار شده 

است.
این روبات ژیمناست با وزن 5/9 کیلوگرم و قد 45 سانتیمتر، 
 از یک موت��ور س��اده در کمر خود ب��رای حرک��ت دادن پاها 

به منظور افزایش سرعت برخوردار است.

این روبات همچنین در زمان فرود، به دلیل پوش��یده ش��دن 
پاهایش با مواد چسبنده، به طور ثابت روی زمین قرار می گیرد.

در آزمایشات قبلی منتشر شده بر روی یوتیوپ، نسخه هفتم 
این روبات قادر به چرخش در میانه هوا و سپس گرفتن مجدد 

میله در زمان فرود بود.
گفتنی است این تنها روبات آکروبات کار در ژاپن نبوده و در سال 
1999 محققان آزمایشگاه یاماکیتا و سانپی یک روبات انسان نما 
موسوم به »پس��ر ابرمکانیکی« را به شکل پیشرفته تر ساخته 
بودند که می توانست تا 15 س��انتیمتر را به باال پریده و پاهای 
خود را با ایجاد نیروی جنبش��ی، حرکت دهد. همچنین این 
روبات قادر به حفظ تعادل به شکل عمودی در باالی میله برای 
 حدود یک دقیقه بود، اگرچه این پروژه در سال 2002 متوقف 

شد.

مکعب زندگی برای زوج های جوان ساخت خودرویی با الهام از تیغ ریش تراش 

یک سوم کودکان نسل جدید، شانس 100 ساله شدن دارند

روبات  ژیمناست 
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