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روابط عمومی
 شرکت گاز استان اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

1- موض��وع مناقصه: اجرای عملیات حدود 4/5 کیلومتر ش��بکه گ��ذاری پراکنده و 
تعمیراتی فوالدی، ساخت و نصب حدود 600 مورد انشعاب فوالدی به صورت تکی و 
پراکنده، عملیات جمع آوری حدود 100 مورد شیر پیاده رو، جابجایی حدود 150 مورد 
انشعاب فوالدی، جمع آوری حدود 150 مورد انشعاب فوالدی در سطح اداره گاز مناطق 

2 و 4 اصفهان و نواحی تابعه.
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان 

اصفهان
3- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1392/5/23

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 121/000/000 ریال )یکصد و بیست و یک 
میلیون ریال(               کد فراخوان: 1334521

مناقص��ه گران م��ی توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالع رس��انی 
                            www.nigc-isfahan.ir، :الکترونیکی ش��رکت گاز اس��تان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir ی��ا ب��ا ش��ماره تلف��ن ه��ای 5-6271031-0311 امور 

قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

شرکت گاز 
استان اصفهان

نوبت اول

4859/م الف

www.esfahanemrooz.com|تلفن ارتباط خوانندگان : 6293750  |  شماره ارسال پیامک:30007446 |8صفحه + 8صفحه راهنمای جامع شهـر|  500 توما ن

روزنامه سـراسری صبـح ایران| یکشنبه 13 مرداد 1392 | 26 رمضان 1434 | 4آگوست 2013 | سال نهم | شماره 1894 

تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر معظم انقالب

حسن  روحانی: مسئولیت من
 حفظ امید و اعتماد مردم است

اصفهان ام�روز: مراس��م تنفیذ حكم رياست جمهوري هفتمین 
ريیس جمهوري اس��امي ايران، عصر ديروز با ش��كوه و معنويت 
فراوان در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد و رهبر معظم انقاب 
با تنفیذ رأي ملت، حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی را 
به رياست جمهوری اسامی ايران منصوب کردند. حضرت آيت ا... 
خامنه اي در حكم تنفیذ رياست جمهوري روحانی که حجت االسام 
محمدی گلپايگانی، ريیس دفتر مقام معظم رهبری آن را قرائت کرد، 
مشارکت گسترده مردم در انتخابات را نشاِن پختگی و بلوغ سیاسی 
ملت و دربردارنده پیام های روشِن »وفاداری به انقاب«، »اعتماد و 
امید به نظام« و »اعتماد به روحانیت شجاع« دانستند و تصريح کردند: 
ملت ايران به دش��منان که برای دلسرد کردن مردم از هیچ تاش 
سیاسی و تبلیغاتی فروگذار نكرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد. 

متن حكم تنفيذ رياست جمهوري حجت االسالم حسن 
روحانی به اين شرح است:

»بسم ا... الرحمن الرحیم
با سپاس به درگاه خداوند حكیم و قدير و درود بر پیامبر گرامی 
و خاندان مكرمش، آغاز دور تازه يی از زنجیره خدمت و مسئولیت 
سنگین اجرايی در کشور را، به ملت بزرگ ايران تبريک می گويم 
و در برابر الطاف کريمانه الهی که کمک و هدايتش، عزم و توان 
و کامیابی در ايجاد حماسه يی ديگر را به اين ملت بخشید، جبهه 
خش��وع و ش��كر بر زمین می س��ايم. ملت ايران مفتخر است که 
مس��یر مردمساالری اس��امی را در دوره های پی در پی با انگیزه 
و نش��اط، پیموده و اين درخت سرسبز و ثمربخش را در هر دوره، 
سرافرازتر و ريشه دارتر کرده است. در اين نوبت نیز ملت ايران، با 

آگاهی و بصیرت، میدان را با حضور مبارک خود مزين س��اخت و 
به دش��منان که برای دلس��رد کردن مردم از هیچ تاش سیاسی 
و تبلیغات��ی فروگذار نكرده بودند، پاس��خی قاط��ع و پرمعنی داد. 
مشارکت گسترده مردم و برگزيدن منتخب شايسته يی که آزمون 
بیش از س��ه دهه خدمت به نظام جمهوری اسامی را در کارنامه 
خود نگاشته و از دوران مبارزات انقابی تا دهه ها پس از پیروزی 
انقاب، از س��نگر روحانیت، به مقاومت در برابر دشمنان انقاب 
پرداخته است، پیام هايی روشن به همه رسانید؛ پیام وفاداری خدشه 
ناپذير به انقاب؛ پیام اعتماد و امید به نظام جمهوری اس��امی؛ 
پیام اعتماد به روحانیت شجاع و پیشرو؛ و اعتماد به خدمتگزارانی 
ک��ه با همت و ابت��كار خود، بر آنند که بر موفقیت ه��ا افزوده و از 

مشكات بكاهند.

ادامه از همين صفحه
آنچه ملت ايران همواره و اکنون، از حضور انتخاباتِی پرش��ور و 
بی تنش به دست آورده است، تنها نقش آفرينی در مديريت کشور و 
برگزيدن و برکشیدن خدمتگزارانی تازه نفس برای دوره يی تازه نیست؛ 
بلكه فراتر از آن، نشان دادن پختگی و بلوغ سیاسی يی است که اقتدار 
ملِی او را با حكمت و عقانیت در می آمیزد و او را در افكار عمومی 
جهان، در رتبه وااليی از عزت و شكوه می نشاند. آنان که خواسته اند با 
وسوسه های خود، اين دريادلِی ستايش برانگیز را برآشوبند و مرجعیت 
صندوق های رأی و چرخه قانونی آن را نفی کنند، هر بار به گونه يی، با 
سنگر استوار عزم ملی روبرو شده اند. اکنون که رأی قاطع ملت ايران 
شخصیتی دانشمند و کار آزموده میدان های گوناگون، و دارای سوابق 
جهادی متعدد، و مفتخر به حضور در مسئولیت های دينی و سیاسی را 
به مديريت اجرايی کشور، برگزيده است، اينجانب نیز به پیروی از آنان 
و همراه با تبريک به ايشان، رأی ملت را تنفیذ و جناب حجت االسام 
آقای دکتر حسن روحانی را به رياست جمهوری اسامی ايران منصوب 
می کنم و از خداوند متعال توفیقات بزرگ ايشان را در اين مسئولیت 
خطیر و با ارزش مس��ألت می نمايم. بديهی است که آن رأی و اين 
تنفیذ تا هنگامی است که ايشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی 
که تاکنون در پیش داشته اند يعنی راه آرمان های نظام اسامی و دفاع 
از حقوق ملت و ايستادگی در برابر زورگويان و مستكبران پايبند باشند 
که به کمک الهی چنین خواهد بود، انشاءا...؛ ريیس جمهور محترم را 
به استعانت از حضرت احديت و التزام به پرهیزگاری و خشوع و توسل 

به خداوند قادر متعال و بهره گیری از ظرفیت های عظیم و دستاوردها و 
تجارب متراکم کشور توصیه می کنم و هدايت الهی و حمايت همگانی 

از ايشان را آرزومندم.
والسالم علی جميع عبادا... الصالحين
سيدعلی خامنه ای    12/مرداد/1392

  گام ها را مطمئن و محکم بردارید
رهبر معظم انقاب اسامی پس از تنفیذ حكم رياست جمهوری 
حسن روحانی، به ريیس  جمهور و کابینه آينده توصیه کردند که کارها 
را با صبر و بدون شتابزدگی انجام دهند و گام ها را مطمئن و محكم 
بردارند. ايشان با تاکید بر اينكه در همه زمینه ها، ظرفیت ها و اهداف 
بلند وجود دارد، افزودند: فشارهای دشمنان، مشكاتی را برای مردم 
به وجود آورده اما اين درس بزرگ را به ما داده است که به استحكام 
ساخت داخلی قدرت بپردازيم و از درون خود را مقتدر کنیم. حضرت 
آيت ا... خامنه ای با تاکید بر اينكه در درجه اول، مسائل اقتصادی و علمی 
با جديت بايد دنبال شود و البته مسائل سیاسی هم مسائل مهمی است، 
تصريح کردند: در روابط خارجی بايد برخورد حكمت آمیز و عاقانه ای 
داشته باشیم؛ البته ما دشمنانی داريم که زبان عقايی سرشان نمی شوند؛ 
راه وسط، راه اسام است و راه موفقیت اين است که به دنبال رضای 
الهی و انجام تكلیف الهی باشیم. ايشان تاکید کردند: به همه مسئوالن 
توصیه می کنم که در زمینه برطرف کردن مشكات با هم همكاری 
کنند و قوای سه گانه نیز حداکثر همكاری را با هم داشته باشند. رهبر 
معظم انقاب اسامی با تقدير از دولت  محمود احمدی نژاد، فرمودند: 

جناب آقای روحانی جزو عناصر خدمتگزار قديمی به نظام اسامی 
در بخش های مختلف هستند؛ ايش��ان فردی آزموده شده در نظام 
جمهوری اسامی ايران چه در دوران دفاع مقدس، مجلس شورای 

اسامی و شورای عالی امنیت ملی هستند.
  روحانی: بعد از این نوبت تکلیف ما مسئوالن است

ريیس جمهوری اسامی ايران نیز در اين مراسم با اشاره به اينكه 
»مسئولیت محوری من، حفظ امید و اعتماد مردم است«، خاطرنشان 
کرد: مردم در انتخابات ش��گفتی آفريدند. بعد از اين نوبت تكلیف ما 
مس��ئوالن است که در همه سطوح نظام حقوق و تكالیف مردم را 
محترم بشماريم. حداقل انتظار مردم از دولت جديد، ايجاد ثبات در همه 
زمینه ها و رفع دغدغه ها و تنگناهايی است که کشور با آن مواجه است. 
حسن روحانی با بیان اينكه توانمندی دولت در تقويت پايگاه اجتماعی 
آن و وفاداری به عهد و پیمان خود به مردم است، خاطرنشان کرد: 
الزمه اين پايبندی، صداقت و راستگويی است. ما اساس دينداری، 
ادای امانت و پايبندی به عهد و پیمان می دانیم. امیرمومنان علی)ع( 
گفته فرموده که اصل دينداری امانت و وفا به عهد است. ريیس  جمهور 
کشورمان همچنین افزود: دولت خود را متعهد به شكوفا کردن اخاق 
اسامی و تاش برای تبیین احكام اسامی می داند؛ من با حمايت 
مردمی پا به میدان مس��ئولیت گذاشتم؛ مردمی که خواستار بهبود 
معیشت و منزلت خويش هستند؛ مردمی که می خواهند از فقر، فساد 
و تبعیض به دور باشند؛ مردمی که می خواهند در فضای آزاد معنوی و 

عقانی رشد کنند و به آينده مطمئن باشند.   

اصفهان بیکارتر شده است

مراقب کالهبرداران باشید
طرح جدید کاهش بار مالی قبوض گاز

حسن روحانی هفتمین رییس جمهوری اسالمی ایران شد

گروه اقتصاد: آمارهای ارايه شده در حوزه های مختلف از جمله اشتغال آن چنان 
درشت بود که همگان آن را به ديده ترديد می نگريستند و آنچه در نهايت مردم 
در دنیای واقعیت با آن سر و کله می زدند، با آمار ارايه شده تفاوتی معنادار داشت. 
آخرين آمار ارايه شده برای نرخ بیكاری اصفهان حدود 14 درصد است که نسبت 
به هشت سال گذش��ته عقب گردی ملموس را نشان می دهد. به گزارش ايسنا، 
ريیس موسسه توسعه اشتغال و کارآفرينی اصفهان گفت: آمارهای ارايه شده توسط 
دولت واقعی نبوده و در حال حاضر 50 درصد کارخانه ها در شهرک های صنعتی 
اصفهان با حداقل ظرفیت کار می کنند. احسان عبداللهی ادامه داد: دولت در چهار 
سال ابتدايی با پرداخت وام به صورت افسارگسیخته و بدون نظارت کافی، قصد 
ايجاد اشتغال را داشت اما اکثر وام های پرداخت شده روانه بازار مسكن و زمین شده 
و تورم را فزايش داد. وی با بیان اينكه در چهار ساله دوم نیز سیاست های اشتغالزايی 
نتیجه خاصی در بر نداشت، افزود: در اين دوره اعتباری وجود نداشت که با آن بتوان 
اشتغال ايجاد کرد. عبداللهی از باتكلیفی مردم برای دريافت وام اشتغال خبر داد 
و اظهار داشت: پرونده های اشتغالی که اواخر سال گذشته تشكیل شده، هنوز وام 
خود را درياف��ت نكرده اند چون اعتباری وجود ندارد. وی درباره وضعیت صندوق 

مهر امام رضا)ع( نیز گفت: وضعیت اين صندوق هم تعريفی ندارد چون اعتباری 
در اختیار ندارد و نمی تواند وامی بپردازد. ريیس موسسه توسعه اشتغال و کارآفرينی 
اصفهان همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای افزايش فرصت های شغلی 
در کشور، تصريح کرد: دولت نتوانست سیاست های اشتغالزايی را به درستی اجرايی 
کند. عبداللهی با بیان اينكه اشتغال خانگی برای زنان کارايی دارد، افزود: اين اشتغال 
نیز به شرط حمايت هايی الزم و نظارت کافی می تواند مفید باشد. وی ادامه داد: 
اشتغال خانگی همانند بنگاه های زودبازده دچار انحراف نشد و توانست 40 درصد 
اهداف را محقق کند. عبداللهی در مورد عملكرد دستگاه ها و نهادهای دولتی در 
حوزه اشتغال گفت: در اين حوزه فقط کمیته امداد موفق عمل کرده و توانسته برای 
مددجويانش شغل ايجاد کند. بر اساس اين گزارش، طبق گزارش مرکز آمار ايران، 
در فاصله سال های 84 تا پايان 91 وضعیت اشتغال در 13 استان کشور بدتر شده 
است. آذربايجان شرقی، اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، همدان و يزد، 13 
استانی هستند که وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر شاغل آنها در سال 91 

نسبت به 84 بدتر شده است.   

با افزايش بار مالی قبوض گاز خانگی پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی يارانه ها، افراد سودجو با سو استفاده از عناويني همچون ناظران سامانه واريز يارانه نسبت به 
فروش کیت کاهنده مصرف گاز به مشترکان اقدام می کنند که شرکت گاز نسبت به خريد اين دستگاه ها هشدار داده است.  هر چند شرکت ملی گاز ايران از تثبیت قیمت گاز 

طبیعی مشترکان خانگی و تجاری تا اطاع ثانوی خبر داده است اما افزايش بار مالی قبوض گاز طبیعی به ويژه در....

مشاور عالی سازمان س��نجش با اشاره به آغاز 
انتخاب رش��ته آزمون سراس��ری س��ال 92 از 
پنجشنبه 17 مردادماه، گفت: دفترچه راهنمای 
انتخ��اب رش��ته از س��اعت 20 امروز منتش��ر 
می ش��ود. حس��ین توکلی با اش��اره به انتشار 
دفترچه راهنمای انتخاب رش��ته از س��اعت 20 

امروز بر روی سايت...

اصفهان ام�روز:  مسابقه کس��ب وکار پس از 
سه بار برگزاری در تهران برای اولین بار در شهر 
اصفهان و با جذابیتی دو چندان و رقابتی پیچیده 
برگزار شد. اين مس��ابقه آموزشی در بعد از ظهر 
جمعه 11 مرداد و با حضور س��ه تیم پژوهشكده 

طب الصادق...

اصفهان امروز: دومین بازی تیم فوتبال ذوب آهن 
در لیگ برتر با کس��ب نخستین امتیاز برای اين 
سبزپوشان اصفهانی همراه شدتا شاگردان بوناچیچ 
با دست خالی به استقبال هفته سوم اين رقابت ها 
نروند.ذوبی ها برابر پرسپولیس در نیمه نخست بازی 
برابری را به نمايش گذاشتند اما در نیمه دوم کفه 
ترازو به نفع حريف تهرانی سنگین شد تا ذوب آهن 

به خوش شانسی از شكست...

آغاز انتخاب رشته کنکور
 از پنجشنبه

رونمایی  از جذاب ترین 
مسابقه کسب و کار کشور 

در اصفهان

ذوب آهن یک نیمه ای 

صفحه هفتم صفحه سوم صفحه دوم

صفحه سوم اقتصاد

ادامه در همین صفحه 
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آغاز انتخاب رشته کنکور
 از پنجشنبه

حذف قطعی سفر عمره 
دانش آموزان دختر

پربازدیدترین

500 هزار موتورسیکلت، هوای 
اصفهان را آلوده می کنند

منارجنبان مشکلی ندارد 
فقط نمی جنبد

تجدیدی ها از دوم شهریور 
امتحان می دهند

جوالن مواد مخدر در استخرها 
و آرایشگاه های زنانه اصفهان

ريیس س��تاد مرکزی معاينه فنی خودرو شهرداری 
اصفهان گفت: 500 هزار موتورسیكلت در اصفهان تردد 
می کنند که به دلیل فرسودگی، نقش زيادی در افزايش 
آلودگی  هوا دارند. جمش��ید جمش��یدی اظهار داشت: با 
وجود اينكه عمر مفید يک موتورسیكلت حدود 10 سال 
اس��ت، اما بیشتر موتورسیكلت ها پس از پنج سال دچار 
فرسودگی می شوند در حالی که در اصفهان نیز 60 درصد 
موتورسیكلت های در حال تردد فرسوده هستند. به گزارش 
فارس، وی با بیان اينكه در اصفهان چهار مرکز معاينه 
موتورسیكلت و نیز يک مرکز در شهرک آزمايش وجود 
دارد که تجهیزات ندارد، افزود: مشكات موتورسیكلت ها 
به مراتب بیش��تر خودرو اس��ت، چرا که آلودگی زيادی 
سطح شهر ايجاد می کنند. ريیس ستاد مرکزی معاينه 
فنی خودرو شهرداری اصفهان با بیان اينكه عمر مفید 
يک موتورس��یكلت 10 سال اس��ت، اما به طور عمده 
موتورسیكلت زودتر و پس از پنج سال فرسوده می شود، 
گفت: در اصفهان 500 هزار دستگاه موتورسیكلت و 920 
هزار دستگاه خودروی سبک سواری و وانت تردد دارند. 
جمشیديان با بیان اينكه بیشتر موتورهای در حال تردد نو 
نیستند و 60 درصد موتورها در عمل فرسوده محسوب 
می شوند، افزود: هر چند طبق استاندارد خیلی از موتورها 
کمتر از 10 س��ال عمر دارند، اما اين استاندارد پاسخگو 
نیست و در عمل دچار روغن سوزی می شوند. اين مسئول 
عنوان کرد: اصفهان رتبه نخست سرطان در کشور را دارد 
و تقصیر اين بخش بر عهده کسانی است که غیرمسئوالنه 
اقدام به دستكاری خودرو و موتورسیكلت خود به خصوص 
خودروهای گازسوز می کنند. جمشیديان متذکر شد: اخیراً 
دستگاه افزاينده قدرت موتور در خودروهای گازسوز ديده 
شده که موادی را داخل آن می ريزند که آسیب جدی فنی 
به خودرو و نیز دستگاه کاتالیست می زند و اين در حالی 
است که اين خودروها منواکسیدکربن ايجاد و سامت 

انسان را به خطر می اندازند.   

مع��اون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: بر اساس تصمیم شورای 
فنی اين اداره کل  »منارجنبان« هنوز تكان داده نمی شود. به 
گزارش ايسنا، حدود چهارماه از نخستین روزهايی می گذرد 
که مس��ووالن اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
تصمیم گرفتند برای سازه  رنجور »منارجنبان« فكری کنند 
و از خیر تكان دادن هر روزه  آن برای گردشگران بگذرند. 
ناصر طاهری درباره  وضعیت اين اثر شاخص در اصفهان، 
اظهار کرد: از نظر فنی، منار جنبان هیچ مشكلی ندارد؛ ولی 
با توجه به اين که اين سازه برای تكان  دادن ساخته نشده، 
شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، مطالعه  اين سازه را 
برای تكان دادن مناره ها يا جلوگیری از انجام اين کار آغاز 
کرده، به همین دلیل از ن��وروز 92 تا امروز، مناره جنبان 
تكان داده نش��ده است. او تأکید کرد: ادامه  حرکت دادن 
منار جنبان يا هر تصمیم ديگری درباره  اين سازه  تاريخی، 
به نتیجه  مطالعات شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی و 

گردشگری استان اصفهان بستگی دارد.   

ريیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان اصفهان 
زمان برگزاری امتحانات جبرانی را از 2 تا 18 شهريورماه 
اعام کرد. به گزارش ايمنا، محسن کمالی اظهار داشت: 
امتحانات جبرانی ش��هريور ماه برای دانش آموزان دارای 
غیبت موجه در امتحان��ات خردادماه و دانش آموزانی که 
موفق به کسب نمره قبولی نش��ده  اند، برگزار می شود. 
وی با بیان اين که آزمون ها در سه دسته نهايی، داخلی و 
هماهنگ برگزار می شود، خاطرنشان کرد: ستاد امتحانات 
استان برای برگزاری امتحانات شهريورماه در حال حاضر 
تشكیل شده است. ريیس اداره سنجش آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اين که ستاد مذکور در هفته جاری 
تشكیل جلسه می دهد، يادآور شد: تصمیمات اتخاذ شده 
در اين جلسه به صورت بخشنامه در هفته آينده به نواحی 
و مناطق آموزش و پرورش برای اجرا اباغ می ش��ود. به 
گفته کمالی، نتايج امتحانات نیز 10 روز بعد از اتمام آخرين 
امتحان اعام خواهد شد. وی افزود: نتايج اين امتحانات 
تا قبل از آغاز س��ال تحصیلی جديد اعام خواهد شد تا 
دانش آموزان بتوانند به موقع ثبت نام خود را انجام دهند.   

يک پزشک اجتماعی با اشاره به اينكه منشا گرايش 
زنان به مصرف مواد مخدر محیط هايی مانند استخرها، 
آرايش��گاه ها و سالن های بدن سازی اس��ت، گفت: در 
محیط های زنانه مانند آرايشگاه ها و استخر که امكان 
مقايس��ه افراد با يكديگ��ر وجود دارد اش��تیاق زنان به 
مصرف مواد  برای دس��تیابی به اثرات کوتاه مدت آن 
بیش��تر می شود. به گزارش ايسنا، سید رضا اسحاقی با 
بیان اينكه تاثیر مصرف انواع مواد مخدر بر بدن متفاوت 
اس��ت، اظهار داشت: به طور کلی دود ناشی از مصرف 
مواد مخدر وارد بدن شده و مهم ترين ماده ای که بر روی 
بافت پوست تاثیر می گذارد منواکسیدکربن است. اين 
پزش��ک اجتماعی با اشاره به اينكه مصرف مواد اعتیاد 
آور مانند سیگار، حشیش، ترياک و هرويین در مراحل 
ابتدايی موجب نازک شدن پوست می شود، اضافه کرد: 
مصرف کنن��دگان در مراحل ابتدايی اعتیاد احس��اس 
بهتری نسبت به پوست خود پیدا می کنند اما اين تصور 
اشتباه است زيرا با پیشرفت اعتیاد و افزايش مصرف ماده 
مخدر چین و چروک های پوست عمق تر و رنگ پوست 

تیره تر می شود.    

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آغاز انتخاب 
رش��ته آزمون سراس��ری س��ال 92 از پنجشنبه 17 
مردادماه، گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رش��ته از 
ساعت 20 امروز منتش��ر می شود. حسین توکلی با 
اش��اره به انتش��ار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از 
ساعت 20 امروز بر روی سايت سازمان سنجش به 
نشانی www.sanjesh.org، اظهار داشت: 
پیش از اين قرار بود دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
روز سه شنبه 15 مرداد ماه منتشر شود که برای رفاه 
حال داوطلبان اين دفترچه زودتر منتشر می شود. وی 
افزود: اين دفترچه حاوی ش��رايط و ضوابط پذيرش 
دانش��جو در دانشگاه ها و موسس��ات آموزش عالی 
برای س��ال تحصیلی 92-93 و نحوه انتخاب رشته 
و کد رشته محل های تحصیلی هر يک از گروه های 
آزمايشی است که در واقع سند اصلی انتخاب رشته 
و گزينش دانش��جو است. وی با بیان اينكه دفترچه 
انتخاب رش��ته چاپ و تكثیر نیز خواهد شد، تصريح 
کرد: به منظور فراهم کردن تس��هیات بیشتر برای 
مجازين به ويژه داوطلبان شهرستان های دوردست 
ترتیبی اتخاذ شده که دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
چاپ و تكثیر و با هماهنگی شرکت پست جمهوری 
اس��امی ايران از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 16 
مردادماه از طريق باجه های پستی توزيع کننده اين 
دفترچه در اختیار داوطلبان قرار گیرد. مش��اور عالی 
س��ازمان س��نجش با بیان اينكه دفترچه های چاپ 
شده شامل س��ه نوع دفترچه هستند، اظهار داشت: 
يک دفترچه ب��رای گروه علوم رياضی و فنی و هنر 
و زبان ه��ای خارجی، دفترچه ديگر برای گروه علوم 
تجربی و هنر و زبان های خارجی و در نهايت دفترچه 
س��وم برای گروه علوم انس��انی و هن��ر و زبان های 
خارجی منتشر می شود. توکلی همچنین با بیان اينكه 
تا س��اعت 9 صبح ديروز، بیش از 800 هزار داوطلب 
نسبت به مش��اهده و دريافت کارنامه خود از سايت 
اق��دام کرده اند، گفت: به کلیه داوطلبانی که تاکنون 
ب��رای دريافت کارنام��ه خود اق��دام نكرده اند، اکیداً 
توصیه می شود که به سايت سازمان مراجعه و با وارد 
ش��دن به بخش مشاهده کارنامه نتیجه اولیه نسبت 
به مش��اهده و پرينت آن اقدام کنند. وی همچنین 
درباره زمان قرار گرفتن نرم افزار انتخاب رش��ته های 
تحصیل��ی، تصريح کرد: اين نرم افزار که به داوطلب 
امكان می دهد بر اساس وضعیت علمی و نمره آزمون 
خود را با داوطلب مشابه در آزمون سراسری سال 91 
مقايسه کنند، از صبح روز دوشنبه 14 مرداد بر روی 
سايت سازمان قرار می گیرد. وی درباره نحوه انتخاب 
رشته داوطلبان تصريح کرد: کلیه داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشته می توانند پس از دريافت دفترچه راهنما 
نسبت به انتخاب حداکثر 150 کد رشته محل از میان 
کدرش��ته محل های مورد عاقه خ��ود از گروه های 
آزمايش��ی مجاز از بخش اول دفترچه انتخاب رشته 
اق��دام و به ترتیب تقدم عاقه از روز پنجش��نبه 17 
مرداد تا س��ه ش��نبه 22 مرداد در ف��رم الكترونیكی 
انتخاب رشته ثبت کنند. توکلی خاطرنشان کرد: اين 
دس��ته از داوطلبان می توانند از کد رشته محل های 
تحصیلی بخش دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
نیز کد رش��ته محل های خود را انتخاب و به همراه 
ساير کد رش��ته محل ها که در مجموع از 150 عدد 

بیشتر نشود، در فرم انتخاب رشته ثبت کنند.   

قائم مقام س��ازمان دانش آموزی از حذف قطعی 
س��فر عمره دانش آموزان دختر خبر داد و گفت: سفر 
دانش آموزان دختر به مشهد مقدس بعد از عید فطر 
آغاز می ش��ود. به گزارش فارس، داوود روس��تايی، 
قائ��م مقام س��ازمان دانش آموزی اظهار داش��ت: با 
توجه به قوانین کشور عربستان مبنی بر اينكه زنان 
مجرد نمی توانند بدون محارم در س��فر عمره حضور 
يابن��د، عمره برای دانش آم��وزان دختر به طور کلی 
حذف ش��د. وی ادامه داد: به جای س��فر عمره برای 
دانش آموزان دختر، سفر مشهد مقدس را پیش بینی 
کرديم که در طول سال برگزار می شود. روستايی با 
بیان اينكه اعزام دانش آموزان دختر به مشهد مقدس 
بدون محدوديت برگزار می ش��ود، گفت: معمواًل در 
طول س��ال 7 تا 8 هزار دانش آموز دختر به مش��هد 
مقدس اعزام می ش��وند. وی اضافه کرد: در صورتی 
که درخواست برای اعزام دانش آموزان دختر به مشهد 
مقدس بیش از اين میزان باش��د نیز مشكلی نیست 
و هماهنگی ها انجام می پذيرد. قائم مقام س��ازمان 
دانش آم��وزی به نحوه اع��زام دانش آموزان دختر به 
مشهد مقدس اشاره کرد و افزود: غالباً دانش آموزان را 
با قطار به مشهد مقدس اعزام می کنیم و در صورتی 
که مسیر نزديک باشد يا شرايط فراهم نباشد، استفاده 
از اتوبوس مناسب، بیمه و راننده باتجربه تأکید شده 
اس��ت. وی ادامه داد: بعد از ماه مبارک رمضان، سفر 
دانش آموزان دختر به مشهد مقدس آغاز می شود و تا 

پايان شهريور ماه نیز ادامه دارد.   

اصفهان

آگهی مفقودی
برگ س��بز  س��ند مالکیت ن��وع خ��ودرو L90 به 
شماره انتظامی   53 � 951 ج 57  به شماره موتور 
D170282 و ش��ماره شاسی 01146826 مدل 
91   ب��ه ن��ام  مه��دی  زاده دولت آبادی    ش��ماره 
شناس��نامه  2936   ص��ادره از  اصفه��ان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه جامعه: کمک به موسس��ات خیريه، کاهبرداری 
پنج میلیاردی با خروس پر س��فید، فروش کاخ دادگستری 
و تلويزيون زن��دان، تقلید صدای محمدرضا گلزار و درآمد 
میلی��اردی از آم��وزش روش ه��ای کاهب��رداری تلفنی، 
روش هايی اس��ت که باعث ش��د نام اب��داع کنندگان اين 
ش��گردها در لیس��ت معروف ترين کاهبرداران ايران قرار 
بگی��رد. کاهبردارانی که اعدام ش��دند، به حبس محكوم 
شدند و يا همچنان فراری هستند. کاهبرداری به روشی 
مجرمان��ه برای تصاحب پول و ام��وال مردم با روش های 
متقلبانه گفته می شود. در سال های اخیر کاهبرداری ها به 
دو دس��ته بزرگ اينترنتی و غیر اينترنتی تقسیم می شوند. 
بررسی اين پرونده ها نشان می دهد کاهبرداران اينترنتی 
اغلب جوان و نوجوان بوده و میانگین س��نی آنها بین 17 
تا 35 س��ال اس��ت. در مقابل، کاهبرداران غیر اينترنتی 
اغلب بیش از 30 س��ال س��ن دارند. برخی کاهبرداران با 
انتخاب روش های عجیب اقدام به کاهبرداری های بزرگ 
در کش��ور کردند که روش های متقلبانه آنها و مقدار پولی 
که از اين راه ها به دس��ت آوردند، باعث ش��ده نامشان در 
لیست معروف ترين کاهبرداران ايران قرار بگیرد. در اين 
گزارش به بررس��ی افراد حاضر در اين لیست و روش های 

کاهبراری آنها پرداخته می شود. 
  کالهبرداري میلیاردي با خروس پر سفید

م��رد، خروس را زير بغل زد و به می��دان آورد. خروس 
بزرگ با پرهای سفید و چشمانی که دائماً دور و بر را نظاره 
می کرد. او خروس را رو به جمعیت گرفت و گفت: »خروس 
سفید مي تواند گواه حقیقت حرف هاي ما باشد.« هفت مرد 
و يک زن بودند. همگي وارد بوستان پرجمعیت شهر شدند. 
بساط چنداني به همراه نداشتند و تنها خروس را به نمايش 
گذاشته بودند. اينجا حتماً مشتريان بیشتري به سراغشان 
مي آم��د. معرکه گی��ري براي فروش چند مه��ره بود. آنان 
»تیربن��د« مي فروختند. جمعیت همچنان متعجب و خیره 
فروشنده ها را نگاه مي کرد. مي خواستند تیربند را به گردن 
خروس ببندند و به او شلیک کند اما اول يک شرط داشت: 

»پول را که بپرادازيد ما تیربند را وصل مي کنیم.«
معرکه گیري هنوز تمام نش��ده بود. يكي فرياد مي زد، 
ديگ��ري همراهي اش مي کرد. س��ه نفر هم در س��كوت 
اط��راف را نگاه مي کردند و دائماً مواظ��ب دور و بر بودند. 
زني هم همراه آنان بود و چیزهاي الزم را سريع دم دست 
مردان قرار مي داد. »حتي مي توانید آن را روي خودتان هم 
امتحان مي کنیم. مهره را مي بنديم، بعد به سويتان شلیک 
مي کنیم؛ اس��لحه در همین کیف کناري اس��ت.« همه با 
ترس و تعجب تنها نگاه مي کردند و منتظر حرکتي از طرف 
يكي از معرکه گیران بودند. »مهره تیربند«  آنقدر قدرت دارد 
ک��ه مي تواند فرد را در برابر تیرگلوله نیز حفظ کند. »فقط 
کافیس��ت آن را به خود وصل کنید با خاصیت مغناطیسي 
خود مثل يک زره آهنین حافظ شماس��ت.« باالخره يک 
نفر از بین جمعیت پیدا مي ش��ود و ب��راي معامله نزديک 
معرکه گیران م��ي رود. مي خواه��د اول امتحان کند ببیند 
خروس تاب تحمل شلیک گلوله را دارد و پرهاي سفیدش 
به رنگ خون در نخواهد آمد! اما معرکه گیر طفره مي رفت. 
چون نیاز به خواندن وردهای مخصوص اس��ت، اين کار را 
نمی کن��د. مي گويد اگر پول را پرداخت کند تازه مهره ها را 
حاضر اس��ت به او نشان دهد. چند مهره و سنگ ريزه را با 
ترفندهای مختلف از يک کیس��ه سبزرنگ کوچک بیرون 
آورد و دوباره آن را داخل کرد. ديگر سكوت برقرار شده بود 
مرد با چشمان هیجان زده و مردد کیسه سبز رنگ را نگاه 

مي کرد که ناگهان صدايي همه را میخكوب کرد.
»هیچ ک��س از جايش تكان نخ��ورد.« در کمتر از چند 
ثانی��ه و پیش از آنكه کس��ي بتواند تكان��ي بخورد پلیس 
دور معرکه گی��ران را گرفت و ب��ه آنان حمله کرد. خروس 
سفید وحشت زده شروع به سر و صدا کرد، مهره ها پخش 
زمین ش��د و به هر سو مي رفت. فروش��نده اصلي را روي 
زمین انداختند تا تكان نخورد، هرکدام به س��مت يكي از 
معرکه گی��ران رفتند و آنها را گرفتند. دست هايش��ان را از 
پش��ت بستند. باند کاهبرداري معرکه گیران لو رفته بود و 
همه اين معرکه گیري تحت کنترل نامحسوس پلیس بود. 
اي��ن هفت مرد و يک زن مبل��غ 5 میلیارد تومان با همین 
ش��یوه کاهبرداري کرده بودند. اولین مهره هاي تیربند را 
در استان هاي جنوبي کش��ور فروختند و با همین روش و 
تبلیغات روي مهرهاي مغناطیسي دروغین راه را گرفتند و 
به شهرهای ديگر رفتند. مهره هاي سفید، يک سنگ سفید 
و دو سنگ سبز به اندازه نخود، پر مرغ و چند برگ کاغذ که 
روی آنها دعای بخت گشايی نوشته شده بود، سنگريزه هاي 
رودخانه، چند مهره مار، شاخ افعی شاخ دار، پر مرغان هوايي 
و يک خروس همه آن چیزهايي بود که اين باند با استفاده 

از آنها 5 میلیارد تومان از مردم کاهبرداري کردند.

  فروش کاخ دادگستری و لقب آرسن لوپن
م��رد مو قه��وه ای زمان��ی ک��ه وارد س��اختمان کاخ 
دادگستری شد، چهره اش تغییر کرد. ابتدا کمی تعجب کرد 
اما وقتی به اتاق ها س��ر می زد چهره اش بیشتر در هم فرو 
می رفت. او که ديگر کامًا عصبانی ش��ده بود وارد اتاق ها 
ش��د و با خشم و زبانی که فارس��ی را به سختی صحبت 
می ک��رد، می گفت: »چرا بی��رون نرفته ايد! از اينجا برويد، 
اينجا متعلق به من اس��ت!« اين خارجی درمانده کس��ی 
نبود جز يک تاجر پولدار که 10 روز پیش کاخ دادگستری 
را برای س��اخت مرکزی تجاری در اي��ران، به مبلغ 500 
هزار تومان خريداری کرده بود. فروشنده و فردی که اين 
جرأت را به خرج داده تا کاخ دادگس��تری در خیابان خیام 
را به کل بفروشد، کسی جز آرسن لوپن ايران نبود. مردی 
باهوش و مسلط به زبان عربی و انگلیسی. »مهدی بلیغ«، 
يكی از کاهبرداران سرشناس ايران است و اگرچه بیشتر 
عمر خود را در فرار و يا زندگی در زندان س��پری کرده اما 
در تمام اين س��ال ها مردم همیشه پیگیر خبرها و شنیدن 
کاهبرداری تازه و جذابی از اين مرد چش��م سبز بودند و 
با وجود اعدامش در س��ال 1360 و بع��د از انقاب، هنوز 
ن��ام او در رس��انه ها ج��ای دارد و از او به عن��وان يكی از 
باهوش تري��ن کاهبرداران ايران ياد می ش��ود. آنقدر که 
مس��عود کیمیايی کارگردان سینمای ايران تصمیم گرفته 
از داستان زندگی او فیلمی بسازد. اين مرد هیچ گاه دست 
از کاهبرداری برنداشت و از هر نوع کاهبرداری کوچک 
تا ب��زرگ، از فروختن کاخ دادگس��تری به مرد خارجی تا 
ف��روش يک تلويزيون زندان به مبلغ 100 هزار تومان به 
ي��ک زندانی را در پرونده خود دارد.او روز محاکمه خود به 
اتهام قتل همدستش برای اولین بار از دست مأموران فرار 
کرد. بلیغ قبل از اينكه به جلس��ه محاکمه در دادگستري 
وارد ش��ود، از مأمور همراهش اجازه رفتن به دستش��ويي 
را گرف��ت. مأموران بدون آنكه از نیت واقعي وي اطاعي 
داش��ته باشند با درخواس��ت وي موافقت مي کنند. مهدي 
بلیغ وارد دستشويي مي شود و مأموران محافظ وي پشت 
در دستشويي انتظار بیرون آمدن او را مي کشند ولي پس 
از آنكه اين انتظار طوالني مي شود آنان چندبار در مي زنند 
و متوجه مي شوند در دستشويي از داخل بسته شده است. 
وقتی در دستشويی باز شد تنها صحنه روبه روی مأموران 

پنجره شكسته دستشويی بود. بلیغ فرار کرده بود.
با وجود آنكه جس��ت وجو برای پیدا کردن بلیغ ش��روع 
می ش��ود او از کشور خارج ش��ده و زندگی جديد را شروع 
می کن��د. هیچ کس از او خبر ندارد ت��ا آنكه ردپاي او را در 
ع��راق پیدا می کنند. بلیغ در م��دت اين مدت با يک دختر 
عراقی ازدواج می کند و صاحب فرزندی نیز می ش��ود. اما 
زندگ��ی خوب و آرام او ديری نمی پايد و با هماهنگی هاي 
پلیس بین الملل ايران با پلیس بین الملل عراق، دس��تگیر 

می ش��ود. بلیغ به همراه چند مأمور با قايق به سمت ايران 
فرس��تاده می شوند. اما او در همان زمان دومین فرار بزرگ 
خود را رقم می زند. او از يک لحظه غفلت پلیس اس��تفاده 
کرد و خود را در آب انداخت. ش��لیک هاي متعدد مأموران 
بي نتیجه مي ماند و بلیغ شناکنان از میان رگبار گلوله ها جان 
س��الم به در برد. اين متهم فراری مدت زيادي را روي آب 
شناور مي ماند تا اينكه يک ماهیگیر او را از آب مي گیرد. او 
بلیغ را در حالي که بي حال شده است به خانه اش مي برد. 
بلی��غ اين بار بعد از بهبودي به کويت رفت و از آنجا نیز به 
لبنان گريخت. اما بعد از مدتی در لبنان نیز شناسايی شد و 
پس از دستگیری در خردادماه سال 1337 با 12 مورد اتهام 
در ش��عبه دوم ديوان عالی محاکمه شد. او حتی زمانی که 
در زن��دان بود تلويزيون زن��دان را به يک زندانی فروخت. 
زندانی نگون بخت هم موق��ع آزادی قصد بردن تلويزيون 
را به خانه اش داش��ت که تازه فهمید چه کاهی س��رش 

رفته است.
فرارها و دستگیری های مهدی بلیغ در تمام اين سال ها 
ادامه داشت اما در نهايت زندگی برای او تلخ تمام شد. مردی 
که می گويند به دلیل گذراندن زندان های طوالنی به قانون 
تس��لط زيادی داش��ت و برای زندانیان ک��م درآمد نامه در 
درخواست های حقوقی می نوشت، در نهايت بعد از پیروزی 
انقاب اسامی به اتهام حمل موارد مخدر دستگیر شد و يک 
سال بعد يعنی در سال 1360 و در سن 63 سالگی اعدام شد. 

او در سال های آخر عمر در فقر و اعتیاد به سر می برد.
  دستگیری محمدرضا گلزار در زندان

گاهی ش��باهت ظاهری به ورزش��كاران و هنرمندان 
ه��م راهی خ��وب و راحت برای کاهبرداری اس��ت. اين 
بار ش��باهت صدای مرد کاهبرداری به محمدرضا گلزار 
برای اين بازيگر دردسرس��از شد. اين کاهبرداری عجیب 
زمانی فاش ش��د که کارمند يك��ی از فرودگاه های تهران 
پیش ماموران رفت و گفت طعمه کاهبرداری شده است. 
کارمند بیچاره چندی قبل در دفتر کارش نشس��ته بود که 
تلفنش زنگ خورد و مردی با صدايی آرام و لحنی مودبانه 
س��ام کرد و گفت: من محمدرضا گلزار هس��تم. کارمند 
فرودگاه باورش نمی ش��د که اين ستاره سینما به او زنگ 
زده باشد. قربانی کاهبرداری گفت: »خیلی تعجب کرده 
بودم. محمدرضا گلزار به من زنگ زده بود. او بعد از اينكه 
ب��ا حرف هايش مرا آرام کرد، گف��ت: او و همكارش  بهرام  
رادان  با فرودگاه  قراردادی  بسته اند که  بر اساس آن  فروش  
بلیت  هواپیماها را به  صورت  انحصاری  در اختیار دارند. آن  
مرد س��پس  به  من  گفت  او و بهرام  رادان  قصد دارند مرا به  
عنوان  مدير فروش  معرفی  کنند وقتی  اين  حرف  را شنیدم  
خیلی  خوش��حال  شدم  موقعیت  مناسبی  نصیبم  شده  بود و 
می توانستم  به  پیشرفت  خوبی  دست  پیدا کنم  برای  همین  
بافاصله  پیشنهاد آن  مرد را قبول  کردم  و حتی  به  او گفتم  

همسرم  بیكار است  و وی  و رادان  می توانند از او نیز کمک  
بگیرند. گلزار قابی  نیز درخواست  مرا پذيرفت  و گفت  برای  
انجام  مراحل  اداری  استخدام  خود و همسرم  بايد 170 هزار 
تومان  به  يک  شماره  حس��اب  واريز کنم؛  او سپس  شماره  
حساب  مردی  به  نام  مهران  را به  من  داد و من  نیز بافاصله  

پول  را پرداخت  کردم .
ماجرای کاهبرداری به همین جا ختم نشد و استخدام 
همسر شاکی از سوی حراست  فرودگاه  رد شد. گلزار قابی 
وقتی اين موضوع را ش��نید مثل روز اول خیلی خونس��رد 
ب��ه طعمه خود قول داد که در جلس��ه آينده با دکتر الهام، 
س��خنگوی دولت اين موضوع را مطرح می کند تا مشكل 
استخدام رفع ش��ود. گلزار قابی در مرحله بعد درخواست 
اس��تخدام س��ه منش��ی را می دهد که اين رفتار او باعث 
شک کارمند فرودگاه شده و او موضوع را به پلیس اطاع 
می دهد. اين شكايت کافی بود تا ماموران تحقیقات برای 
دس��تگیری گلزار قابی را آغاز کنند. ماموران از ش��اکی 
خواستند همچنان به ارتباطش با متهم ادامه بدهد تا بتوانند 
ردی از او به دس��ت بیاورند. ماموران در رديابی تماس های 
مرد کاهب��ردار دريافتند او از زندان تم��اس می گیرد. به 
همین خاطر هماهنگی با مسووالن زندان انجام شد و مرد 

شیاد به دام افتاد.
  سلطان کالهبرداری ایران کیست؟

سلطان کاهبرداری ايران مرد میانسالی است که با يک 
تلفن توانسته گردش مالی بسیاری به دست بیاورد. به دلیل 
آموزش کاهب��رداری و جعل به زندانیان، به او لقب دکتر 
داده اند. او در زندان برای مجرمان خرده پا کاس آموزشی 
می گذارد و به اين طريق از آن ها ش��هريه می گیرد. هر بار 
که به دلیل ارتكاب جرمی به زندان می رود، زندانیان زيادی 
را آموزش می دهد و آن ها را تبديل به کاهبرداران حرفه ای 
می کند. سلطان کاهبرداری کشور که به دکتر حمیدزاده 
معروف اس��ت از چند سال قبل فعالیت های مجرمانه خود 
را در يك��ی از زندان های اس��تان البرز آغاز کرد. اين متهم 
میانس��ال روش جديدی را ابداع کرد و با اس��تفاده از تلفن 
زن��دان، اقدام ب��ه کاهبرداری از اصناف ب��ه روش کارت 
ب��ه کارت کرده و میلیارد ها تومان ب��ه اين روش به جیب 
زد. او تنه��ا در يكی از کاهبرداری هايش توانس��ته بود با 
چرب زبانی خود را مسئول خريد يكی از ارگان های نظامی 
کشور معرفی کند و با جلب اعتماد مغازه داران میوه و تره بار 
تهران، صد ها میلیون از آن ها کاهبرداری کرد. بررس��ی 
اقدام��ات تبهكارانه دکتر حمیدزاده نش��ان داد، او به بهانه 
گرفتن پرينت حساب طعمه های خود را به پای عابر بانک 
کشانده و از آنها می خواست زبان انگلیسی را انتخاب کنند. 
او سپس با کمک صاحب حس��اب اقدام به انتقال پول به 
حساب خود می کرد. سلطان کاهبرداری کشور که تاکنون 
35 س��ابقه کیفری از جمله اعتی��اد، کاهبرداری، جعل و 
س��رقت را دارد که هفته گذشته از س��وی ماموران مبارزه 
ب��ا جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی در زندان شناس��ايی 
شد. او در بازجويی ها به 500 کاهبرداری کارت به کارت 

اعتراف کرد.
  ظهور یک آرسن لوپن دیگر در ایران

می توان نام او را آرسن لوپن ديگر ايران گذاشت. حامد 
با جا زدن خود به عنوان مأمور نظامی، صدها میلیون تومان 
از افراد زيادی کاهبرداری کرد و حتی باعث سكته قلبی 
هم بندی خود در زندان ش��د. زندانی بیچ��اره با اعتماد به 
هم بن��دی اش از او می خواه��د در دوران مرخصی از زندان 
به سراغ خانواده اش برود و اگر هم توانست رضايت خانواده 
شاکی را جلب کند. او شنیده بود هم بندی اش يک نظامی 
اس��ت و دس��ت به خیر دارد. برای همین به او می سپارد تا 
راهی برای رهايی اش پیدا کن��د اما مدتی بعد خانواده اش 
خبر بدی به او می دهند. »حامد پیش ما آمد و گفت خانواده 
شاکی گفته اند اگر چهار میلیون تومان بدهید ما هم رضايت 
می دهیم.« خانواده زندانی به هر دری می زنند تا پولی جور 
کنند و همه چیز را می فروشند و چهار میلیون را به دست 
دوست زندانی می سپارند اما بعد نه خبری از او و نه رضايتی 
از طرف خانواده شاکی می شود. مأمور قابی مهربان پول 
را گرف��ت و فرار کرد و زندانی هم بعد از فهمیدن موضوع 
سكته قلبی می کند و مجبور می شود يكسال ديگر هم در 
زندان بمان��د. مأموران رد پای حامد را در هفت ش��كايت 
ديگر مرب��وط به کاهبرداری پیدا می کنن��د. او همه اين 
هش��ت کاهبرداری را در مدت مرخص��ی و بعد از فرار از 
زندان انجام داد. او که بعد از ش��ش س��ال ماندن در زندان 
دس��ت به اين فرار زده بود، هنوز دس��تگیر نشده و پلیس 
حتی چهره های مختلف او را منتش��ر کرد تا ش��ايد کسی 
او را ديده باشد اما اين کار تنها به تعداد شاکی های پرونده 
مأمور قابی اضافه کرد و معلوم ش��د او چند صد میلیون 

کاهبرداری کرده است.   

بزرگ ترین کالهبرداران ایران چگونه کالهبرداری می کردند؟

امپراتوری کالهبرداران

گزارش

شهردار اصفهان با اشاره به اينكه برای آزادسازی و اجرای طرح احیای میدان امام علی)ع( 
حدود 586 میلیارد تومان هزينه شده، اعام کرد: هزينه احیای اين میدان تاريخی برابر با 
بودجه سه استان است. سید مرتضی سقايیان نژاد گفت: طرح احیای میدان امام علی)ع( 
همانند جراحی قلب باز است؛ عاوه بر اينكه اهالی اين محدوده نجات می يابند، قسمتی 
از تاريخ نیز زنده می شود. وی با تاکید بر اينكه با احیای میدان امام علی)ع( انفجاری در 
بافت فرسوده و قديمی شهر ايجاد می ش��ود، ادامه داد: در روزهای آغازين اجرای اين 
طرح التهاب و ابهام در ذهن مردم وجود داشت و برخی نیز در نظر داشتند اين طرح اجرا 
نشود اما با توجه به اينكه ابعاد تاريخی اين میدان برای مديريت شهری بسیار با اهمیت 

بود، محكم و با استقامت وارد اين طرح شد. شهردار اصفهان با بیان اينكه در گذشته به 
دلیل استقرار سكونت گاهی غیرمعمول، میدان دچار آسیب هايی شده بود بنابراين احیای 
اين میدان تاريخی ضروری بود، تصريح کرد: اجرای اين پروژه از نظر شهرسازی بسیار 

سخت بود، چرا که بايد چهار خیابان در متراکم ترين 
بافت شهر بس��ته می ش��د اما مديريت شهری 
پس از کارکارشناس��ی فاز اول اين طرح را شامل 
احداث زيرگذر در س��ال 88 اجرايی کرد و در سال 
89 زيرگذرهای میدان امام علی)ع( احداث شد و 
مش��كات ترافیكی اين محدوده به پايان رسید. 
وی با اشاره به اينكه میدان امام علی)ع( در نقطه 
آغازين محور تاريخی و فرهنگی اصفهان قرار دارد 
تصريح کرد: چندين آثار تاريخی از جمله مسجد 
جامع اصفهان در محدوده میدان وجود داشت ولی 
به دلیل وضعیت نابه سامان اين اثر تاريخی پنهان 

بود. وی اضافه کرد: محدوده اجرای احیای میدان امام علی)ع( هسته مرکزی و اولیه شهر 
اصفهان بود که در اين محدوده بیش از 60 اثر و عناصر برجسته تاريخی و فرهنگی 
متعددی از جمله 18 کاروانسرا، 20 مسجد، حسینیه و تكیه، 19 خانه، حمام و مدرسه 

و 17 بازار و گذر وجود دارد. س��قايیان نژاد با تاکید بر اينكه اجرای طرح احیای میدان 
امام علی)ع( با تايید سازمان میراث فرهنگی انجام شده است، افزود: برای اجرای اين 
پروژه 892 واحد تجاری و مسكونی با مساحت 27 هزار و 820 متر مربع عرصه و 25 
هزار و 410 متر مربع اعیانی آزادسازی و تملک شده 
به طوری که برای آزادسازی و اجرای طرح احیای 
میدان امام علی)ع( حدود 586 میلیارد تومان هزينه 
شده است. وی با اشاره به اينكه بازارهای میدان که 
در سال های گذشته از هم جدا شده بود، به هم متصل 
شد و بزرگترين بازار سرپوشیده کشور به طول هفت 
کیلومتر در اصفهان احیا شد، بیان داشت: اين بازار را 
می توان ثبت جهانی کرد البته مذاکرات اولیه اين مهم 
انجام پذيرفته است. شهردار اصفهان با بیان اينكه 
با احیای اين میدان انفجاری در بافت فرسوده اين 
محدوده به وجود می آيد خاطر نشان کرد: اين پروژه 
تاثیر مستقیمی در 32 هكتار دارد به طوری که بافت منطقه متحول می شود همچنین با 
اجرای طرح احیای میدان امام علی)ع( برکات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی 

بسیاری دارد و حتی با افتتاح از اين میدان تردد توريست تسهیل می شود.   

هزینه احیای میدان امام 
علی)ع( برابر با بودجه 3 استان

شهر امروز

خبر کوتاه
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کاروکارگر

 جدیدترین قیمت طال و ارز 
در بازار 

 ارزش بازار، 2۷5 هزار میلیارد تومان
شاخص بازار سهام مثبت شد

دارندگان کارت های شغلی 
از مالیات معاف می شوند 

مدیریت مصرف

ارزش ط��ا در ايران بعد از يک صعود کوتاه مدت 
روند نزولی به خود گرفت. ارزش طا در ايران با وجود 
افزايش قیمت ارز و کاهش اونس جهانی روند نزولی 
به خود گرفته است. به گزارش ايسنا، بر اين اساس هر 
گرم طای 18 عیار 103 هزار و 310 تومان و س��كه 
تمام طرح جديد بدون تفاوت قیمت معامله می شود. 
برخی از کارشناس��ان اين ب��ازار بر اين عقیده اند که 
افزايش قیمت ارز تنها به دلیل نوس��انات عامه بازار 
اس��ت و موضوعات سیاسی تغییر دولت هیچ نقشی 
نداش��ته اس��ت. اما قیمت ها ديروز به اين شرح بود: 
سكه تمام طرح جديد1061000تومان،س��كه تمام 

طرح قديم 1030000،نیم س��كه575000،ربع سكه 
375000 ، هرگرم طای18عی��ار، هر مثقال طا ، 
اونس جهانی 1314.50 دالر ، دالر آمريكا 3200 ، 

يورو 4250 تومان. 

معامات ديروز بازار س��هام از ابت��دای با افزايش 
ش��اخص آغاز شد و در حین معامات نیز از نیمه 57 
ه��زار واحد عبور کرد؛ ارزش بازار با ثبت رکورد تازه ای 
275 هزار میلیارد تومانی شد. به گزارش  فارس، ديروز 
شاخص کل بازار س��هام در جريان معامات از نیمه 
57 هزار واحد عبور کرد اما اين روند تداوم نداش��ت و 
در مجموع با افزايش 229 واحدی ش��اخص در کانال 
57 هزار واحد تثبیت شد. بنابراين گزارش، ارزش بازار 
که در آخرين جلس��ه معاماتی هفته گذشته افزايش 
و به 274 هزار میلیارد تومان رس��یده بود، ديروز نیز با 
افزاي��ش يک هزار میلیارد تومانی رکورد ديگری زد و 
275 هزار میلیارد تومانی شد. همچنین حجم معامات 
نیز با افزايش همراه بود به طوريكه بیش از 931 میلیون 
برگه سهم به ارزش 343 میلیارد تومان رقم خورد. پس 
از آنكه درباره اشتباه در صورت وضعیت پورتفوی يک 
ماهه منتهی به 31 تیرماه جاری اطاع رس��انی ش��د، 
شرکت سرمايه گذاری بهمن اصاحیه ای را در صورت 
وضعیت ش��رکت بر روی س��امانه کدال منتشر کرد. 
بنابراين گزارش، ديروز نماد معاماتی توسعه صنايع 
بهشهر به منظور تصويب صورتهای مالی در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده متوقف شد. برهمین 
اساس صنايع پتروشیمی خلیج فارس با کاهش قیمت 
و تاثیر 134 واحد منفی، در روند بازار سهیم بود اما در 
مقابل ملی صنايع مس ايران با 89 واحد مثبت، معدنی 
و صنعتی چادرملو با 71 واحد، فوالد مبارکه اصفهان با 
57 واحد، بانک ملت با 56 واحد و بانک پاسارگاد با 41 
واحد در روند افزايش شاخص اثر گذاشتند. همچنین 
ش��اخص 50 ش��رکت فعال تر، ش��اخص آزار شناور، 
ش��اخص 30 شرکت بزرگ و شاخص بازار اول مثبت 
بودند اما شاخص صنعت کاهش 6 واحدی و شاخص 
ب��ازار دوم کاهش 627 واح��دی را تجربه کرد. يادآور 
می شود بیش��ترين حجم معامات ديروز به شرکت 
هايی همچ��ون مديريت پروژه های نیروگاهی، بانک 
صادرات ايران، بانک ملت، بانک پاس��ارگاد، هلدينگ 
نفت، گاز و پتروش��یمی تامین، سرمايه گذاری سايپا و 

فوالد مبارکه اصفهان اختصاص داشت.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرينی وزير کار از صدور 
کارت های شغلی برای نیروهای کار اعزامی به خارج خبر 
داد و گفت که دارندگان اين کارت ها از هرگونه مالیات 
و عوارض خروج از کشور معاف هستند. به گزارش ايسنا، 
علی اکبر لبافی به اظهار کرد: در راستای تسهیل شرايط 
کار و استفاده حداکثری از توان کارگران ايرانی اعزامی، 
موضوع معافیت از پرداخت مالیات و عوارض خروج را با 
صدور کارت های شغلی پیش بینی کرده ايم. وی افزود: 
اين امر يک تكلیف قانونی از س��وی قانونگذار است و 
بر اساس آن، کارگران ايرانی اعزامی در ارتباط با صدور 
خدمات فنی به شرط داشتن کارت شغلی معاف از مالیات 
و عوارض می شوند. لبافی در ادامه به امضای تفاهم نامه 
همكاری میان وزارت کار، کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و کانون کارفرمايی انجمن های صنفی دفاتر کاريابی 
اش��اره کرد و گفت: به موجب اين تفاهم نامه کارت 
های اعتباری کاريابی ب��رای مددجويان کمیته امداد 
امام خمینی )ره( صادر می ش��ود و هرگونه کمک يا 
پرداخت وام خود اشتغالی از طريق اين کارتها صورت 
می گیرد. به گفته وی با صدور کارت های اعتبار شغلی 
ب��رای افراد متقاضی، اطاعات جويندگان کار از 700 
کاريابی سراس��ر کشور در اين شبكه ثبت شده و يک 
بانک اطاعاتی به وجود خواهد آمد. معاون وزير کار در 
بخش ديگر به رتبه بندی کاريابی ها اشاره و بیان کرد: 
با اين طرح کاريابی های ضعیف تر را به کاريابی های 
قوی و جديد واگذار می کنیم و آن دسته کاريابی هايی 
که تاشش��ان کم باش��د حذف و کاريابی های جديد 
جايگزين آنها می ش��وند. وی ادام��ه داد: هدفگذاری 
کردي��م که هر کاريابی بايد چند نی��روی کار را اعزام 
کند و بر اساس آن هدفگذاری و به نسبت سال و ماه 
های فعالیت رتبه کاريابی ها را اعام می کنیم؛ طبعا 
آن دسته کاريابی هايی که موفق نبودند و در رتبه های 
پايین قرار گرفتند حذف و تقاضاهای جديد را جايگزين 
آنه��ا می کنیم. لبافی همچنین از توافق برای تنظیم 
دستور العمل حق الزحمه کاريابی ها خبرداد و گفت: اين 
دستورالعمل هنوز نهايی نشده اما در دست تدوين است.

   

3 اقتصاد

مسابقه کسب وکار پس از سه بار 
برگزاری در تهران برای اولین بار 
در ش��هر اصفهان و با جذابیتی دو چندان و رقابتی پیچیده 
برگزار شد. اين مسابقه آموزشی در بعد از ظهر جمعه 11 مرداد 
و با حضور سه تیم پژوهشكده طب الصادق، کانون فرزانگان 
زرين شهر و روزنامه اصفهان امروز در دبیرستان سما واقع در 
خیابان جی و با حضور نماين��ده و مدير روابط عمومی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حالی آغاز 
شد که بیشترين زمان مسابقه به مذاکره سه تیم اختصاص 
پیدا کرد تا جذاب ترين رقابت کسب و کاری در اين شهر به 
نمايش درآيد. در ادامه گزارش اين مسابقه و گفتگو با شرکت 

کنندگان را می خوانید. 
رعای�ت اص�ول تنظی�م ق�رارداد مهمترین نکته 

مسابقه اصفهان
چالش برانگیزترين بخش مسابقه کسب و کار اصفهان 
به موضوع تنظی��م قرارداد بین تیم های ش��رکت کننده 
اختص��اص يافت و به گفته علی زارعی، مدير مس��ابقات 
کسب و کار ايران، نقصان در قراردادهای بین تیم ها نشان 
داد که در بازار واقعی که بس��یاری از معامات و مبادالت 
با شكست و لطمه به صاحبان سرمايه می انجامد حاصل 
تنظیم قرارداد بدون لحاظ کردن تمام شرايط و تاريخ های 
منطقی است. اولین قرارداد تجاری مسابقه بین تیم اصفهان 
امروز و پژوهشكده طب الصادق منعقد شد که به دلیل عدم 
شفافیت قرارداد در مدت اجرای آن دو تیم در ادامه مسابقه 
با مشكل مواجه ش��دند و بازی تا اندازه ای متوقف شد تا 
با مذاکرات مجدد و میانجگری مدير مسابقه روند مسابقه 
قابل پیگیری شود. اين اتفاق به شكل ضعیف تری در دو 
مسابقه قبلی در تهران هم پیش آمده بود اما اين بار به دلیل 
دو تاريخ متفاوت در قرار داد که ش��فافیت کامل را نداشت 
بر سر میزان تولید و قیمت فروش اصفهان امروز به عنوان 
تولید کننده، مش��ارکت در تولید را در هفته دوم مسابقه به 
زيان تش��خیص داد و توافق اولیه را فقط برای هفته اول 

پذيرفت اما طب الص��ادق مدت قرارداد را نامحدود عنوان 
ک��رد در حالی که مدت مش��ارکت در قرارداد مكتوب قید 
نشده بود. زارعی در تحلیل اين جريان به خبرنگار اصفهان 
امروز گفت: اين مسابقه بايد با رعايت تمام موازين کسب 
وکار و کاما حرفه ای برگزار شود و عدم رعايت هر يک از 
قوانین کسب وکار به ويژه اصول تنظیم قراردادها که خود 
بخشی از آموزش های کسب و کار است همانطور که در 
دنیای واقعی ش��رکت ها را گرفتار می کند در اين مسابقه 
نیز دو تیم را به چالش خواهد کشید و بدون شک يكی يا 
هر دو تیم متضرر می شوند و اين نشان از نزديكی اين نوع 

بازی به دنیای واقعی کسب و کار دارد.
بازی از جذابیت خوبی برخوردار بود

شاهین حدادی پور، مدير روابط عمومی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان که به نمايندگی از اين 
س��ازمان برای بررس��ی کیفیت مس��ابقه در آن حضور پیدا 
کرده بود به خبرنگار اصفه��ان امروز گفت: رقابت بین تیم 
ه��ا و مذاکرات جدی اين بازی را به دنیای واقعی کس��ب و 
کار شبیه کرده و بر جذابیت آن افزوده بود. حدادی پور ادامه 
داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان موافق 
حمايت از ادامه اجرای اين بازی آموزشی در استان است اما 
اين بستگی به مديران مس��ابقه دارد که در چه زمانی طرح 
اجرای مس��ابقه را برای برگزاری به صورت زمانبندی شده 
و ب��ا برآوردهای اولیه به اين اداره کل اعام کنند تا مراحل 
اداری جهت تنظیم ش��رايط برگزاری و توافق با مجری و 
تیم های شرکتی عاقمند به حضور در مسابقه صورت گیرد. 
علی زارعی، مدير برگزاری مسابقات کسب وکار نیز ضمن 
تش��كر از حمايت های معنوی اداره کل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان اين سازمان  مسابقات کسب و کار گفت: 
طرح درخواس��تی در حال تنظیم است و در هفته جاری به 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان جهت بررسی 
ارايه خواهد شد. زارعی ادامه داد: برای برگزاری با کیفیت اين 
مسابقه الزم است شرکت های اصفهانی آن را مورد حمايت 

قرار دهند و با معرفی تیم های سازمانی امكان شكل گیری 
لیگ اين بازی ها را فراهم آورند. 

پژوهشکده طب الصادق اصفهان اول شد
اين مسابقه از ساعت 15:30 شروع و ساعت 20 خاتمه 
پیدا کرد تا در يک رقابت نفس��گیر چهار ساعت و نیمی که 
مدام تیم ها در نحوه توافق برای میزان تولید و قیمت فروش 
رقابت می کردند سرانجام با پیروزی پژوهشكده طب الصادق 
به پايان رسید. نويد ادريس، سرپرست تیم طب الصادق در 
گفتگو با اصفهان امروز اظهار داش��ت: اين مسابقه با اعام 
حمايت پژوهشكده گیاهان دارويی طب الصادق و با هدف 
توس��عه آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار  برای 
اولین بار در اصفهان برگزار ش��د. ادريس ادامه داد: پیروزی 
تی��م ما مرهون عملكرد س��نجیده در قیمت گذاری کاال و 
ش��راکت در تولید است. وی افزود: البته در اين مسابقه برد 

و باخت اهمیت چندانی ندارد بلكه کسب تجربه و يادگیری 
فنون مذاکره و محاس��بات مالی در يک دنیای کسب و کار 
شبیه س��ازی ش��ده که آمادگی فرد را برای  يک کسب و 
کار واقع��ی باال می برد، هدف اصلی ش��رکت کنندگان در 
مسابقه است. امیر اکبری، سرپرست تیم اصفهان امروز نیز 
اع��ام کرد: تا قبل از بازی پیش بینی چنین رقابتی را نمی 
کردم در حالی که مس��ابقه سرشار از رقابت و مذاکره برای 
کسب درآمد بیشتر بود. اکبری افزود: اين مسابقه از جذابیت 
باالي��ی چه به عنوان يک بازی فكری و چه به عنوان يک 
س��رگرمی مفرح برخوردار اس��ت و تاثیر آموزشی آن نیز به 
دلیل درگیری ذهنی که برای اعضای تیم ها فراهم می آورد، 
بسیار باالست.گفتنی است شرکت های اصفهانی عاقمند 
جهت معرفی تیم و حضور در ادامه اين مسابقات می توانند به 

وب سايت  www.n-javan.com مراجعه کنند.

گزارش

کسب تجربه، یادگیری فنون مذاکره و محاسبات مالی در بازی کسب و کار   

رونمایی  از جذاب ترین مسابقه کسب و کار کشور در اصفهان
 مديرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت 
آب و آبف��ای وزارت نیرو ب��ا اعام اينكه هم اکنون 
هزينه ای بابت استفاده های مجاز و غیرمجاز از منابع 
آب زيرزمینی پرداخت نمی شود گفت: اين موضوع 
باعث نوعی مسابقه در برداشت های بی رويه از منابع 
آبی کشور شده است. به گزارش مهر، علی اصغر قانع 
درباره وضعیت منابع آب زيرزمینی و اس��تفاده بیش 
از ح��د از اين منابع گف��ت: در حال حاضر منابع آب 
های زيرزمینی وضعیت بس��یار بدی دارد و استفاده 
از پساب ها جايگزين بسیار خوبی برای جلوگیری از 
برداشت های بی رويه است. مديرکل دفتر نظام های 
بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار 
داشت: متاسفانه هم اکنون بهايی بابت استفاده مجاز 
و غیرمجاز از منابع آب زيرزمینی پرداخت نمی شود 
اما از طريق اصاح قوانین و مقررات می توان هزينه 
هايی برای مصرف منابع زيرزمینی آب کشور پیش 
بینی و از مردم دريافت کرد. قانع خاطر نش��ان کرد: 
با وجود اينكه در حال حاضر هزينه های استحصال 
و اس��تفاده از منابع آبی زيرزمینی پايین است نوعی 
مس��ابقه برای اس��تفاده بی رويه از آب غیرمجاز نیز 
وجود دارد. در شرايط فعلی در بخش شرب 1 میلیارد 
و 200 میلیون مترمكعب پساب وجود دارد که مورد 
استفاده قرار می گیرد. اين مقام مسوول در وزارت نیرو 
ادامه داد: طبق برنامه ريزی های صورت گرفته اين 
میزان بايد تا سال 1404 به حدود 4 میلیاردمترمكعب 
برس��د و بتوان از سرمايه گذاری های اين بخش در 
حوزه فاضاب شهری استفاده کرد. بايد به صراحت 
اعام کرد اين وضعیت در حقیقت يک مسابقه برای 
نابودی است که برنده آن بزرگترين لطمه را به کشور 

وارد می کند.

با افزايش بار مالی قبوض گاز خانگی پس از اجرای فاز 
اول قانون هدفمندی يارانه ها، افراد سودجو با سو استفاده 
از عناويني همچون ناظران س��امانه واريز يارانه نسبت 
به فروش کیت کاهنده مصرف گاز به مشترکان اقدام 
می کنند که شرکت گاز نسبت به خريد اين دستگاه ها 
هشدار داده است. به گزارش مهر، هر چند شرکت ملی 
گاز ايران از تثبیت قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و 
تجاری تا اطاع ثانوی خبر داده است اما افزايش بار مالی 
قبوض گاز طبیعی به ويژه در فصول س��رد سال منجر 
به ورود نس��ل جديد کاهبرداران به بازار گازی کشور 
شده است. پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی 
يارانه ها، متوس��ط قیمت ه��ر مترمكعب گاز مصرفی 
در مش��ترکان خانگی و تجاری به حدود 70 تومان در 
دو بازه تابس��تانی و زمستانی افزايش يافت. مطابق با 
گزارش های منتشر ش��ده هم اکنون بار مالی قبوض 
سبز گاز مش��ترکان خانگی حدود 8 تا 12 هزار تومان، 
قبوض زرد بین 12 تا 30 هزار تومان و قبوض قرمز که 
برای مش��ترکان پرمصرف گاز صادر می شود دارای بار 
مالی بیش از 30 هزار تومان است. همزمان با افزايش 
بار مالی قبوض گاز پ��س از اجرای فاز اول هدفمندی 
يارانه ها از مهر ماه س��ال گذشته تاکنون هم با مصوبه 
مجلس هزينه آبونمان برای مشترکان خانگی و تجاری 
به ازای هر صورتحساب صادر می شود که اين هزينه ای 
1500 تا 2500 تومانی را به مشترکان تحمیل می کند. از 
اين رو اخیرا برخی از شرکت های سودجو و فاقد مجوزهای 
قانونی کاهبرداری های گس��ترده ای از مشترکان گاز 
خانگی و تجاری را با فروش دستگاه های تحت عنوان 
کاهنده مصرف گازدر دستور کار قرار داده اند. با افزايش 
اين فعالیت های غیر قانونی، شرکت ملی گاز ايران امروز با 
صدور اطاعیه ای، اعام کرد: پیرو گزارش هاي دريافتي و 
اخبار شايع در برخي از استان ها و شهرهاي کشور، مشاهده 
مي شود که افراد سودجو با سو استفاده از عناويني همچون 
ناظران سامانه واريز يارانه با شهروندان تماس می گیرند. در 
اين تماس ها پس از اخذ برخي اطاعات شخصي افراد، 
از جمله میزان درآمد و با اعام اطاع و تايید شرکت ملي 
گاز ايران، نسبت به ترغیب مردم براي خريد کیت هاي 
کاهنده مصرف گاز طبیعي اق��دام کرده و ضمن اعام 
شماره حساب شخصي نسبت به دريافت مبالغ متفاوتي در 
ازای ارايه دستگاه ادعايي اقدام مي کنند. شرکت ملی گاز با 
تاکید بر اينكه اين نوع فعالیت ها توسط شرکت گاز به هیچ 
وجه مورد تائید نیست، يادآور شده است: از مشترکان گاز 
در خواست می شود در صورت تماس و مراجعه اين افراد 
نسبت به گزارش مراتب به نیروي انتظامي و ساير مراجع و 

از جمله شرکت های گاز استانی اقدام کنند.

مسابقه استفاده بی رویه
 از ذخایر آبی کشور

مراقب کالهبرداران باشید
طرح جدید کاهش بار مالی

 قبوض گاز

سینا  ایرانپور انارکی

بر اس��اس مصوبه وزيران عضو کارگروه مسكن که به تايید ريیس جمهوری 
رسیده، افرادی حقیقی و حقوقی که واجد شرايط طرح مهر نیستند نیز می توانند واحد 
مس��كون مهر را خريداری کنند. به گزارش تسنیم، وزيران عضو کارگروه مسكن 
اخیرا با افزايش پنج میلیون تومانی تس��هیات مسكن مهر موافقت کردند و پنج 
بانک عامل مسكن، ملی، ملت، تجارت و رفاه کارگران را موظف کرد حسب اعام 

وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزايش سقف تسهیات مسكن مهر تا سقف 30 
میلیون تومان برای هر واحد مسكونی اقدام کنند. بر اساس بخشی از اين مصوبه در 
صورتی که خريدار در پروژه های مسكن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرايط 
مس��كن مهر نباشد، فروشنده بايد در هر انتقال، 10 درصد بدهی بانک را تسويه 
کند و قرارداد اجاره عرصه جديد به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در س��ال 
با خريدار جديد منعقد و اين مبلغ در هر س��ال پن��ج درصد افزايش می يابد. در 
انتقال های بعدی به خريداران غیر واجد شرايط مسكن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر 
اساس دستورالعمل وزير راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزايش 
می يابد. اين در حالی است که بر اساس تبصره اين مصوبه در صورتی که خريدار 
اعم از شخص حقیقی يا حقوقی واجد شرايط مسكن مهر نباشد، صرفا می تواند 
يک واحد مسكن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده يا تسهیات آن تسويه 

نشده است را خريداری کند. هفته گذشته مديرعامل شرکت عمران شهر پرديس 
در خصوص مصوبه دولت به تس��نیم گفته بود: خريد و فروش مسكن مهر آزاد 
است، البته خريدار بايد شرايط الزم مانند متقاضیان مسكن مهر را داشته باشد. 
مهدی هدايت افزود: برای اين کار بايد متقاضی که مسكن مهر را تحويل گرفته 
و سند به نام وی منتقل شود، عاوه بر اين مباحث مربوط به فروش اقساطی نیز 
بايد مشخص شده باشد. وی با تاکید بر اين که در غیر اين صورت خريد و فروش 
مسكن مهر غیرقانونی است، تصريح کرد:  کسی نمی تواند امتیاز مسكن مهر را 
بفروشد مگر اين که شرايط فوق را دارا بوده و همچنین دفترچه اقساط تسهیات 
واحد مسكونی را نیز دريافت کرده باشد. به گفته هدايت، خريد و فروش مسكن 
مهر بايد با اطاع وزارت راه و شهرس��ازی از طريق ادارات کل استان ها يا شرکت 

عمران شهرهای جديد کشور انجام شود.

افزایش تسهیالت به 30 میلیون تومان

خرید مسکن مهر برای همه 
مردم آزاد شد 

بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از 
مواد خوراکی در هفته منتهی به 4 مردادماه جاری را اعام کرد که 

بر اساس آن، قیمت شیرگران و تخم 
مرغ ارزان شد، همچنین براساس نرخ 
42 قلم کاال، قیمت انواع برنج در اين 
هفته 65/3 درصد و گوش��ت قرمز 
43/1 درصد نسبت به هفته مشابه 
سال گذشته افزايش يافته است. به 
گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش 
متوسط قیمت خرده فروشی برخی 
از مواد خوراکی در هفته منتهی به 4 

مردادماه سال 92 را اعام کرد. براين اساس در هفته مورد گزارش، 
در گروه لبنیات بهای شیرپاستوريزه افزايش يافت و قیمت ساير 
اقام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهاي تخم مرغ 
کاهش داشت و ش��انه اي 68000 الي 91500 ريال فروش مي 
رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه يک و درجه دو اندکي 

افزايش يافت. در گروه حبوب، بهاي لوبیا سفید و لوبیا قرمز ثابت بود 
و قیمت لوبیا چیتي کاهش ولي بهاي ساير اقام اين گروه اندکي 
افزايش داشت. در هفته مورد بررسي، 
در میادين زير نظر شهرداري گیاس 
عرضه کمي داشت ولي ساير اقام 
میوه و سبزي تازه که تعدادي از آن 
ه��ا از نظر کیفي در س��طح پايیني 
قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان 
میادين میوه و تره بار عرضه مي شود. 
میوه فروشي هاي سطح شهر اقام 
مرغوب میوه و سبزي تازه را عرضه 
مي کردند که در گروه میوه هاي تازه قیمت شلیل و شبرنگ و 
هلو افزايش ولي بهاي ساير اقام اين گروه به ويژه گابي کاهش 
يافت. در گروه سبزي هاي تازه قیمت تمام اقام اين گروه کاهش 
داشت. در اين هفته بهاي گوشت گوسفند افزايش جزيي ولي قیمت 

گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ کاهش يافت. 

در آخري��ن ارزيابي خدمات پس از فروش صنعت خودرو 
کشور مربوط به سال گذشته شرکت ايساکو با 80/6 درصد 
امتیاز در رتبه نخست و شرکت مزدا يدک بدون کسب امتیاز 
قابل قبول، در رديف آخر اين ارزيابي قرارگرفتند. به گزارش 
ايرنا، اين ارزيابي به اس��تناد قانون حمايت از حقوق مصرف 
کنندگان خودرو و مصوبه هیات دولت هر س��ال انجام مي 
شود. شرکت بازرس��ي کیفیت و استاندارد ايران که از حدود 
10 س��ال پیش ارزيابي هاي خدمات پس از فروش شرکت 
هاي خودروسازي در کشور را آغاز کرده، ارزيابي سال گذشته 
خود را از بین شرکت هايي که بیش از 10 نمايندگي مجاز در 
سراسر کشور دارند، انجام داده است. شرکت بازرسي کیفیت 
و استاندارد ايران معموال ارزيابي هاي خود را در حوزه خدمات 
پس از فروش صنعت خودرو، با رويكرد کسب رضايت مندي 

مش��تريان انجام مي دهد. در ارزيابي هاي سال 90 شرکت 
بازرسي کیفیت و اس��تاندارد، شرکت مزدا يدک ارايه دهنده 
خدم��ات پس از فروش خودروهاي گ��روه بهمن و از جمله 
خودورهاي س��وراي مزدا موفق به کسب 77/7 امتیاز شده 
بود، اما در س��ال 91 ش��رکت مزدا يدک بدون کسب امتیاز 
الزم به تنهايي در پايین ترين رتبه اين ارزيابي ها قرارگرفت. 
در آخرين ارزيابي هاي خدمات پس از فروش که مربوط به 
سال 91 اس��ت، شرکت ايساکو ايران خودرو با کسب 80/6 
امتیاز در رتبه نخست قرار گرفت و شرکت هاي سايپا يدک با 
75/9 امتیاز، اطلس خودرو ارايه دهنده خدمات پس از فروش 
خودروه��اي کیا ، با 71/3 امتیاز و آس��ان موتور ارايه دهنده 
خدمات پس از فروش خودروهاي هیوندايي، با 70/9 امتیاز 

در رتبه هاي بعدي اين ارزيابي قرارگرفتند. 

رتبه هاي خدمات پس از فروش خودرو
در سال 91 

ريیس اتحاديه کشوری مش��اوران اماک با اشاره به 
ص��دور کارت مهارت فنی برای مش��اوران، گفت: از اول 
ش��هريور ماه اين برنامه عملیاتی می شود و اجازه فعالیت 
به مشاورانی که فاقد کارت مهارت هستند، داده نمی شود. 
ب��ه گزارش تس��نیم، مصطفی قلی خس��روی افزود: همه 
کس��انی که در دفاتر اماک فعالی��ت می کنند بايد کارت 
مهارت داش��ته باش��ند در غیر اين صورت اجازه فعالیت را 
به آنها نمی دهیم. وی با اش��اره به اين که به زودی برای 
اين کار آموزش��گاهی را معرفی می کنی��م، تصريح کرد: 
فعاالن بخش مش��اوران اماک بايد مدت يكماه در اين 

آموزش��گاه درس بخوانند، البته امكان آموزش به صورت 
غیرحض��وری و مجازی فراهم می ش��ود تا افراد از دفتر 
اماک آموزش ديده و آزمون بدهند. وی با اش��اره به 
اين ک��ه برنامه کارت مهارت از اول ش��هريور امس��ال 
عملیاتی می ش��ود، اظه��ار کرد:  پ��س از انجام آزمون 
کارت مه��ارت فنی توس��ط س��ازمان فن��ی و حرفه ای 
صادر می ش��ود. ريیس اتحاديه کشوری مشاوران اماک 
در پاس��خ به اين پرس��ش که هزينه صدور کارت مهارت 
چقدر اس��ت، گفت: هزينه آموزش ها و صدور کارت بین 

50 تا 100 هزار تومان است.

ممنوعیت فعالیت مشاوران امالک بدون 
کارت مهارت از اول شهریور

 افزایش 65/3 درصدی قیمت برنج در یکسال
شیرگران و تخم مرغ ارزان شد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را  از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شرکت
آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

عمومی  مناقصه  نوبت  اولآگهی 

تضمین  )ریال(برآورد )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مرکزی 92-2-237
30/232/729/800941/000/000جاریو ادارات تابعه آب و فاضالب استان اصفهان

عملیات بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات 92-2-238
5/032/917/396185/000/000جاریعمومی منطقه نائین

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/5/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/5/27

  www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی    شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  www.iets.mporg.ir          شماره تلفن: 0311-6680030
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ز مـــا

سؤاالت افقي:
1- سردار نامي ايراني - تيرگي خاطر 2- كاروان - والده گرامي - عدد و رقم  
3- لقب اروپايي - اتحاديه كارگران - زمين تركي 4- برجستگي الستيك - 
دندان تيز حيوانات - بله التين - قوم و خويش 5- كمك پرستار - سوين - انس 
6- بخشش - آفريده شدگان - حمام بخار 7- از انواع ماهي - كلنگ - سبب و 
انگيزه 8- از شهرهاي هسته اي ايران - خار و خاشاك - مرغ ميرود - درشت 
9- از اثرهاي معروف محمود دولت آبادي - فروشنده وسايل دست دوم - تكيه 
ــيقي - جيوه 11- حرف دهان  كردن 10- علي اي ..... رحمت - از آالت موس
كجي - زندانيان - باجناق 12- بردبار - ماه سرد - جد و پدربزرگ - ضمير 
جمع 13- نمايش تلويزيوني - پايتخت آلباني - قسمتي از خانه 14- زمين پست و 

سرازير - سالك - از آالت هندسي 15- مور - از شهرهاي اصفهان

سؤاالت عمودي:
1- الفت - هنر تئاتر  2- آموزشگاه عالي - ياد - دانگ 3- راه فرار - شكست 
خورده - اسباب بازي قديمي 4- شهرداري - حرص - جاي بازگشت - خشكي 
5- كلمه شگفتي - كاله بردار - گاز دستي خودرو 6- فرمان كشتي - مخلوط 
ــهدي 7- كشور خوشبخت - سلسله فراعنه مصر - شب  آب و آرد - يار مش
سرد 8- راهنما - شراب - صد متر مربع - جرات 9- وسيله پرتابي ورزشي - 
آروين - از شهرهاي مازندران 10- پشم نرم - قاره زرد - امانتداران 11- سحر و 
جادو - جانوران دريايي - مزه خرمالو 12- غوزه پنبه - تهم - واحد تنيس - عالم 
الهي 13- پوسيده - گوشه نشيني براي عبادت - مادر آذري 14- سالمه - نمد 

مال - روانگر 15- چراغ آويز - پشت گردن

سؤاالت افقي:
ــين نوروزي - درز  ــره آلو  2- امر مورد بحث - از هفت س 1- بطور پنهاني - افش
3- الفت - پاداش خوبي و بدي - مايع حيات  4- زير موس رايانه - خرما - تلخ 
عرب - برعكس  5- صبحانه نخورده - انزجار - حرف آخر 6- راي - خانه خدا 
- حرف پيروزي 7- علم غيراكتسابي - صندلي معلولين - از اثرهاي معروف سياوش 
كسرائي 8- بهاي پاكت نامه - خاندان - يك عاميانه - جكوزي  9- از حروف 
يوناني - پايتخت كانادا - فراموشكار 10- سخن آهسته - روبند - واحد درسي 11- 
چوب خوشبو - تاخير - سرود و نغمه 12- با وقار - فرمان خودرو - زمستان - اندازه 
قامت 13- بيماري - خزانه - پياز 14- خواستار - سنگ طلق - ديوانه 15- آلت 

رگزني - پرده مغز

سؤاالت عمودي:
1- عريض و گسترده - بيماري كزاز 2- ماده ها - تاريكي - بدون آن غذا خوردن 
خيلي سخت است!  3- قلعه - پلكان چوبي - ساقه برنج 4- آبادي و دهكده - جنس 
به ظاهر قوي - بزغاله - يال اسب 5- حرف همراهي عرب - رنگ سياه - تخت 
6- چراگاه - خر ماده - پلنگ  7- عبادت - بيماري آفريقايي - زبان مردم كشور 
گرجستان  8- شاعر تبريزي - خطاب بي ادبانه - درخت جدول - شايد 9- بيزاري 
- شايستگي - آتش عرب  10- پرچم و بيرق - پهلوان تازه كار - چوب ويولن 11- 
تفاوت - شكر متبلور - رنگ موي فوري  12- با - پودر گندم - دويار هم قد - بي 
مورد  13- صيد - متعلق به چيزي - بت 14- گاو باز آمريكايي - دستور - كليه 

15- در حال ناليدن - روش

شرح ويژه شرح عادى

شطرنج

جدول روبرو نشـان دهنده بخشـى از اقيانوس اسـت كه ناوگانى در آن كمين گرفته 
اسـت. اين ناوگان شـامل يك كشـتى جنگى (با چهار خانه مربعى كوچك طول)، دو 
گشـتى (هر يك سه خانه مربعى)، سـه نابودگر (هريك، دو خانه) و چهار زير دريايى 
(هريك، يك خانه) اسـت. كشتى ها ممكن اسـت به صورت افقى و يا عمودى آرايش 
شـده باشـند. هيچ دو كشـتى اى نمى توانند، در خانه هاى همجوارى را اشغال كرده 
باشـند. ارقامى كه در انتهاى سـطرها و ستون هاى جدول نقش بسته داللت بر تعداد 

خانه هايى دارد كه در آن سطر يا ستون اشغال شده است.

سفيد شروع كرده و با سه حركت سياه را مات 
مى كند.

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 24-Feb-2012
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4 1 9 6 2 8
1 9

4 6
6 1

1 9 5
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hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 24-Feb-2012
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6 7 2 8 9 4 3 5 1
8 1 5 6 3 7 9 2 4
2 5 7 1 6 8 4 9 3
4 9 8 7 2 3 5 1 6
3 4 1 9 5 6 2 8 7
5 2 6 4 8 1 7 3 9
9 3 4 5 7 2 1 6 8
7 6 3 2 1 9 8 4 5
1 8 9 3 4 5 6 7 2
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hardMonster Daily Sudoku: Wed 29-Feb-2012
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4 A B 1 C
2 9 5 8

5 C
1 2 8 7 A 9

C 1 6 A 2 8
C 9

3 B 6 1
6 7 3 8 5

9 4 3
3 C 5 7 1 4 2

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Wed 29-Feb-2012
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8 C 3 2 1 6 7 9 4 5 B A
5 B A 1 8 C 4 3 9 2 6 7
6 4 7 9 A 5 2 B 1 C 3 8
2 7 9 A C B 6 5 8 3 1 4
3 5 8 C 4 1 9 A 7 B 2 6
4 1 B 6 2 3 8 7 5 A C 9
C 9 1 4 6 A 5 2 3 7 8 B
A 6 2 B 7 8 3 1 C 4 9 5
7 8 5 3 B 9 C 4 2 6 A 1
1 2 6 7 3 4 A 8 B 9 5 C
9 A 4 8 5 2 B C 6 1 7 3
B 3 C 5 9 7 1 6 A 8 4 2

http://www.dailysudoku.com/ http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 8 3
6 9

8 9 5 1
1 2

2 7 3 9
1 8

6 4 2 1
5 2
9 3 8 4
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hardDaily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 1 9 2 8 6 4 3
2 4 3 6 1 7 8 5 9
6 8 9 4 5 3 1 7 2
1 9 8 2 3 4 7 6 5
4 2 7 8 6 5 3 9 1
3 6 5 7 9 1 4 2 8
8 3 6 5 4 9 2 1 7
5 7 4 1 8 2 9 3 6
9 1 2 3 7 6 5 8 4

http://www.dailysudoku.com/

كالسيك سودكو رام نشدنى  جدول كاكوروسودكو پر پيچ و خمسودكو 
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hardMonster Daily Sudoku: Tue 28-Feb-2012
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C A 8 5 9 3
D 2 9 7 8

2 9 A E F 4 0 5 B 6
E B 1 3 8 4 2

3 4 A D 8 E F 7
0 E F 5 6 2 1

7 1 3 5 8 A
8 5 1 3 0 A 4 B
7 C 4 A D 8 0 6

6 F 0 C 5 9
A 2 5 0 4 7 D

0 2 5 C F B 7 1
4 F 1 B 2 6 7

D A 5 9 7 1 8 C B 4
1 9 8 A 3
6 5 2 B 0 9

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Tue 28-Feb-2012
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C 0 D A 8 2 6 7 E B 4 1 5 F 9 3
F B 1 4 0 D 5 3 6 2 9 A C 7 E 8
2 3 8 9 A E F 4 0 7 C 5 1 B 6 D
5 E 7 6 B 1 9 C 3 8 F D A 4 0 2
3 1 2 C 4 A D 8 B 0 6 9 E 5 F 7
A 9 0 E F 5 B 6 8 4 7 2 D 3 1 C
B 4 6 D C 9 7 E 1 3 5 F 8 2 A 0
8 F 5 7 1 3 2 0 D C A E 6 9 4 B
7 C B 1 9 4 3 F A E D 8 2 0 5 6
D 6 E F 7 0 C 5 2 9 1 3 4 8 B A
9 A 3 8 2 B E 1 5 6 0 4 7 D C F
0 2 4 5 D 6 8 A C F B 7 9 E 3 1
4 8 F 0 E C 1 B 9 D 2 6 3 A 7 5
E D A 3 5 F 0 9 7 1 8 C B 6 2 4
1 7 9 B 6 8 A 2 4 5 3 0 F C D E
6 5 C 2 3 7 4 D F A E B 0 1 8 9
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hardDaily Squiggly Sudoku: Tue 21-Feb-2012
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7 8

9 4 2
3 4 1

8 6
8 7 5
1 6 9

1 4
6
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hardDaily Squiggly Sudoku: Tue 21-Feb-2012
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6 1 4 2 9 3 8 5 7
7 5 3 1 8 9 6 4 2
8 9 5 6 4 7 2 1 3
3 2 7 9 5 4 1 8 6
1 4 2 8 3 6 5 7 9
9 6 8 7 2 1 4 3 5
5 3 1 4 6 2 7 9 8
2 7 9 5 1 8 3 6 4
4 8 6 3 7 5 9 2 1
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Daily Sudoku: Fri 16-Mar-2012
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9 4 3
5 1 7

8 9 4
2 8

6 2 1 5
1 2

7 5 2
9 6 5

4 9 7
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hardDaily Sudoku: Fri 16-Mar-2012
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7 1 5 8 9 4 6 3 2
2 3 4 5 1 6 8 9 7
6 8 9 7 2 3 1 4 5
4 9 3 6 5 7 2 1 8
8 6 7 2 3 1 9 5 4
1 5 2 4 8 9 7 6 3
3 7 6 1 4 8 5 2 9
9 2 8 3 6 5 4 7 1
5 4 1 9 7 2 3 8 6

http://www.dailysudoku.com/

جدول متقاطع شرح عادى دريايى جنگ  سودكو رام نشدنى

جواب شطرنج 1277

جدول متقاطع شرح ويژه كالسيك سودكو پرپيچ و خم جدول كاكوروسودكو 

جنگ دريايى

كشتى جنگى
گشتى ها

ويرانگرها
زيردريايى ها

راهنما:
آب

وسط كشتى 
(مى تواند كشتى سمت چپ يا راست يا باال يا پايين اين خانه ادامه يابد)

زير دريايى
قسمت پايانى كشتى (بايد كشتى از سمت صاف اين خانه ادامه يابد)

جدول و سرگرمى شماره 1278

جمع خانه هاى جنبى هر عدد بايستى 
معادل همان عدد باشد

a      b     c     d      e     f     g     h

8
7
6
5
4
3
2
1

65

ماز

29problems in three moves

59.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWhWDWDW}
{WDWDWDWD}
{0WDWDRDW}
{kDBgNDKD}
{DnDWDWDW}
{WDNDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV

60.cuuuuuuuuC
{WDRDQDWg}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDpDWDW}
{KDWiWDWD}
{DWDWDW)W}
{W)WDWDWD}
{DWDWDBDW}
vllllllllV

61.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WGNDWDWD}
{)WDW0W0W}
{WDKDkgPD}
{!WDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWhWDW}
vllllllllV

62.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWg}
{DRDWDWDW}
{WDWDKDWh}
{DWDWDWDW}
{pDN0kDW0}
{0WDWDWDW}
{WDWDW!WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV

69solutions to problems

54. 1. Qe6, R×e6 2. d4†, Kd6 3. Sf5‡
[ 1. Qc8 ]

55. 1. Rf5, R×f5 2. Be4, ~ 3. Q ‡
1. … Re4 2. Rf7, ~ 3. Q/R ‡

56. 1. Rd7, B×d7 2. Qe7†, Kd4 3. Qe3‡
1. … Sc4† 2. Q×c4†, B×c4 3. Sa4‡

57. 1. Be4, B×e4 2. Be3†, K~ 3. Q ‡
1. … K×g5 2. Qf5†, Kh6 3. Qg6‡

58. 1. Qg4, B×d5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡
1. … d×e5 2. Q×e4†, Kc5 3. Qb4‡
1. … Kc5 2. Q×e4, ~ 3. Q ‡

59. 1. Bb5†, S×b5 2. Rf4, ~ 3. S ‡
60. 1. Qf8 ,Be5 2. Re8, ~ 3. Q ‡

1. … Ke5 2. Re8†, Kd4 3. Qb4‡
61. 1. Sa7, Bd2 2. Qf8, Bf4 3. Qa8‡
62. 1. Rb4, a2 2. Qe3†, d×e3 3. Se5‡

1. … Kd3 2. Kd5, ~ 3. Qd2‡
63. 1. Sd4, Sg4 2. Re3†, K×d4 3. B/S ‡

1. … c4 2. R×f4, ~ 3. ‡
64. 1. Re7, Kd5 2. Rd7†, K~ 3. S ‡
65. 1. Bb4, Bd5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡

1. … Sd5 2. Qf5, &c.
66. 1. Qe1, Ke6 2. Sf4†, Kf6 3. Qh4‡

1. … Qe8 2. Sf4†, B×f4 3. Bc4‡
1. … Qc8 2. Sf4†, B×f4 3. Qe4‡

67. 1. Re5, Rf8 2. Qh1, ~ 3. Q ‡
68. 1. Qc8, K×d4 2. Bb6†, Kd5 3. c4‡

1. … Kc5 2. B×d6†, K~ 3. Q/B ‡
[ 1. Qe4† ]

69. 1. Bb5, d4 2. Qb4, K~ 3. Q ‡
70. 1. Ra8, Ke6/Kc6
  2. Qh5, K~ 3. Q ‡

1. … Ke4/Kc4 2. Qd1, K~ 3. Q/R ‡
71. 1. Bh8, d6 2. Rg7, Ke5 3. Rg4‡
72. 1. Sf3†, Kd5 2. Rc6, K×c6 3. Se5‡

1. … K×d3 2. Kb3, c6 3. Bf1‡
73. 1. Bf4, e×f4 2. Kc3, K×d5 3. B×f3‡

1. … e×d4 2. Se6, d3 3. S ‡
74. 1. Q×c4, Ke5 2. Qc6, ~ 3. B×c7‡

1. … Kd7 2. Q×c7†, K~ 3. Q ‡
75. 1. S3f2†, Kc4 2. Rd3, e×f2 3. Sb2‡
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ز مـــا

سؤاالت افقي:
1- يكي از آالت موسيقي - نارو - مناجات  2- مستمر - واحد طول - تنها و 
ــرد - لقب اروپايي  3- حركت كرم - مرز - ميراب 4- آبكي - پايتخت  منف
يونان - زنگوله  5- مقابل - راوك 6- سرزمين سربداران - پرستو 7- نيم صداي 
ــتر  8- كودن - صداع - حركت و جنبش  ــان خواب - جنازه - واحد ش انس
9- از حروف يوناني - پرنده آش سرد كن - صدمه و آسيب  10- زبان مردم 
كشور تركمنستان - زارع  11- اصنام - دوات 12- فرياد شادي - ماه خارج - 
ــاني - ميوه حيوان - از بين بردن 14- رودي در  عالمت مصدر جعلي  13- لس
روسيه - سراي محبت - معلق - تازه و مدرن 15- نااميد - شكاف و رخنه - از 

انواع خط

سؤاالت عمودي:
1- شيره انگور - آجر نپخته - پاداش نيكي يا بدي  2- ورم پوست سوخته - پايان 
و انتها - افشرده گوجه - مار بزرگ  3- رگ حياتي مصر - از خطاطان مشهور 
ايراني  4- از شهرهاي كرمان - نيتروژن - باقيمانده 5- مدح - فرشته موكل بر 
آبها 6- داستان بلند - لنگه در  7- زمينه - پرستار - گردش و دوران 8- فروش 
به بهاي ارزان - نابود كردن - شهر صنعتي ايران  9- عصب - جرقه آتش - شامه 
ــي - از شهرهاي لرستان 11- قالب كوهنوردي - شب  نواز  10- كاله انگليس
كوري  12- از شهرهاي كرمان - پيروان پيامبر - آخرين توان 13- از خطاطان 
مشهور ايراني - تفاله عسل 14- عقايد - چيز - جريب - پسر زكريا(ع) 15- 

سارق - رنگ و فام - ميوه مقدس و نوراني

سؤاالت افقي:
ــتان - فرزند پسر  2- ريگ نرم - خوراك ساعت - صداي  1- تنوره - زمس
ــوي - درودگري 4- سراي  ــيوا  3- پيوند دادن - بانوي فرانس ــخن ش زنور - س
محبت - خزنده گزنده - نويسنده  5- شايسته - تپه 6- چشمه اي در بهشت 
ــيب - به رو خوابيده - دور دهان  8- مار زهر  - زبان يهود 7- صدمه و آس
دار - دانگ - جانور حمام 9- ديوار كوتاه - رنگ ناخن - بدن  10- بيمار و 
ناخوش - حيران و سرگردان11- عقيده و نظر - زنگ چهارپايان  12- ستون 
خيمه - كيف سفري - شمردن 13- جانور كيسه دار استراليايي - لخت و برهنه 
- حيوان مفيد  14- كمان تير اندازي - مغز سر - نشانه - ياريگر 15- نقره 

گداخته - كشور فراعنه - پنهاني

سؤاالت عمودي:
1- پدر ضحاك - محصول آتش - ابزار كوبش  2- خطاي بسكتبال - ابريشم 
ناخالص - عالمت مفعولي - يار رامين  3- ميان - شبه جزيره اروپا 4- عدد 
ــتا - جاي وزيدن باد - جاودان وابدي  5- دارايي سابق - نابودي 6- صيد  روس
ــتون كشتي - كيش ودين 8- شك  ــتي و عالقه - س - ظرف رنگرزي 7- دوس
ــده - درخت داراي برگ  اي كوچك گرد - حمله كننده 9- مادر وطن  كنن
- حسادت - حرف دهان كجي 10- آب روستايي - پارچه براق 11- نامادري 
- زگيل 12- پرنده الشخور - فهم - آخرين توان  13- رود هند - لباس اتاق 
ــركش 15- زن بي  ــته - حجر - نافرمان و س عمل 14- كركس - نفس خس

شوهر - دندان تيز حيوانات - اجير

شرح ويژه شرح عادى

شطرنج

جدول روبرو نشـان دهنده بخشـى از اقيانوس اسـت كه ناوگانى در آن كمين گرفته 
اسـت. اين ناوگان شـامل يك كشـتى جنگى (با چهار خانه مربعى كوچك طول)، دو 
گشـتى (هر يك سه خانه مربعى)، سـه نابودگر (هريك، دو خانه) و چهار زير دريايى 
(هريك، يك خانه) اسـت. كشتى ها ممكن اسـت به صورت افقى و يا عمودى آرايش 
شـده باشـند. هيچ دو كشـتى اى نمى توانند، در خانه هاى همجوارى را اشغال كرده 
باشـند. ارقامى كه در انتهاى سـطرها و ستون هاى جدول نقش بسته داللت بر تعداد 

خانه هايى دارد كه در آن سطر يا ستون اشغال شده است.

سفيد شروع كرده و با سه حركت سياه را مات 
مى كند.

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 2-Mar-2012
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9 5
1 3 6

1 3
2 6

7 5 2 8 6 1
1 2
7 5

7 5 6
5 7
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hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 2-Mar-2012
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8 1 9 7 6 4 2 5 3
5 9 2 1 8 3 4 6 7
1 6 7 3 5 2 9 8 4
9 2 4 6 3 5 1 7 8
7 4 5 2 9 8 6 3 1
3 8 6 4 7 1 5 2 9
6 3 1 9 2 7 8 4 5
4 7 8 5 1 6 3 9 2
2 5 3 8 4 9 7 1 6
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hardMonster Daily Sudoku: Fri 2-Mar-2012
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E C 4 B 6 9 0
F D

7 A D B 1 4 2 C 8
C 0 9 3 D 4 6

5 3 0 C A F 9 B
4 D E 5 C 8 0 6

9 2 F 6 D A
7 5 B 0 9 1 2 D C
1 6 B C 4 0 9 F 7

F A 9 3 4 8
B 7 C D 2 4 F A

A 9 E 6 D 5 0 C
6 1 3 7 0 2 B

D B 4 8 0 5 1 A 2
9 7

E 2 6 1 4 A 9

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Fri 2-Mar-2012
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8 E 5 3 C 4 1 F 2 7 B 6 A 9 D 0
4 9 6 F D 2 8 A E C 3 0 B 5 1 7
7 0 A D 5 B E 6 F 1 9 4 2 C 3 8
1 2 C B 7 0 9 3 A 5 D 8 F 4 6 E
5 3 E 0 4 6 D C 8 A F 7 9 2 B 1
A 4 D 1 9 7 2 E 5 B C 3 8 0 F 6
C B 9 2 0 8 F 1 6 4 E D 3 7 5 A
6 7 F 8 3 A 5 B 0 9 1 2 D E C 4
2 1 8 6 B C 4 0 9 F A 5 E D 7 3
F D 0 E A 5 7 9 C 3 6 1 4 8 2 B
B 5 7 C 1 D 3 2 4 8 0 E 6 F A 9
3 A 4 9 F E 6 8 D 2 7 B 5 1 0 C
9 6 1 5 E 3 A 4 7 0 2 F C B 8 D
D F B 4 8 9 0 7 3 6 5 C 1 A E 2
0 C 3 A 2 F B D 1 E 8 9 7 6 4 5
E 8 2 7 6 1 C 5 B D 4 A 0 3 9 F

http://www.dailysudoku.com/ http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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4 8
6 5 2 4

8 5
3 9 5 7

8
6 1 4 2

9 6
5 4 1 3

9 6

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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2 1 7 3 6 4 8 5 9
6 3 5 9 1 8 7 2 4
9 8 4 2 5 7 3 1 6
3 9 1 4 2 5 6 7 8
4 5 2 7 8 6 9 3 1
7 6 8 1 3 9 5 4 2
8 2 3 5 9 1 4 6 7
5 4 6 8 7 2 1 9 3
1 7 9 6 4 3 2 8 5

http://www.dailysudoku.com/

كالسيك سودكو رام نشدنى  جدول كاكوروسودكو پر پيچ و خمسودكو 
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hardMonster Daily Sudoku: Wed 29-Feb-2012

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
12

.  
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

8 C 6 7 4 5 B
5 2 7

4 A B 1 C
2 9 5 8

5 C
1 2 8 7 A 9

C 1 6 A 2 8
C 9

3 B 6 1
6 7 3 8 5

9 4 3
3 C 5 7 1 4 2
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hardMonster Daily Sudoku: Wed 29-Feb-2012
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8 C 3 2 1 6 7 9 4 5 B A
5 B A 1 8 C 4 3 9 2 6 7
6 4 7 9 A 5 2 B 1 C 3 8
2 7 9 A C B 6 5 8 3 1 4
3 5 8 C 4 1 9 A 7 B 2 6
4 1 B 6 2 3 8 7 5 A C 9
C 9 1 4 6 A 5 2 3 7 8 B
A 6 2 B 7 8 3 1 C 4 9 5
7 8 5 3 B 9 C 4 2 6 A 1
1 2 6 7 3 4 A 8 B 9 5 C
9 A 4 8 5 2 B C 6 1 7 3
B 3 C 5 9 7 1 6 A 8 4 2

http://www.dailysudoku.com/http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 24-Feb-2012
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8 3 1
3 2

5 4
4 7

4 1 9 6 2 8
1 9

4 6
6 1

1 9 5
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hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 24-Feb-2012
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6 7 2 8 9 4 3 5 1
8 1 5 6 3 7 9 2 4
2 5 7 1 6 8 4 9 3
4 9 8 7 2 3 5 1 6
3 4 1 9 5 6 2 8 7
5 2 6 4 8 1 7 3 9
9 3 4 5 7 2 1 6 8
7 6 3 2 1 9 8 4 5
1 8 9 3 4 5 6 7 2

http://www.dailysudoku.com/ http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Mon 19-Mar-2012

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
12

.  
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

7 5 8 3
6 9

8 9 5 1
1 2

2 7 3 9
1 8

6 4 2 1
5 2
9 3 8 4
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hardDaily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 1 9 2 8 6 4 3
2 4 3 6 1 7 8 5 9
6 8 9 4 5 3 1 7 2
1 9 8 2 3 4 7 6 5
4 2 7 8 6 5 3 9 1
3 6 5 7 9 1 4 2 8
8 3 6 5 4 9 2 1 7
5 7 4 1 8 2 9 3 6
9 1 2 3 7 6 5 8 4

http://www.dailysudoku.com/

جدول متقاطع شرح عادى دريايى جنگ  سودكو رام نشدنى

جواب شطرنج 1278

جدول متقاطع شرح ويژه كالسيك سودكو پرپيچ و خم جدول كاكوروسودكو 

جنگ دريايى

كشتى جنگى
گشتى ها

ويرانگرها
زيردريايى ها

راهنما:
آب

وسط كشتى 
(مى تواند كشتى سمت چپ يا راست يا باال يا پايين اين خانه ادامه يابد)

زير دريايى
قسمت پايانى كشتى (بايد كشتى از سمت صاف اين خانه ادامه يابد)

جدول و سرگرمى شماره 1279

جمع خانه هاى جنبى هر عدد بايستى 
معادل همان عدد باشد

a      b     c     d      e     f     g     h

8
7
6
5
4
3
2
1

66

ماز

29problems in three moves

59.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWhWDWDW}
{WDWDWDWD}
{0WDWDRDW}
{kDBgNDKD}
{DnDWDWDW}
{WDNDWDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV

60.cuuuuuuuuC
{WDRDQDWg}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDpDWDW}
{KDWiWDWD}
{DWDWDW)W}
{W)WDWDWD}
{DWDWDBDW}
vllllllllV

61.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WGNDWDWD}
{)WDW0W0W}
{WDKDkgPD}
{!WDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWhWDW}
vllllllllV

62.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWg}
{DRDWDWDW}
{WDWDKDWh}
{DWDWDWDW}
{pDN0kDW0}
{0WDWDWDW}
{WDWDW!WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV

69solutions to problems

54. 1. Qe6, R×e6 2. d4†, Kd6 3. Sf5‡
[ 1. Qc8 ]

55. 1. Rf5, R×f5 2. Be4, ~ 3. Q ‡
1. … Re4 2. Rf7, ~ 3. Q/R ‡

56. 1. Rd7, B×d7 2. Qe7†, Kd4 3. Qe3‡
1. … Sc4† 2. Q×c4†, B×c4 3. Sa4‡

57. 1. Be4, B×e4 2. Be3†, K~ 3. Q ‡
1. … K×g5 2. Qf5†, Kh6 3. Qg6‡

58. 1. Qg4, B×d5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡
1. … d×e5 2. Q×e4†, Kc5 3. Qb4‡
1. … Kc5 2. Q×e4, ~ 3. Q ‡

59. 1. Bb5†, S×b5 2. Rf4, ~ 3. S ‡
60. 1. Qf8 ,Be5 2. Re8, ~ 3. Q ‡

1. … Ke5 2. Re8†, Kd4 3. Qb4‡
61. 1. Sa7, Bd2 2. Qf8, Bf4 3. Qa8‡
62. 1. Rb4, a2 2. Qe3†, d×e3 3. Se5‡

1. … Kd3 2. Kd5, ~ 3. Qd2‡
63. 1. Sd4, Sg4 2. Re3†, K×d4 3. B/S ‡

1. … c4 2. R×f4, ~ 3. ‡
64. 1. Re7, Kd5 2. Rd7†, K~ 3. S ‡
65. 1. Bb4, Bd5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡

1. … Sd5 2. Qf5, &c.
66. 1. Qe1, Ke6 2. Sf4†, Kf6 3. Qh4‡

1. … Qe8 2. Sf4†, B×f4 3. Bc4‡
1. … Qc8 2. Sf4†, B×f4 3. Qe4‡

67. 1. Re5, Rf8 2. Qh1, ~ 3. Q ‡
68. 1. Qc8, K×d4 2. Bb6†, Kd5 3. c4‡

1. … Kc5 2. B×d6†, K~ 3. Q/B ‡
[ 1. Qe4† ]

69. 1. Bb5, d4 2. Qb4, K~ 3. Q ‡
70. 1. Ra8, Ke6/Kc6
  2. Qh5, K~ 3. Q ‡

1. … Ke4/Kc4 2. Qd1, K~ 3. Q/R ‡
71. 1. Bh8, d6 2. Rg7, Ke5 3. Rg4‡
72. 1. Sf3†, Kd5 2. Rc6, K×c6 3. Se5‡

1. … K×d3 2. Kb3, c6 3. Bf1‡
73. 1. Bf4, e×f4 2. Kc3, K×d5 3. B×f3‡

1. … e×d4 2. Se6, d3 3. S ‡
74. 1. Q×c4, Ke5 2. Qc6, ~ 3. B×c7‡

1. … Kd7 2. Q×c7†, K~ 3. Q ‡
75. 1. S3f2†, Kc4 2. Rd3, e×f2 3. Sb2‡
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خبرنامه4444444 4
خبرکوتاه خبرکوتاه

کمک 342 میلیونی اصفهانی ها 
به مردم فلسطین

رعایت کامل الگوهای 
شهرسازی در شهر اصغرآباد

افزایش 219 درصدی سود 
ذوب آهن در 3 ماه

بیشترین کاالی قاچاق از جنوب 
کشور به اصفهان وارد می شود

معاون توس��عه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی گفت: م��ردم اصفهان 342 میلیون ريال 
در راهپیمايی روز قدس، برای مردم مظلوم فلسطین 
جمع آوری کردند. بهرام سوادکوهی ظهر امروز در جمع 
خبرنگاران با اشاره به کمک های مردمی در روز قدس 
اظهار داش��ت: هر س��اله در آخرين جمعه  ماه مبارک 
رمضان که راهپیمايی روز قدس برگزار می شود، کمیته 
امداد نیز پايگاه هايی را در اين مس��یر مستقر می کند. 
معاون توس��عه مش��ارکت های مردمی کمیت��ه امداد 
اس��تان اصفهان عنوان کرد: امسال 150 پايگاه برای 
جمع آوری کمک های مردمی به مردم مظلوم فلسطین 
در مسیر راهپیمايی، در کل استان اصفهان پیش بینی 
شد. وی تصريح کرد: با توجه به گزارش های دريافت 
ش��ده تاکنون 342 میلیون ري��ال کمک های مردمی 
شمارش  شده و آمار نهايی کمک های مردمی به مردم 
مظلوم فلسطین پس از تعیین نهايی اعام می شود. 
اين مسئول بیان داشت: در شمارش اولیه صندوق ها 
در 115 پاي��گاه، کمک های مردم خیر و نوع دوس��ت 
اصفهان به مردم س��تم ديده فلسطین دو درصد رشد 

نسبت به سال گذشته داشته است.   

ش��هردار اصغرآباد گفت: اصغرآباد تنها شهری 
است که از 90 س��ال پیش و از زمان اصغر میرزا 
نكات شهرسازی در آن رعايت شده و فكر می کنم 
زيباترين ش��هر از لحاظ آزادس��ازی باشد. مسعود 
صابری تهرانی در مورد خصوصیات شهر اصغرآباد 
اظهار داشت: اصغرآباد چهارمین شهری است که 
از 30 ارديبهش��ت 91 در قالب دهیاری به ش��هر 
تبديل ش��ده و نزديک به يک  سال از فعالیت اين 
ش��هرداری می گذرد. وی در ادامه به بیان سوابق 
کاری خودش اش��اره کرد و افزود: نزديک به 26 
س��ال سابقه وزارت کش��وری دارم و از شهرداری 
اصفه��ان کار خودم را آغاز و نزديک به 16 س��ال 
در ش��هرداری اصفهان بودم و پس از آن بواسطه 
انتخاب ش��ورای شهر فاورجان شهردار اين شهر 
شدم. شهردار اصغرآباد ادامه داد: به دلیل اينكه در 
فضای سیاس��ی قرار گرفتم نزديک به چهار سال 
بخشدار شهر مبارکه بودم و پس از آن نزديک به 
15 ماه است در خدمت مردم شهر اصغرآباد هستم 
و تحصیاتم لیس��انس مديريت و فوق لیس��انس 

برنامه ريزی است.

تولید ش��رکت ذوب آهن اصفهان در س��ه ماهه 
نخست سال جاری با کاهش نزديک به 30 درصدی 
بالغ بر 478 هزار تن ش��د. در سه ماهه نخست سال 
1392 ش��رکت س��هامی ذوب آهن اصفهان با افت 
29/5 درص��دی معادل 478 ه��زار و 536 تن انواع 
محصوالت فوالدی شامل تیرآهن، میلگرد و کاف 
و ساير محصوالت فوالدی تولید کرد. تولید تیرآهن 
اين ش��رکت با کاهش 28/3 درصدی به 302 هزار 
و 568 تن رس��ید. تولید میلگرد و کاف هم با افت 
31/8 درص��دی ب��ه 174 هزار و 628 تن رس��ید. با 
اين حال تولید س��اير محصوالت ذوب آهن اصفهان 
مانند نبش��ی، چهارگوش، ناودانی و غیره با افزايش 
85 درصدی به 1340 تن رسید. با وجود افت حدوداً 
30 درص��دی تولید اما فروش ذوب آهن اصفهان در 
سه ماهه نخست امسال 54/2 درصد افزايش يافته 
و به بیش از 1000 میلیارد تومان رس��ید. همچنین 
سود پس از کسر مالیات ذوب آهن اصفهان در مدت 
زمان ياد ش��ده بر اس��اس اطاعات و صورت های 
مالی حسابرس��ی نشده با رشد 219 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه در س��ال قبل بالغ بر 114 میلیارد 
تومان شد. ذوب آهن اصفهان در سال 1391 پس از 
دو سال پیاپی زياندهی موفق شد به سوددهی برسد. 
هم اکنون بیش از 15 هزار نفر در اين شرکت مشغول 
به کار هس��تند. ذوب آهن اصفهان هم اکنون پس از 
فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزس��تان س��ومین 

فوالدساز بزرگ کشور محسوب می شود. 

سرپرس��ت پلیس آگاهی اس��تان اصفهان گفت: 
کاالی قاچاق ورودی به اصفهان از محور جنوبی کشور 
وارد می شوند و پس از دپو در استان های جنوبی با انواع 
خودروهای سبک و سنگین به استان اصفهان وارد و 
يا از استان اصفهان عبور داده می شود. ستار خسروی 
با اش��اره به اينكه اصفهان چهارراه مبادالتی کشور و 
حمل کاال از شمال به جنوب است، اظهار داشت: استان 
اصفهان يكی استان های در معرض خطر ورود و خروج 
کاالهای قاچاق است. وی افزود: کاالی قاچاق ورودی 
به اصفهان از محور جنوبی کشور وارد می شوند و پس 
از دپو در استان های جنوبی با انواع خودروهای سبک 
و سنگین به استان اصفهان وارد و يا از استان اصفهان 

عبور داده می شود.   

تکرار دوباره اختالفات

توقف تولید در پتروشیمی اصفهان

گزارش

ب��رای دومی��ن بار در طول يكس��ال گذش��ته، تولید در 
پتروش��یمی اصفه��ان با ظرفی��ت 300 هزار تن در س��ال 
متوقف شد که عدم تسويه به موقع بدهی های معوق توسط 
پتروشیمی به پااليشگاه اصفهان علت اصلی توقف در اين 
پتروشیمی خصوصی سازی شده، اعام شده است. به گزارش 
مهر، با گذشت يكسال از به پايان رسیدن اختافات نفتی بین 
مجتمع پتروشیمی و پااليشگاه نفت اصفهان درباره تعیین نرخ 
و نحوه تسويه بدهی های معوق، تولید در يكی از قديمی ترين 
مجتمع های پتروشیمی کشور بار ديگر متوقف شده است. بر 
اين اس��اس مسئوالن شرکت ملی صنايع پتروشیمی يكی 
از داليل توقف تولید در پتروش��یمی اصفهان را عدم تامین 
خوراک پاتفرمیت و هیدروژن اين مجتمع پتروش��یمیايی 
توس��ط پااليش��گاه نفت اصفهان اعام می کنند. از سوی 
ديگر مسئوالن شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی هم دلیل توقف عرضه خوراک توسط پااليشگاه نفت 
به پتروش��یمی اصفهان را عدم پرداخت به موقع بدهی های 
معوق اين مجتمع خصوصی سازی شده صنعت پتروشیمی 

عنوان می کنند.
در اين بین عبدالحس��ین بیات، مديرعامل شرکت ملی 
صنايع پتروش��یمی تاکید کرده اس��ت: ارس��ال خوراک به 
پتروشیمی اصفهان به زودی از سر گرفته شده و اين مجتمع 
پتروشیمی فعالیت مجدد خود را آغاز خواهد کرد. در همین 
حال مذاکراتی بین مسئوالن شرکت ملی صنايع پتروشیمی 
و شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی بر حل و 

فصل اين اختاف مالی آغاز شده است. سال گذشته جلیل 
ساالری، ريیس هیات مديره شرکت پااليش نفت اصفهان 
با رد ادعای پتروشیمی اصفهان مبنی بر افزايش غیرقانونی 
قیمت فروش خوراک، گفته بود: پتروشیمی اصفهان اصًا 
قراردادی با پااليش��گاه اصفهان ب��رای خريد خوراک امضا 
نكرده اس��ت. محمدابراهیم ياوری، مديرعامل پتروشیمی 
اصفهان هم در واکنش به اظهارات مديران نفتی با بیان اينكه 
اختاف طلب و بدهی پااليشگاه و پتروشیمی اصفهان به 4/5 
س��ال قبل باز می گردد، يادآور شده بود: بر اساس توافقی که 
از سال های قبل برقرار بود، پتروشیمی اصفهان 70 درصدی 
خوراک دريافتی پااليشگاه را در قالب محموله های »رافینیت« 
بازگش��ت می داد. مديرعامل پتروشیمی اصفهان با اشاره به 
برگزاری نشست هايی با حضور وزير و سه معاون اصلی وی 
برای حل اين اختاف، معتقد بود: برگزاری اين جلس��ات نه 
تنها جواب نداد بلكه پااليشگاه اصفهان قیمت خوراک را از 
فوب منهای 35 درصد به »فوب به اضافه 230 دالر« در هر 
تن افزايش داد. وی از فرمول خريد خوراک با قیمت فوب به 
اضافه 230 دالر در هر تن به عنوان گران ترين قیمت خوراک 
در صنايع پتروشیمی جهان ياد کرده و درباره هزينه اضافی 
230 دالری بیان کرده بود: با دستور شرکت ملی پااليش و 
پخش نفتی بايد پتروشیمی دولتی برزويه بنزين خام تولید کند 
که هزينه تولید اين محصول و عدم النفع صادرات پتروشیمی 
برزويه با افزايش قیمت خوراک از پتروشیمی و پااليشگاه های 

خصوصی نفت اخذ می شود.

در اين بین برخی از کارکنان شاغل در پتروشیمی اصفهان 
با اشاره به عدم دريافته به موقع حقوق و دستمزد خود خواستار 
بازگشت سهام اين شرکت پتروشیمی از بخش خصوصی به 
دولت شده اند. مجتمع پتروشیمی اصفهان با ظرفیت تولید 
ساالنه 300 هزار تن انواع محصوالت پتروشیمی فعًا تعطیل 
شد. اين واحد پتروشیمیايی از ظرفیت تولید ساالنه 55 هزار 

تن بنزن، 72 هزار تن تولوئن، 22 هزار تن ارتوزايلین، 44 هزار 
ت��ن پارازيلین، 75 هزار تن مخلوط زايلین ها و 40 هزار تن 
انیدريدفتالیک برخوردار است. در حال حاضر به طور متوسط 
ساالنه بايد 363 هزار تن پاتفرمیت و سه هزار تن هیدروژن 
به عنوان خوراک توسط پااليگاه نفت اصفهان به پتروشیمی 

تحويل داده شود.   

مرکز آم��وزش علمي کاربردي »گ��روه صنعتي انتخ��اب« و مرکز آموزش 
علمي کاربردي »عتیق«، از مراکز آموزش علمي کاربردي استان اصفهان به ترتیب 
موفق به احراز مجوز اولیه تأسیس مرکز رشد خوشه فناوري هاي لوازم خانگي و 
مرکز رشد خوشه فناوري هاي گز و شیريني و شكات شدند. معاون آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی واحد استان اصفهان گفت: نخستین مرکز رشد 
خوش��ه هاي فناوري دانشگاه  با عنوان مرکز رشد »خوشه فناوري هاي سنگ« 

در تاريخ 15 بهمن ماه سال 1391 در  اولین جلسه شوراي فناوري شبكه مراکز 
رش��د خوشه هاي فناوري موفق به دريافت مجوز اولیه فعالیت شد که متقاضي 
تاسیس آن مرکز آموزش علمي کاربردي تیران و کرون که به  صورت اختصاصي 
در حوزه سنگ در استان اصفهان فعالیت مي کند و يكي از مراکز توانمند دانشگاه 
جامع علمي کاربردي استان اصفهان به ش��مار می رود. به گزارش ايسنا، مجید 
وفادار افزود: اين مرکز رشد تاکنون موفق به جذب و پذيرش چندين واحد فناور 
ش��ده اس��ت که داراي ايده هايي بسیار بديع و فناورانه در اين حوزه هستند. وی 
اظهار داشت: مرکز رشد خوشه فناوري عبارت است از مجموعه اي از واحدهاي 
فناور همگن و مرتبط با هم در يک حوزه تخصصي که در يک ناحیه جغرافیايي 
تمرک��ز يافت��ه و به تولید محصوالت مرتبط يا مكمل پرداخت��ه و با تهديدها و 
فرصت هاي مشترک مواجه هستند. معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علمی 
کاربردی واحد اس��تان اصفهان با بی��ان اينكه از خصوصیات اصلي برنامه ريزي 

راهبردی قابلیت تطابق با نیازهاي آينده و پاس��خگويی به تحوالت و انتظارات 
محیط بیروني است، تصريح کرد: دانشگاه جامع علمي کاربردي با اعتقاد به اين 
رويكرد و براس��اس تفاهم نامه منعقد شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
عنوان تأسیس و راه اندازی شبكه مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در راس��تای گسترش ساختارهای فناوری و زمینه های حمايت 
از فعالیت ه��ای دانش بنیان، جهت ارايه خدمات حمايتی برای ايجاد و توس��عه 
فناوری های جديد توسط کارآفرينانی که در قالب واحدهای فناور فعالیت می کنند 
و اجرايی شدن تفاهم نامه مذکور، عهده دار تأسیس و راه اندازی شبكه مراکز رشد 
خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی شده تا در قالب منظومه اي از 
امكانات علمي، صنعتي، تولیدي، آزمايش��گاهي و...  که قادر است با تامین زير 
ساخت ها و محیط هاي ارتباطي الزم و تكیه بر خاقیت ها و نوآوري ها در يک 

گستره جغرافیايي بر اساس يک نظام مدون عمل کند. 

آغاز فعالیت خوشه های فناوری
 در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان
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هفت هنر

5 فرهنگ وهنر

موسیقی

از استانبول تا لندن
 با کیهان کلهر

کیهان کلهر، نوازنده چیره  دست کمانچه، دور جديد 
کنس��رت های خود را در سال 2013 آغاز خواهد کرد. 
در اين تور کنسرت يويوما )نوازنده چینی تبار ويلنسل( 
و گروه موس��یقی »جاده ابريش��م«، کلهر را همراهی 
خواهند کرد. کلهر در س��ال 2012 نیز چنین ترکیبی 
را تجرب��ه کرده بود، به گون��ه ای که »ديمیتری يانوو 
يانووسكی« آهنگساز ازبک با ساخت قطعه ای جديد 
به نام »نش��انه های مقدس« در کنار »جاده ابريشم« 
و يويوما که به عنوان يكی از بهترين نوازندگان قرن 
معرفی می شود، هنرنمايی کرد. به گزارش ايسنا، اين 
تور کنسرت مسیری را از استانبول تا لندن طی می کند 
و تاريخ جديد اجراها به همراه پوستر کنسرت به زودی 

منتشر خواهد شد.  

چاپ تازه  رمان های »مدار صفردرجه« و »درخت 
انجیر معابد« احمد محمود منتشر شد.يكی از مسئوالن 
نشر معین )ناشر آثار احمد محمود( گفت: رمان »مدار 
صفردرج��ه« اثر احمد محمود به تازگی به چاپ دهم 
و رمان »درخت انجیر معابد« او به چاپ نهم رس��یده 
است. وی افزود: همچنین چاپ تازه ی رمان »ديدار« 
اين نويسنده و ترجمه  او از »آدم زنده« در دست انتشار 
است و قرار است به ترتیب به چاپ دهم و ششم برسند. 
احمد محمود سال 1310 در اهواز متولد شد و مهرماه 
س��ال 1381 بر اثر بیماری ريوی در س��ن 71سالگی 
درگذشت و در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. 
از کتاب های محمود به رمان های »همسايه ها«، »مدار 
صفردرجه«، »درخت انجیر معابد« و »زمین سوخته« 

می توان اشاره کرد.   

الن ديجنرس، چهره سرش��ناس دنیای تلويزيون 
برای دومین بار اجرای جوايز س��االنه آکادمی علوم و 
هنرهای سینمايی را به عهده می گیرد. ديجنرس جمعه 
ش��ب از طريق توئیتر خبر انتخاب خ��ود را به عنوان 
مجری هش��تاد و شش��مین دوره جوايز اسكار اعام 
کرد، خبری که آکادمی هم آن را تايید کرد. به گزارش 
خبرآناين، آکادمی برنامه ريزی برای برگزاری جوايز 
اسكار 2014 را خیلی زود آغاز کرد. ماه آوريل کريگ 
زيدان و نی��ل مرون بار ديگر به عنوان تهیه کنندگان 
پخش تلويزيونی جوايز اس��كار معرفی شدند و اعام 
شد هشتاد و ششمین دوره جوايز آکادمی يكشنبه دوم 
مارس 2014 )بامداد دوشنبه 12 اسفند به وقت ايران( 
در دالب��ی تیه تر در هالیوود اند هايلند در لس آنجلس 
برگزار و از شبكه ای بی سی پخش می شود. ديجنرس 
در حالی به عنوان مجری جوايز اسكار امسال انتخاب 
شد که هیئت رئیسه آکادمی چهارشنبه صبح شريل 

بون آيزاکس را به عنوان رئیس آکادمی انتخاب کرد.
انتخ��اب ديجنرس ک��ه به خاطر ش��وخی های 
هیجان انگیز تر و در عین حال مايم تر معروف است، 
نشان می دهد جوايز اسكار 2014 قطعا فضايی متفاوت 
با جوايز اسكار پارسال با اجرای ست مک فارلین خواهد 
داش��ت که اجرای او از جهاتی از جمله اجرای آهنگی 
درباره مسئله برهنگی بازيگران زن هالیوود با انتقادهايی 
روبرو شد. الن ديجنرس سال 2007 هم مجری جوايز 

اسكار بود و به خاطر کار خود نامزد جايزه امی شد. 

چاپ تازه  کتاب های 
احمد محمود

مجری جوایز اسکار 86 
معرفی شد

کنسرت تابستانه علیرضا عصار 
پاییزی شد

کنسرت علیرضا عصار که قرار بود همزمان با انتشار 
آلبوم جديد اين خواننده در تابستان برگزار شود به اواسط 
آبان ماه موکول شد. حبیب صبور، مدير برنامه های علیرضا 
عصار در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعیت کنسرت های 
اين خواننده پاپ گفت: همچنان مشغول ضبط تازه ترين 
آلبوم علیرضا عصار هس��تیم که تاکنون 90 درصد کار 
انجام شده اما به دلیل اينكه اين خواننده حساسیت زيادی 
روی مراحل ضبط آثار خود دارد انتشار آن به تعويق افتاده 
و طبق برنامه ريزی های انجام گرفته روزهای آغازين ماه 
آبان همزمان با انتشار آلبوم کنسرتی را برگزار می کنیم. 
وی تاکید کرد: به طور حتم مخاطبان موسیقی پاپ اين 
بار هم شاهد برگزاری يک کنسرت متفاوت با ارکستری 
متفاوت خواهند بود. ما از هم اکنون مشغول برنامه ريزی 
هستیم که برای مخاطبان موسیقی پاپ يک سورپرايز 
ويژه داشته باشیم که اين بار شاهد يک اجرای متفاوت 
از خوانندگان موسیقی پاپ باشند. صبور ادامه داد: بیش از 
70 درصد کنسرت به نسبت برنامه های قبلی تفاوت خواهد 
داشت اما با توجه به عاقه مردم و طرفداران علیرضا عصار، 
30 درصد کنسرت متشكل از قطعات قبلی اين خواننده 
خواهد بود. مدير برنامه های علیرضا عصار با انتقاد از گرانی 
بیش از حد بلیت کنسرت های موسیقی تصريح کرد: برای 
اجرای کنسرت های علیرضا عصار همواره تاش کرديم 
که 20 تا 30 درصد زير قیمت روز کنسرت ها بلیت فروشی 
کنیم چراکه اعتقاد داريم ديدن اجرای زنده موسیقی برای 
همه مردم و نه يک قشر خاص است اما در اين بین اجاره 
چندين میلیونی سالن های میزبان که واقعا شرايط را برای 

کنسرت گذاران سخت کرده است. 

19 س��ال پیش، داستان شروع سريال های ماه رمضانی 
ورق خورد و »نیمه پنهان ماه« به کارگردانی »مجید جعفری« 
پخش شد؛ سريالی که بسیاری پای آن نشستند و از آن خاطره 
دارند، س��ريالی که با گذشت سالها هنوز بر بسیاری از سريال 
های مناس��بتی که در چند ساله اخیر پخش می شود برتری 
دارد. کارگردان اين سريال در گفتگو با ايسنا گفت: اين سريال 
اصا برای ماه رمضان بود. اگر هم بیش��تر دقت کرده باشید 
اتفاقات اين سريال در همان روزها رخ می دهد و آنچه می گذرد 
همان روزهاست. اين سريال مقدمه ای شد برای سريال های 
ماه رمضان. البته تا آن موقع ترديد داشتند که برای ماه رمضان 
سريال ساخته شود يا نشود و يک ريسک جدی بود اما با اين 
کار آن تفكر از بین رفت و ديدند که ماه رمضان هیچ دلیلی ندارد 

که به صورت قبلی در تلويزيون باشد.
وی با اشاره به روزهای ساخت سريال »نیمه  پنهان ماه« 
گفت:  آن روزها زندگی کرديم. حدود چهار، پنج ماه کنار هم 
زندگی کرديم. کار کاما ش��بانه روزی و خیلی دوستانه بود و 
همكاری به يادماندنی هنرمندان و دست اندرکاران اين سريال از 
آن روز تا به امروز در خاطرات تک تک ما وجود دارد و همیشه 
ياد آن هايی که امروز در بین ما نیستند را گرامی می دارم. اين 
کارگردان در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اينكه عكس العمل 
مخاطبان نسبت به اولین سريال رمضان چگونه بود؟ توضیح 
داد: اين س��ريال مخاطبان بس��یاری را جلب کرد، به شدت 
مخاطب فراوان داشت و همه پای اين سريال نشستند، اين را 
در نظرسنجی ها اعام کردند، واقعیتش يک سريالی است که 

هنوز هم در خاطره هاست.
وی به دشواری های کار در آن زمان نیز اشاره کرد و گفت: 
کار بس��یار مشكل بود و سريال حجم بااليی داشت. ساختن 
چنین تصويری در آن زمان خیلی مش��كل بود، با مشكات 
زيادی هم مواجه بوديم به ويژه ساخت يک سريال در آن موقع 

و آن شرايط و با دوربین های آن موقع، همه  مشكات اولیه را 
داشت اما يک مشكل اساسی هم که داشت اين بود که بايد 
به زمان به خصوصی که در نظر داشتند، برسد. گاهی اوقات 

هنرپیشه ها، دو شیفت و سه شیفت کار می کردند 
و در بخش فنی گاهی اوقات طوری می ش��د که 
تصويربردار به دلیل س��ختی کار جايش را با فرد 
ديگ��ری عوض می کرد. وی ادامه داد: خود من به 
دلیل اينكه سريال بايد در ماه رمضان پخش می شد، 
واقعا انگیزه داشتم، از طرفی بچه ها همه حرفه  ای 
بودند.او در ادامه در پاسخ به اينكه چرا مجید جعفری 
به کارش در ساخت سريال های رمضانی ادامه نداد؟ 
گفت: شرايط تلويزيون طوری بود که با شرايط من 
سازگار نبود، واقعا از شرايطی که داشت، خسته شده 
بودم. آدم يک سريالی را با آن حجم در آن موقع و 
با آن انگیزه می سازد، اما بابت يک نكته کوچولو که 
شايد هیچ کس به آن توجهی نكرده بود، خرده گرفته 
می شود و يا مسائل ديگری که قابل گفتن نیست. 
در نتیجه ترجیح دادم اگ��ر از اين به بعد هم برای 

تلويزيون کار کنم به عنوان بازيگر همكاری کنم.
 تازه کارها نقش های  اصلی می گیرند

جعفری در بخش ديگری از صحبت هايش به وضعیت حال 
حاضر سريال های ماه رمضانی اشاره کرد و با اعتقاد بر اينكه 
متاسفانه هنرهای نمايشی در تئاتر، تلويزيون و سینمای ما از آن 
حالت حرفه ای ديگر خارج شده است، گفت: هیچ کس برای 
اين کار تربیت نش��ده  است. افرادی هستند که بار اول جلوی 
دوربین می روند و نقش های اساسی می گیرند. طبعا سريال های 
خوب��ی هم درنمی آيد. البته عل��ت آن هم می تواند به بحران 
اقتصادی برگردد. در اين راس��تا کسانی را می آورند که گاهی 
اوقات می خواهند پول هم از آنها بگیرند. اين در حالی است که 

در سريال »نیمه  پنهان ماه« همه  اين بازيگران و عوامل انتخاب 
ش��ده بودند و بر اساس روابطی که بین ما و هنرمندان بود در 
سريال  حاضر شدند. اگر هم کم و زياد صورت می گرفت و يا 

بودجه ای نبود آنها کوتاه می آمدند و باالخره با انگیزه هايی که 
وجود داشت هنرپیشه های مورد نظر انتخاب می شدند. 

انبوه سازی یکی از مشکالت اساسی صداوسیما
او با اشاره به اينكه انبوه سازی هم يكی از مشكات ديگر 
صداوسیما اس��ت، گفت: ما مدام انبوه سازی می کنیم و اين 
همه هزينه می کنیم بدون اينكه توجهی به مخاطب داشته 
باشیم و اينكه بايد آن ها را تغذيه کنیم. منظورم اين نیست که 
تلويزيون سهل انگاری می کند اما انبوه سازی به اين معنا که 
تعداد زيادی سريال بسازيم و بعد هم بخواهیم هشت کانال را 
پر کنیم و کمیت را مد نظر بگیريم و کیفیت را پايین بیاوريم 

ناصحیح است.

 چرا هیچ کس روی مسائل فنی سریال ها دقت 
نمی کند؟

اين کارگردان با بیان اينكه رسانه ی ملی نبايد از کارگردانی 
که تازه سر کار آمده است و هیچ دانايی نسبت به 
خود کار ندارد استفاده کند، گفت: همه  اين مسائل 
است که دست  به دست هم می دهند و هیچ کدام از 
آدم ها سر کار خودشان نیستند. گاهی اوقات می بینم 
که متن ها غلط است. اين ها را تصحیح نمی کنند و 
جمله ای که در دهان بازيگر می گذارند مال آن آدم 
نیست و غلط است. به هر حال بايد يكی اين متن ها 
را خوانده باشد و نظارتی کرده باشد. چرا هیچ کس 
روی مسائل فنی دقت نمی کند؟ اينگونه است که 
مردم به سريال های ماهواره ای مبتذل و غیراخاقی 

روی می آورند.
گاهی اوقات سریال هایی همچون 

»امام علی)ع(« می سازیم
مجی��د جعف��ری در ارتب��اط ب��ا وضعی��ت 
س��ريال های امروزی که در ماه رمضان پخش 
می شوند، گفت: آن موقع که ما سريال می ساختیم ترکیه 
اصا بلد نبود و نمی توانس��ت س��ريال بس��ازد اما اکنون 
می بینید که در سريا ل س��ازی چ��ه کرده اند. گاهی اوقات 
ما س��ريال هايی همچون »امام علی)ع(« می س��ازيم اما 
آن ها مكرر به س��اخت سريال های کیفی ادامه می دهند. 
متاس��فانه ما با س��رعتی که جهان و تكنولوژی پیشرفت 
کرد، و متوقف مانديم و اکنون نیز خیلی از معضات را تا 
رفع نكنیم به جايی نمی رسیم. اما نكته ای که وجود دارد 
کشوری هستیم که دارای سابقه ی تاريخی و فرهنگ و 
نش��انه هايی از مجد و عظمت در اين قوم اس��ت که بايد 

نهايت استفاده را ببريم. 

گزارش

کارگردان »نیمه پنهان ماه«، نخستین سریال رمضانی:

 آن موقع که ما سریال می ساختیم ترکیه سریال سازی بلد نبود 

  فیلم های »پوران درخش��نده« معموال با اس��تقبال 
مخاطب در سینماهای کشور مواجه شده اند. اين بار 
نوبت فیلم »هیس! دخترها فرياد نمی زنند« او رس��یده تا پای تماش��اگر را به 

سینماها که در سال های اخیر اوضاع خوبی از نظر فروش ندارند، بكشاند. اين 
فیلم که به عنوان يكی از فیلم های اکران عید فطر به پرده سینماها راه يافته 
است به فروش نسبتا خوبی رسیده چنانكه آمار فروش اين فیلم بعد از دو روز 
اکران)اين فیلم چهارشنبه هفته گذشته به روی پرده رفته است( به 44 میلیون 
تومان رسید و از نظر فروش از دو فیلم ديگر؛ »جابجا« ساخته علی توکل نیا با 
11 میلیون تومان فروش بعد از يک روز اکران و »دهلیز« ساخته بهروز شعیبی 

با 10 میلیون تومان بعد از يک روز فروش، پیشی گرفته است. 
عاوه بر اين سه فیلم، »هیچ کجا هیچ کس« و»فرزند چهارم« نیز در لیست 

فیل��م های اک��ران عید فطر قرار دارن��د. اين فیلم ها بع��د از چندين فیلم بر 
روی پرده س��یما رفته اند که تنها »گذش��ته« و »چه خوبه برگشتی« از میان 
آنها فروش خوبی داش��ته اند. جديدترين س��اخته پوران درخش��نده، عنوان 
محبوب ترين فیلم جش��نواره س��ی و يكم فیلم فجر از ن��گاه بینندگان و نیز 
برنده سیمرغ کريستال تماشاچیان است. اين فیلم نیر مانند بسیاری از ساخته 
های اين کارگردان در زمره فیلم های اجتماعی قرار می گیرد. در اصفهان نیز 
»هیس! دخترها فرياد نمی زنند« از پنجشنبه در دو سینمای قدس و سپاهان 

اکران شده است.  

فروش خوب »هیس!...«
 در سینماهای کشور

بهـــــار بیـــنا
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آگهي ابالغ دادخواست وضمائم
بدينوس��یله به خانم جهان بس غن��ي پور فرزند امیدعلي فعًا مجهول المكان اب��اغ مي گرددکه آقاي 
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ازتاريخ انتشارظرف يک ماه بامراجعه به دفترشعبه دوم واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعام وهردفاعي داريدبیان نمايیدوبراي جلسه رسیدگي فوق نیزدر شعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي 
شهرضاحاضرشويدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد يک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود   

مديردفترشعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا  

آگهی ابالغ اجرائیه                              
شماره پرونده : 9204002133000014/1  بدين وسیله به آقای حسام صالحی فرزند محمد حسین مقیم : 
نجف اباد خیابان شريعتی کوی جنب کلینیک امین بن بست يوسف و خانم ها فاطمه منتظری نجف آبادی 
فرزند احمد مقیم : نجف آباد خیابان 15 خرداد شمالی کوی نمازی پاک 70 و سنا علی پور دال فرزند محمد 
مقیم : نجف اباد خیابان 15 خرداد شمالی کوچه سمندری که برابر گواهی مامور مربوطه آدرس تعیین شده 
ناقص و شناخته نگرديده اباغ می گردد که مديريت شعب بانک سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانكی 
شماره 1821 مورخ 90/6/23 تنظیمی در بانک سپه شعبه نجف آباد جهت وصول مبلغ 56827234 ريال تا 

تاريخ 92/1/31 و از ان تاريخ به بعد روزانه مبلغ 27318 ريال خسارت دير کرد در پرداخت درخواست صدور 
اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کاسه 9200014 صادر و در واحد اجرای اين اداره مطرح است 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب فقط يک نوبت در روزنامه اصفهان 
امروز جهت اطاع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید و از تاريخ درج و انتشار 
در روزنامه مزبور اباغ ش��ده محس��وب می گردد و ظرف مدت ده روز از تاريخ اباغ اجرائیه بايد نسبت به 
پرداخت بدهی خود به بستانكار اقدام نمائید در غیر اينصورت عملیات اجرائی علیه شما جريان خواهد يافت و 
غیر از اين آگهی جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .   م/الف 911   فاتحی � مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی نجف آباد 

آگهی احضار
چون آقای بهنام سیفی نژاد فرزند محمود شكايتی علیه آقايان 1- مهدی طاکش 2- حامد عرب مبنی 
بر لواط مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 910143ک/18 اين دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
92/6/23 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اينكه متهمین مجهول المكان می باشند لذا حسب ماده 180 
قانون آيین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهمین مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم 
حضور احضاريه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.   3508/م الف   مدير دفتر شعبه 

18 دادگاه تجديد نظر )کیفری( استان اصفهان- شكرالهی

آگهی ابالغ مفاد آرا 
 صادره از هیات قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت  
شمال شرق اصفهان  دراجرای ماده يک قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هیات مبنی بر تايید انتقال عادی و يا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به 
آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم نموده و 
در مهلت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و ارايه 
گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه حكم قطعی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد و صدور سند مالكیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . الف ( آرايی که در دو نوبت چاپ و مهلت اعتراض نسبت به 

آنها از تاريخ انتشار 60 روز می باشد : 
1- راي شماره 139260302027001600 تاريخ 1392/2/23 صفر علی عابدی علون آبادی فرزند ابراهیم 
شش دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/88 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 2- راي ش��ماره 139260302027001601 تاري��خ 1392/2/23 محمد خضری مزيكی فرزند رضا علی 
شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11901 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 161/02 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس کیوان. 
3- راي ش��ماره 139260302027001732 تاريخ 1392/2/23 ابوالقاسم شهرياری فرزند حسینعلی شش 
دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 6238 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 72/94 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 4- راي شماره 139260302027001747 تاريخ 1392/2/23 ربابه توسلی کجانی فرزند علی اکبر شش 
دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 12998 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 156/36 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 5- راي شماره 139260302027001762 تاريخ 1392/2/23 رسول موسي رضائي دهقي فرزند قدرت اله 
شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 2059 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/87 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
6- راي ش��ماره 139260302027001766 تاريخ 1392/2/23 حمیدرضا شفیعی فرزند علی چهار دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1572 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 192/88 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 7- راي شماره 139260302027001768 تاريخ 1392/2/23 ثريا بیناء فرزند شعبانعلی دو دانگ يكباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1572 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 192/88 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 8- راي ش��ماره 139260302027001772 تاريخ 1392/2/23 رس��ول قربانی فرزند حسین شش دانگ 
يكباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11323 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 43/41 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 9- راي ش��ماره 139260302027001773 تاريخ 1392/2/23 زهره جابری فرزند حس��ین شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 280 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 120/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 10- راي ش��ماره 139260302027001776 تاريخ 1392/2/23 عبداله غامی کفرانی فرزند غامرضا 
شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 117 فرعي از اصلي 15192 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/85 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد تقی و اسماعیل فروغی ابری.
 11- راي ش��ماره 139260302027001778 تاريخ 1392/2/23 اصغر ترابی زيارتگاهی فرزند رضا شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 284 فرعي از اصلي 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/38 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی اکبر ترابی زيارتگاهی و طی سند رسمی.
 12- راي ش��ماره 139260302027001780 تاريخ 1392/2/23 اکبر تنباکو زاده فرزند رضا ش��ش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 258/79 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر 

ضیايی. 
13- راي شماره 139260302027001781 تاريخ 1392/2/23 حمید رضا ذاکر اصفهانی فرزند زين العابدين 
چهار دانگ بانضمام حق و حقوق سرقفلی دو دانگ ديگر  يكباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/66 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
 14- راي ش��ماره 139260302027001782 تاريخ 1392/2/23 صديقه رخش��اد فرزند محمود دو دانگ 
باستثناء حق و حقوق سرقفلی آن دانگ يكباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 249 فرعي 

از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/66 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 15- راي شماره 139260302027002240 تاريخ 1392/2/28 يد اله کوچكیان فرزند حسین شش دانگ 
يكباب س��اختمان احداثي بر روي قس��متي از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مس��احت 105/75 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه حسین اخاقی 

بوزانی.
 16- راي شماره 139260302027002241 تاريخ 1392/2/28 سید احمد حسینی هرندی فرزند آقامهدي 
شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 5947 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229/53 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 17- راي شماره 139260302027003565 تاريخ 1392/3/22 هستی ما افضل عرب فرزند رضا شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 5656 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/61 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
18- راي ش��ماره 139260302027003613 تاريخ 1392/3/22 حس��ن فدائي فرزند مسیب شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 171 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 19- راي ش��ماره 139260302027003621 تاريخ 1392/3/22 فاطمه محسنی فرزند حسین سه دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 20- راي ش��ماره 139260302027003628 تاريخ 1392/3/22 ناصر محس��نی فرزند حسین سه دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 21- راي شماره 139260302027003632 تاريخ 1392/3/22 سید محمدرضا ملكوتي علون آبادي فرزند 
سید حسین چهار دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 9173 فرعي از اصلي 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/98 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
22- راي شماره 139260302027003651 تاريخ 1392/3/22 زهرا ملكوتي خواه فرزند محمد حسین دو 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 9173 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/98 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 23- راي شماره 139260302027003719 تاريخ 1392/3/22 مجید سوفسطائی فرزند رضا شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 24- راي شماره 139260302027003738 تاريخ 1392/3/22 حسن آرنديان فرزند علی اکبر سه دانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 167/03 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 25- راي شماره 139260302027003739 تاريخ 1392/3/22 زهرا جباری گجدی فرزند جبار سه دانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 167/03 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 26- راي شماره 139260302027003741 تاريخ 1392/3/22 محمود اعرابیان شهرضا فرزند رسول شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1723 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/62 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 27- راي ش��ماره 139260302027003763 تاريخ 1392/3/22 علیرضا زارعي گشیري فرزند اسماعیل 
شش دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 270/46 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه اسماعیل زارعی 

گیشیری و انتقال مورثی.
 28- راي ش��ماره 139260302027003775 تاريخ 1392/3/22 علی باطنی فرزند حس��ین شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 174/72 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي طیبه سرجويی.
 29- راي شماره 139260302027003795 تاريخ 1392/3/22 اکبر صادقانی فرزند محمود شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1576 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 187/81 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 30- راي ش��ماره 139260302027006936 تاريخ 1392/4/13 مراد الیاس پور فرزند علی ش��ش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 5 فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
31- راي شماره 139260302027006937 تاريخ 1392/4/13 سید منیرالدين مدني بروجني فرزند سید 
اسماعیل شش دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11901 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 249/35 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس کیوان.
 32- راي شماره 139260302027006938 تاريخ 1392/4/13 اصغر حاجیان فرزند صفرعلی شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 163 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 150/89 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه 

محمد فروغی ابری.
 33- راي ش��ماره 139260302027006939 تاريخ 1392/4/13 علی سیستان فرزند حسن شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 244/81 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 34- راي ش��ماره 139260302027006940 تاريخ 1392/4/13 اکبر خوش فرزند  ش��ش دانگ يكباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 60 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 184/61 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
  35- راي ش��ماره 139260302027006941 تاريخ 1392/4/13 غامحسین احمدی خوراسگانی فرزند 
جعفر شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 5709 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 92/18 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 36- راي شماره 139260302027006942 تاريخ 1392/4/13 سید محمود طباطبائی فرزند سیدعلی شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1593 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
  37- راي ش��ماره 139260302027006943 تاريخ 1392/4/13 منوچهر سعادت فرزند عباسعلی شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 226/76 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 38- راي ش��ماره 139260302027006944 تاريخ 1392/4/13 حسین رجبی حسین آبادی فرزند مانده 

علی شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 3124 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/32 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 

39- راي ش��ماره 139260302027006945 تاريخ 1392/4/13 پروانه هموله فرزند ابراهیم شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 3738 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 136/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 40- راي ش��ماره 139260302027006946 تاريخ 1392/4/13 احمد صادقانی فرزند رحیم شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1576 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139260302027006947 تاريخ 1392/4/13 مهتاب قائدي امیني هاروني فرزند   شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 13144 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 145/49 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 42- راي شماره 139260302027006948 تاريخ 1392/4/13 حسینعلی کاظمی مطلق فرزند رمضانعلی 
شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 9175 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/15 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 43- راي شماره 139260302027007450 تاريخ 1392/4/24 ابراهیم دهقانی فرزند اسماعیل شش دانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از قطعه زمین پاک 129 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 211/90 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قدمعلی 

شجاعی ابری.
 44- راي شماره 139260302027007451 تاريخ 1392/4/24 احمد شمالي خیاداني فرزند حسن شش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 261/76 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
45- راي شماره 139260302027007452 تاريخ 1392/4/24 فاطمه عبدالهي دهاقاني فرزند علی يک و 
نیم دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 304 فرعي از اصلي 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/94 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 46- راي ش��ماره 139260302027007453 تاريخ 1392/4/24 ابراهیم رضايي دهاقاني فرزند حبیب اله 
چهار و نیم دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 304 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/94 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
47- راي ش��ماره 139260302027007454 تاريخ 1392/4/24 حسن مطلبی فرزند ابراهیم شش دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
48- راي شماره 139260302027007456 تاريخ 1392/4/24 مهدی مقتدايی خوراسگانی فرزند حسین 
چهار و نیم دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 6600 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 218/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 49- راي شماره 139260302027007457 تاريخ 1392/4/24 آزاده برات زاده خوراسگانی فرزند حسین 
يک و نیم دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 6600 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 218/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 50- راي شماره 139260302027007458 تاريخ 1392/4/24 محمد حسین فنائی فرزند محمد باقر شش 
دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 187/23 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
51- راي ش��ماره 139260302027007459 تاريخ 1392/4/24 محمد ناصر عمادی فرزند رحیم ش��ش 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 52- راي شماره 139260302027007460 تاريخ 1392/4/24 محمد علي برهان شهرضا فرزند محمود 
شش دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 9164 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/4 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 53- راي شماره 139260302027007461 تاريخ 1392/4/24 امیر حسین باقری کیچی فرزند محمد علی 
دو دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1592 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 331/87 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
54- راي شماره 139260302027007462 تاريخ 1392/4/24 زری جعفري کچي فرزند حسین دو دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1592 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 331/87 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 55- راي شماره 139260302027007463 تاريخ 1392/4/24 حمیدرضا باقری کیچی فرزند محمد علی 
دو دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1592 فرعي از اصلي 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 331/87 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
56- راي شماره 139260302027007464 تاريخ 1392/4/24 محمد رضا اتحادی فرزند مرتضی سه دانگ 
يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 12481 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 142/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
57- راي ش��ماره 139260302027007465 تاريخ 1392/4/24 محبوبه اتحادی ابری فرزند حسین سه 
دانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 12481 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 142/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 58- راي شماره 139260302027007466 تاريخ 1392/4/24 آيه ضیائی فرزند رضا سه دانگ يكباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/27 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
59- راي ش��ماره 139260302027007467 تاريخ 1392/4/24 آيناز ضیائی فرزند رضا سه دانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/27 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
60- راي شماره 139260302027007468 تاريخ 1392/4/24 محمد علي باقري کچي فرزند عبدالرضا 
شش دانگ يكباب ساختمان و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1596 فرعي از اصلي 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
 61- راي شماره 139260302027007469 تاريخ 1392/4/24 مجید خبازيان اصفهانی  فرزند علی شش 
دانگ يكباب خانه احداثي بر روي قس��متي از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 196/75 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.   تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/4/30    تاريخ 
انتشار نوبت دوم :  1392/5/13   ريیس منطقه ثبت اسناد واماک شمال شرق اصفهان -  علیرضا حیدری 
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تندرستی6

خبر کوتاه تلنگر

معاون دفتر س��امت جمعیت و خان��واده وزارت 
بهداش��ت ضمن شفاف سازی نسبت به سیاست های 
جديد جمعیتی و اعام آن، گفت: وزارت بهداش��ت در 
فرهنگ سازی برای فرزندآوری و توسعه و تحكیم نهاد 
خانواده به تامین ، حفظ و ارتقای شاخص های سامتی 
نگاه ويژه دارد و تمام تدابیر خود را برای حفظ جان مادر 

و کودک انجام می دهد.
خلیل علی محمدزاده با تاکید بر لزوم بازگشت به 
سطح زندگی سالم اسامی، گفت: بايد بسترها، شرايط 
و لوازم ازدواج به موقع، باروری بدون تاخیر و فرزندآوری 
مناسب فراهم شود. جامعه برای حفظ جوانی، پويايی و 

توانايی خود به ازدياد جمعیت محتاج است.
محمدزاده با اشاره به اينكه آمار جمعیت ايران طی 
55 س��ال اخیر چهار برابر شده اس��ت، افزود: با ادامه 
وضعیت فعلی، يعنی نرخ رش��د سالیانه جمعیت 1/3 
درصد در يكصد سال آينده حتی جمعیت کشور دو برابر 
هم نخواهد شد. وی با بیان اينكه پنجره جمعیتی که به 
روی ما باز شده، حدود 40 سال بعد بسته خواهد شد، 
افزود: اگر از اين فرصت استفاده الزم نشود، معضات 
و پیچیدگی های ناش��ی از آن از جمله س��الخوردگی 
جمعیت، مديريت کش��ور را در زمینه های مختلف به 
چالش خواهد کش��ید و روز به روز ضعیف تر و فقیرتر 
خواهیم ش��د. معاون دفتر سامت جمعیت و خانواده 
وزارت بهداشت با اشاره به کشورهای پیشرفته ای که 
اين دوره طايی را رصد نكرده و يا در استفاده از همه 
مواهب آن موفق نبوده اند، افزود: اين کش��ورها اکنون 
با مش��كات اين مقوله دس��ت و پنجه نرم می کنند. 
برخورداری از رهبری خردمند و آينده نگر ما را از خواب 
گران در اين باره بیدار ساخت و بايد با استفاده از تمام 
ظرفیت ها و در سايه مديريت و مهندسی اجتماعی اين 
دوران به سرعت از منطقه خطر دور شويم. در غیراين 
صورت طی 20 س��ال آينده نیروی محرکه کشور به 
سس��تی گرايی دارد و تحرک و نشاط از کشور رخت 

برخواهد بست.
محمدزاده با بیان اينكه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كی به اجرای استراتژی درست و جديد 
جمعیتی نظام اعتقاد راسخ دارد، افزود: برنامه ريزی های 
اخی��ر در اين وزارتخانه معطوف به افزايش جمعیت و 

سامت محوری است.
ريی��س اداره جمعی��ت و ب��اروری س��الم وزارت 
بهداش��ت ادامه داد: تک فرزندی و کم فرزندی برای 
جامعه، خانواده ها و حتی خود فرزندان آسیب زاس��ت 
و بررس��ی های متع��دد حاکی از آن اس��ت که اغلب 
اين فرزندان در مس��یر زندگی و مواجه��ه با حوادث 
و ناس��ازگاری ها در مقايس��ه ب��ا همس��االن خود در 
خانواده هايی که از تعداد بیشتری از فرزندان برخوردارند، 

مهارت های کمتری از خود بروز می دهند.
وی افزود: وزارت بهداشت در فرهنگ سازی برای 
فرزندآوری و توس��عه و تحكیم نهاد خانواده به تامین ، 
حفظ و ارتقای ش��اخص های سامتی نگاه ويژه دارد 
و تم��ام تدابیر خود را برای حف��ظ جان مادر و کودک 

انجام می دهد.
محم��دزاده با يادآوری اين مس��ئله ک��ه دولت و 
مجلس در گذش��ته با مش��ارکت خانواده ه��ا، موانع 
موجود بر س��ر آموزش و تحصی��ات جوانان را رفع 
کرده اند، خواس��تار آن ش��د که در زمینه اش��تغال و 
مس��كن جوانان نیز گام های اساسی برداشته شود تا 
از بسیاری از تاخیر ها در ازدواج و نیز طاق ها و ساير 
بحران های خانوادگی که بهترين سال های باروری را 

هدر می دهند، پیشگیری شود.
لزوم اقدام ویژه برای کاهش مخارج 

درمان زوج های نابارور 
 به گزارش ايسنا، محمدزاده با ذکر آمار 2/8 میلیونی 
زوج نابارور در کشور، لزوم توجه دولت جديد و بیمه ها 
برای کاهش مخارج کمرش��كن درمانی اين دسته از 
خانواده ها را که با اش��تیاق فراوان به دنبال فرزندآوری 

هستند را خاطرنشان کرد.
معاون دفتر س��امت جمعیت و خان��واده وزارت 
بهداش��ت با بیان اينكه با وجود همه اين اقدامات، به 
هر حال تصمیم برای بارداری امری آزادانه، مسئوالنه 
و آگاهانه است، گفت: از تمام نهادها، بخش ها، رسانه ها 
و عناصر فرهنگ��ی و اجتماعی به منظ��ور ضرورت 
تحول بخشی به انديشه ها، ايده آل ها و ديدگاه های آحاد 

افراد جامعه دعوت به همكاری می شود.
خانواده ها باید از فردگرایانه به وضعیت 

هسته ای گذار کنند
وی افزود: سبک زندگی سالم که مبنای اصاحی 
دارد و در فرهنگ تمدن کهن ايران پی افكنده، اقتضا 
می کن��د خانواده ه��ا از حال��ت فردگرايانه  به وضعیت 

هسته ای گذار کنند.
محم��دزاده يك��ی از اقدام��ات مه��م در اصاح 
سیاس��ت های جمعیتی کش��ور را س��الخوردگی 20 
درصدی جمعی��ت در چهار دهه آينده و تش��ديد آن 
در فازه��ای پس از آن ذکر ک��رد و ادامه داد: مديريت 
هوشمند بايد عاج مشكات عديده و پیچیده ناشی از 

اين روند را قبل از وقوع و از هم اکنون تدبیر کند.
اعالم موارد مجاز به استفاده از روش های 

دایمی پیشگیری از بارداری
محمدزاده با بیان اينكه به هیچ وجه برای زوج های 
جوان س��الم و آماده، استفاده از هیچ يک از روش های 
جلوگیری از بارداری توصیه نمی ش��ود، افزود: استفاده 
از روش های دايمی و جراحی پیش��گیری از بارداری 
نی��ز فقط در حد مواردی که در کمیته های تخصصی 
مربوطه در دانشگاه ها مطرح شده و به دنبال آن تايید 
ش��ود که خطر جانی برای مادر يا کودک وجود دارد، 

مجاز است.

تاکید بر خودداری از تبلیغ 
روش های پیشگیری از بارداری

ترخیص دارو 
از گمرک آغاز شد

داروهای مکمل با احتیاط 
مصرف شود

مسواک زدن از آلزایمر 
جلوگیری می کند

ترخیص داروهای انباشته شده در گمرک از ديروز 
آغاز شد. طی چند ماه گذشته حجم وسیعی از داروهای 
وارداتی در گمرک انباشت شده بود و به دلیل مشكات 
ارزی به آنها اجازه ترخیص داده نمی ش��د. با اين حال 
براس��اس تازه ترين توافق انجام ش��ده قرار است کار 
ترخیص داروهای وارداتی از گمرک آغاز شود. داروهای 
وارداتی تمام��ا در فرودگاه امام خمینی )ره( انباش��ت 
ش��ده اند. در همین زمینه معاون فن��ی گمرک ايران 
گفت: از روز گذشته نمايندگان وزارت بهداشت و بانک 
مرکزی در گمرک فرودگاه امام مستقر شدند تا ترخیص 
داروهای وارداتی با سرعت بیشتری انجام شود. پیشتر 
نیز مديرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و 
دارو از آغ��از عملیات مربوط به ترخیص 165 میلیون 

يورو دارو از گمرک خبر داده بود.
ناصر رياحی با بیان اينكه از روز چهارشنبه هفته قبل 
واردکنندگان به گمرک مراجعه کرده و نامه های مربوط 
به انجام امور ترخیص خود را دريافت کردند، در پاسخ 
به اين سوال که از زمان آغاز ترخیص داروهای وارداتی 
از گمرک چه مدت طول می کش��د ت��ا اين داروها در 
دسترس مردم قرار بگیرند؟ گفت: به محض ترخیص، 
داروه��ا روانه ش��رکت های پخش می ش��وند و کار 
قیمت گذاری در کمیسیون قیمت گذاری آغاز می شود. 
وزارت بهداش��ت و سازمان حمايت به ما وعده داده اند 
تا قیمت گذاری دارو در سريع ترين زمان ممكن انجام 
شود. وی گفت: در صورت همكاری وزارت بهداشت و 
سازمان حمايت داروهای وارداتی تا فردا در داروخانه ها 

در دسترس مردم قرار خواهد داشت.
ريیس اتحاديه واردکنن��دگان دارو عنوان کرد: در 
کمیس��یون قیمت گذاری قیمت داروه��ای وارداتی با 
فرم��ول )قیمت خريد داروه��ای وارداتی + 15 درصد 
فروش واردکنن��دگان به ش��رکت های پخش + 10 
درصد فروش شرکت های پخش به داروخانه ها + 15 

درصد فروش داروخانه ها( محاسبه می شود.

يک دکترای داروسازی با بیان اينكه در مواردی که 
ب��ه علت بیماری بدن قادر به جذب يا اس��تفاده از مواد 
مغذی نباشد بايد مكمل ها مصرف شوند، گفت: در مورد 
نحوه انتخاب مكمل و مقدار مصرف مناسب آن بايد با 
پزشک مشورت شود و از عوارض جانبی و تاثیر متقابل 
مكمل ها با داروهايی که مصرف می شود پرس وجو کرد.
دکتر فروغ موسوی با اشاره به اينكه مصرف داروهايی که 
به عنوان مكمل عرضه می شوند در همه افراد ضرورت 
ندارند، گفت: سالمندان و گروه خاصی از بیماران می توانند 
از مكمل های خاصی سود ببرند. وی با تاکید بر اينكه 
نیازهای تغذيه ای انسان اصوال بايد از طريق جیره غذايی 
تامین ش��ود، گفت: برای تامین و رفع کمبود بعضی از 
مواد مغذی استفاده از مكمل ها سودمند است. ولی پیش 
از تهیه و مصرف مكمل بايد نحوه استفاده و موارد منع 

مصرف آن به دقت بررسی شود.
اين دکترای داروسازی با بیان اينكه مصرف مكمل 
نبايد جايگزين مصرف مواد طبیعی و غذاها شود، گفت: در 
مكمل ها تمامی مواد غذايی گنجانده نشده اند، مكمل ها 
حاوی منافع غذاهای کامل مانند میوه و سبزی نیستند، 
بنابراين بر حسب موقعیت و عادات غذايی ممكن است 
برخی مكمل های تغذيه ای ارزش تهیه هم نداشته باشند.

دکتر موسوی گفت: غذاهای کامل نسبت به مكمل های 
تغذيه ای دارای سه مزيت؛ قدرت تغذيه ای برتر، الیاف 
ضروری و م��واد محافظ هس��تند. وی در ادامه افزود: 
غ��ذای کامل حاوی انواع ريزمغذی های مورد نیاز بدن 
بوده، میوه ها و سبزی ها نیز دارای الیاف غذايی هستند، 
در بسیاری از غذاهای سرشار از الیاف يا فیبر، مواد مغذی 
ض��روری ديگری هم وجود دارد، اس��تفاده از الیاف به 
عنوان بخشی از جیره غذايی سالم به پیشگیری از بروز 
بعضی از بیماری ها کمک می کند. دکتر موسوی يادآور 
شد: غذاهای کامل حاوی مواد با اهمیت برای سامت 
انسان هستند، میوه ها و سبزی ها حاوی موادی موسوم 
به مواد شیمیايی گیاهی يا فیتوکمیكال است. اين مواد در 
حفاظت از انسان در برابر سرطان، بیماری قلب، ديابت و 
فش��ارخون باال موثرند. بسیاری از میوه ها و سبزی ها 
حاوی منبع عالی آنتی اکسیدان به شمار می آيند، اين 
مواد از سرعت اکسیداسیون مواد در بدن می کاهند و مانع 
از صدمه رسیدن به سلول ها و بافت های بدن می شوند.  
به گزارش ايسنا، اين دکترای داروسازی تصريح کرد: اگر 
فرد سالم باشد و از انواع متنوع غذاها مانند میوه، سبزی، 
غات سبوس دار، صیفی جات، فرآورده های کم چرب 
لبنی، گوشت بدون چربی و ماهی استفاده کند، نیازی به 

مصرف هیچ نوع مكمل ندارد.    

نتايج تحقیقات جديد پژوهش��گران نشان داد که 
مس��واک زدن منظم به پیش��گیری از آلزايمر کمک 
می کند. مطالعات جديد حاکی از آن است که مسواک 
زدن نه تنها ب��ه افراد زيبايی هديه می دهد بلكه برای 
جلوگیری از زوال عقل نیز مفید است. در پژوهش های 
اخیر مشخص شده بافت مغز افراد مبتا به آلزايمر با يک 
نوع اشكال که باعث بیماری لثه می شود در ارتباط است.

استجوهان کرين، دندانپزشک در انگلستان تصريح کرد: 
افراد بايد برای دوری از ابتا به انواع بیماری مس��واک 
زدن را در اولوي��ت قرار دهند. دکتر آلیس��ون کوک از 
انجمن آلزايمر نیز افزود: بهترين راه برای کاهش خطر 
ابتا به زوال عقل داشتن يک زندگی سالم و استفاده از 

يک رژيم غذايی متعادل است.    

کلینیک

ح��دود 45 درص��د از مبتايان  
ب��ه ديابت پس از 25 س��الگی 
گرفتاری کلیوی پیدا می کنند که به طور معمول شديد و 
وخیم است به طوريكه نیمی از مرگ ومیر بیماران ديابتی 

بر اثر گرفتار کلیوی است .
بیماری ديابت به طورکلی به چهار دس��ته  تقسیم می 
شود : ديابت جوانان يا ديابت وابسته به انسولین ، ديابت نا 
وابس��ته به انسولین ، ديابت زمان حاملگی ، ديابت مخفی 

يا نهفته.
ديابت جوانان همان طور که از نامش می توان حدس 
زد بیشتر دررده های سنی کودکان ، نوجوانان وجوانان ايجاد 
می شود . میزان شیوع آن میان زن ومرد تفاوتی ندارد و رده 
اجتماعی فرد نیز در آن بی تاثیر اس��ت . شايع ترين زمان 
بروز عائم اين نوع ديابت يا درپنج تا هفت س��الگی است 
يا در دوران بلوغ به طور معمول اولین عامت آن در پايیز 
و زمس��تان نمايان می شود . همچنین علت پیدايش اين 
بیماری کمبود ماده ای به نام انس��ولین در بدن است . اين 
ماده از مجموعه سلول های مخصوص در لوزالمعده ترشح 
می شود . الزم به ذکر است که بیماری ديابت به طور کلی 

با کمبود اين ماده در بدن همراه است .
در ديابت جوانان کمبود انسولین ناشی از ترشح ناکافی 
آن از لوزالمعده است . اين ترشح ناکافی اختال مادرزادی 
است و برای جلوگیری از بروز آن روش پیشگیری خاصی 
وج��ود ن��دارد ولی با درمان صحیح به کم��ک  خود بیمار 
وخانواده م��ی توان از عارضه های متعدد آن پیش��گیری 

کرد.
عالمت های دیابت جوانان 

عاي��م ديابت جوانان را می توان به س��ه گروه بدين 
شرح تقسیم کرد: 

1/پرنوشی : يعنی پیشگیری زياد وتمايل بیش از حد به 

نوش��یدن آب حتی تا حدود پنج لیتر در روز ) معادل بیست 
لیوان آب در روز (

2/پر ادراری : يعنی دفعات زياد حجم ادرار که ممكن 
است باعث شب ادراری هم بشود 

3/پرخوری وکاهش وزن هم زمان 
اگ��ر افراد چنین عامت هايی را درفرزند خود ديدند به 

طورحتم بايد به پزشک مراجعه کنند. 
عوارض شایع دیابت

روش تش��خیص ديابت بس��یار ساده اس��ت و با اندازه 
گیری قند خون و قند ادرار انجام می شود . اگر اين بیماری 
درست درمان نشود عارضه های بسیار زيادی خواهد داشت 
ک��ه هر يک نوعی معلولیت دايمی ب��رای فرد در پی دارد 

. طبق بررس��ی ها کوری ناش��ی از گرفتگی عروق چشم ) 
در 45 ت��ا 60 درص��د از مبتاي��ان ( و آب مرواريد ) پنج 
درصد از مبتايان ( از مهمترين وشايع  ترين عارضه های 
ديابت است . همچنین عده ای از بیماران نیز به گرفتاری 
عروق بزرگ بدن وعروق قلبی وعده ای ديگر به گرفتاری 
اعصاب دچار می ش��وند و همچنین ممكن است به تاخیر 

رشد در قد و بلوغ جنسی گرفتار آيند .
درمان دیابت 

خوشبختانه اين بیماری با انسولین درمان می شود در واقع 
انسولین ماده ای است که در بدن افراد ديابتی کم ساخته می 
ش��ود يا به هیچ وجه ساخته  نمی شود و با تزريق آن به فرد 
مبتا اين کمبود جبران می شود و مشكلی پیش نمی آيد . البته 

تجويز انسولین و چگونگی میزان مصرف آن بايد توسط پزشک 
تعیین شود به طور معمول برای شروع تجويز انسولین وتنظیم 

مقدار آن يک بستری کوتاه مدت دربیمارستان الزم است . 
نقش خانواده در درمان بیماری 

نقش خانواده در درمان ديابت بسیار حساس است چرا 
که پس از ترخیص از بیمارس��تان نقش اساس��ی در تداوم 
درمان وتقويت روحیه کودک بیمار بر عهده خانواده است . 
به عبارتی نقش خانواده دردرمان بیماری به چهار قسمت 
تقسیم می شود که عبارتند از : تقويت روحیه بیمار وتشويق 
اوب��ه ادامه تزريق مرتب انس��ولین ، رعايت رژيم غذايی ، 

مراجعه مرتب به پزشک معالج وورزش های مناسب 
رژیم غذایی مبتالیان به دیابت جوانان 

خوش��بختانه در ديابت جوانان بر خاف ديابتی که به 
انسولین وابستگی ندارد و درسنین باالتر ديده می شود رژيم 
غذايی سخت ومحدودی وجود ندارد . مصرف کلیه غذاها 
به طور تقريبی آزاد است به جز آنهايی که طعم شیرين دارد 
مثل قند ، شكر ، شیرينی ها ، شربت ها و برخی میوه های 

شیرين مانند انگور .
 همچنین نكته بسیار مهم آن است که فرد مبتا بايد 
در ه��ر وعده مقدار کمی غذا بخورد ولی تعداد وعده های 
غذايش را بیش��تر کند .البته برای بیماران مصرف بیش��تر 
غذاهای فیبردار مثل سبزی ها و میوه ها ونان توصیه می 
ش��ود . بیماران ديابتی بايد از چربی های گیاهی اس��تفاده 

کنند نه حیوانی . 
ورزش مبتالیان به دیابت 

هیچ نوع ورزش برای بیماران ديابتی ممنوع نیست وآنها 
می توانند به میل خود ورزش کنند . ورزش ها ی مناسب 
حتی ممكن است وضع قند خون آنها را بهبود بخشد فقط 
بیمارانی که هنوز قند خون ش��ان تنظیم  مهار نشده بهتر 

است از ورزش های سنگین خودداری کنند .  

کوری ناشی از گرفتگی عروق و آب مروارید از مهمترین عوارض دیابت هستند

بروز مشکالت کلیوی  در جوانان مبتال به دیابت 

محققان اظهار داشتند: کم خونی در افراد بزرگسال می تواند احتمال 
ابتا به زوال عقلی را افزايش دهد. در اين بررسی آمده است که از هر 
پنج آمريكايی 65 ساله و باالتر يک تن به بیماری کم خونی مبتاست 
و می تواند خطر ابتا به زوال عقلی را افزايش دهد.»کريستین ياف« 
از دانشگاه کالیفرنیا گفت: کم خونی مشكلی رايج در میان افراد مسن 
اس��ت و در 23 درصد افراد 65 سال و باالتر مشاهده می شود.در اين 
مطالعه، 2552 فرد بزرگسال 79 تا 70 سال از نظر میزان کم خونی و 
قدرت حافظه و تفكر در دوره ای 11 ساله مورد بررسی قرار گرفتند که 
از میان اين افراد، تعداد 393 تن در شروع مطالعه کم خونی داشتند اما 
در پايان 445 تن يا 18 درصد از شرکت کنندگان به زوال عقلی مبتا شدند. محققان اين مطالعه همچنین معتقدند: افرادی که در 
شروع مطالعه کم خونی داشتند، 21 درصد بیشتر از افراد ديگر در معرض خطر زوال عقلی بودند.به گزارش خبرگزاری يونايتدپرس، 
»ياف« گفت: داليل متعددی برای ارتباط بین کم خونی و ابتا به زوال عقلی وجود دارد. به طور مثال، کم خونی نشانگر ضعف در 

وضعیت سامتی عمومی فرد است يا سطح پايین اکسیژن ناشی از کم خونی می تواند در اين ارتباط نقش داشته باشد.    

در کتب طب س��نتی به دلیل ش��رايط 
خاص مزاجی سالمندان ، مبحثی به اين 
گروه اختصاص داده شده است. معموال ممكن است در يک سالمند 
با شرايط مزاجی تر و خشک مواجه باشیم. اما متخصصان طب سنتی 
می گويند: سالمندان با رطوبت اضافه در بدن مواجهند که يكی ناشی 
از کم تحرکی و عدم پاکسازی بدن و ديگری ضعف سیستم هضم، 
جذب، گوارش و دفع مواد زايد است. بنابراين متخصصان تدابیری را 
برای اين افراد توصیه کرده اند. اينكه غلبه فردی به عنوان يک عامل 
ضعف، کاهش مفرط انرژی و ناتوانی برای سالمندان ايجاد نشود نكته 
مهمی است که بدين منظور افراد سالمند بايد غذاهای پرتوان و کم حجمی دريافت کنندکه انرژی آنها را در طی روز تامین کند.
متخصصان می گويند مصرف بادام و غذاهايی که در آنها بادام به کار رفته است مثل حريره بادام، شیره بادام، شیربادام و ته چین بادام  
برای سالمندان بسیار مفید است.همچنین استفاده از غذاهايی چون حلیم، شیر و عسل وخوراکی که ترکیبی از گوشت مرغ سالم و 

کمی چغندر است توصیه شده است.   

افزایش ابتال به زوال عقلی در افراد مسن کم خون خوردن بادام برای سالمندان مفید است  

بانک جهانی از کاهش 12 درصدی قیمت غذا نسبت به زمان مشابه در سال 
2012 خبر داده است، اين درحالی است که قیمت مواد غذايی در ايران مدت زيادی 
اس��ت روند صعودی گرفته  است. يک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسامی معتقد است مديريت بهینه کشورهای اروپايی و آمريكايی و پرداخت يارانه 
چند صد میلیون دالری به کشاورزان باعث شده قیمت نهايی تولید در اين کشورها 
کاهش پیدا کند در حالی که ما در کشورمان روندی معكوس را طی می کنیم و باعث 

می شويم امنیت ذهنی مصرف کننده برای تامین مواد غذايی در ايران از بین برود.
عباس  پاپی زاده توضیح داد: قیمت نهاده ها در ايران به نسبت کشورهای اروپايی 
و آمريكايی به ش��دت باالتر است و قیمت تمام شده محصول هم باالست؛ نكته 
دوم مديريت بهینه ای است که در کشورهای آمريكايی و اروپايی وجود دارد، اين ها 
کشورهای توسعه يافته ای هستند که روی قیمت تمام شده محصوالت شان کار 

کرده اند يعنی از تكنولوژی های روز استفاده کرده اند.

پاپ��ی زاده افزود: هرچند اين کش��ورها عضو س��ازمان تج��ارت جهانی 
هس��تند برای حماي��ت از بخش کشاورزی ش��ان برخاف مق��ررات عمل 
می کنن��د يعنی آمريكا و اروپا چند صد میلیارد دالر به صورت مس��تقیم يا 

غیرمس��تقیم در س��ال به بخش کشارزی ش��ان يارانه می دهند.
او ادامه داد: آنها يارانه زيادی به بخش 
کشاورزيشان تزريق می کنند اين در حالی 
است که ما معكوس عمل کرده ايم يعنی 
ع��اوه بر اينكه از هیچ تكنولوژی خاصی 
استفاده نمی کنیم، هیچ بسته حمايتی  هم 
برايش در نظر نگرفته ايم و قیمت نهاده هايی 
مثل کود، سم و بذر را آزاد کرده ايم؛ در بحث 
هدفمندی يارانه ها هم بخش کشاورزی را 
مثل ساير بخش ها ديديم و به صورت آزاد 
با آن برخورد کرديم و االن کش��اورز دارد 

سوخت را به صورت آزاد می خرد.
وی اف��زود: يک هكتار زمین که قبا 

با 50 لیتر گازوئیل با قیمت 50 تومان ش��خم زده می ش��د االن با همان تراکتور 
فرس��وده ای که از قبل بوده با قیمت لیتری 350 تومان شخم زده می شود، يعنی 
چیزی حدود 22 الی 23 برابر افزايش قیمت در هزينه س��وخت اتفاق افتاده است. 
به گزارش ايسنا، اين نماينده مجلس گفت: عاوه بر اين ها هیچ حمايت يارانه ای 
يا سوبسیدی به کشاورز تعلق نگرفته است، در کشورهای توسعه يافته که به نظر 
می رسد که به بخش کشاورزی شان کمتر وابسته هستند يارانه جدی و خوبی را به 

اين بخش اختصاص می دهند، کشاورزی که در آمريكا و اروپا کار می کند قیمت 
نهايی محصولش به شدت کمتر از چیزی است که در ايران است اما در ايران قیمت 
تمام شده يک واحد تولیدی محصول به شدت بیشتر است و متاسفانه در اين میان 
هم کشاورز که تولید کننده است متضرر می شود و هم مصرف کننده که بايد تولید 

را با قیمت گرانی بخرد.
پاپی زاده به نقش واس��طه ها در سیستم 
بازاررس��انی بیم��اری که گريب��ان بخش 
کش��اورزی را گرفت��ه و قیمت محصوالت 
کشاورزی را چند برابر افزايش می دهد هم 
اش��اره کرد و گفت: علی رغم اينكه قیمت 
نهايی تولید باال می رود واسطه ها روی زمین 
قیمتی را به کشاورز پیشنهاد می کنند که هیچ 
صرفه اقتصادی ندارد و کشاورز مجبور است 
محصولش را به قیمت بسیار نازلی بفروشد 

و ضرر کند.
او افزود: واس��طه ها به اين سیستم بیمار 
ورود می کنند و محصولی را که به قیمت مفت خريداری کرده اند با قیمت چندين 
برابر به نفر بعدی منتقل می کنند تا به دست مصرف کننده برسد و مصرف  کننده 
ناچار است عاوه بر قیمت تمام شده باالی محصول سود کاذبی که دالالن دريافت 
می کنند را هم پرداخت کنند، يعنی اگر محصولی مثل کلم در مزرعه 100 تومان 
بوده با قیمت 1200 تومان به دست مصرف کننده می رسد و عما هزينه هنگفتی 

را بر دوش مصرف کننده تحمیل می کند.    

يک متخصص تغذيه با بیان اين که میانگین قدی نسل جديد 5 تا 7 سانتی متر 
کمتر از نسل قبل است، گفت: ژنتیک و محیط دو عنصر تاثیرگذار بر فرايند رشد فرد 
هستند که محیط خود به دو بخش تغذيه و بهداشت فردی )شامل خواب مناسب، 
ورزش و ...( تقسیم می شود. شمس الدين انصاری گفت: در صورتی که هر يک از 
عوامل محیطی، توسط فرد يا توسط مادر حامل جنین، طبق الگوی مناسب رعايت 
نش��وند، بر کارکرد ژن تاثیر منفی داشه و رش��د قدی کودک را با اختال روبه رو 

خواهد کرد.
وی میانگین قد متناسب جهانی را در هنگام تولد 46 تا 53 سانتی متر دانست و 
تصريح کرد: رشد مناسب به اين گونه است که در انتهای يک سالگی بايد 50 درصد 
قد تولد و در پايان دو سالگی 25 درصد قد تولد به طول قد فرد اضافه شده باشد. با 

ضرب قد انتهای دو سالگی در عدد 2 نیز می توان قد سن بلوغ را تخمین زد.

اين متخصص تغذيه در پاسخ به اين پرسش که اگر کودک به دلیل بیماری، 
س��وءتغذيه و يا عوامل ديگر در يک سال، رشد پیش بینی شده را نداشته باشد آيا 

اين کاهش قد در س��ال های ديگر جبران 
خواهد ش��د يا نه، خاطر نشان کرد: تفاوت 
فرايند رشد قدی و رشد وزنی در اين است 
که تاخیر در افزايش قد جبران پذير نیست 
و از اين جه��ت، دقت مضاعف والدين بر 
فرايند رش��د کودک نیاز است. به گزارش 
ايسنا، انصاری با اش��اره به اين که تمامی 
مواد غذايی مورد نیاز برای رش��د مناسب، 
در سبد غذايی خانواده ها وجود دارد، گفت: 
بدن برای رشد به مواد مغذی شامل انرژی، 
کربوهیدارت، پروتئین و ريزمغذی ها مانند 
اماح و ويتامین ها نیاز دارد که اين گروه ها 

در گوش��ت، ماهی، غات و حبوبات موجود هستند اما می بینیم که در سفره های 
خانواده ها به طور کامل از اين مواد غذايی استفاده نمی شود.

وی دلی��ل عدم تغذيه مناس��ب را روی آوردن خان��واده به خصوص زوجین 
ش��اغل به فست فودها دانس��ت و گفت: فست فودها غذاهايی هستند که انرژی 

زيادی برای بدن تولید کرده و گاهی شامل مواد پروتئینی نیز هستند اما مشكل 
اين گونه مواد غذايی کمبود چمشگیر ريزمغذی ها است که جزو مواد الزامی برای 

رشد محسوب می شوند.
وی اعام کرد: 30 تا 35 درصد کودکان 
ايرانی از اضافه وزن رنج می برند و سوءتغذيه 
روند رشد قدی اين افراد را با مشكل روبه رو 

ساخته است.
اين متخص��ص تغذيه عن��وان کرد: در 
تحقیقی که 12 س��ال پیش انجام گرفت، 
مشخص ش��د انتهای سن رش��د دختران 
در س��طح جهان از 17 سالگی به 14 تا 15 
سالگی و در پسران از 19 سالگی به 17 تا 18 
سالگی کاهش يافته است و احتمال می رود 
اين کوتاه ش��دن قد در طی نسل های آينده 
ژن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.انصاری بهترين راهكار برای جلوگیری از کوتاهی 
قد را چكاپ ماهیانه کودک تا يكسالگی و به صورت ادواری و پس از آن دانست و 
گفت: اصاح الگوی تغذيه بايد از خانه شروع شده و آموزش های الزم به مادران و 

حتی به دختران پیش از سن ازدواج در اين زمینه، داده شود.   

چرا  امنیت غذایی
 در ایران پایین است؟

نسل جدید
کوتاه قدتر شده است

کیمیا  فرهنگ
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اشمایکل:
امیدوارم »زالتان« 

را در منچستر  ببینم 
سنگربان سابق منچستريونايتد 
پاري سن ژرمن  سوئدي  مهاجم 
را با اريک کانتونا مقايس��ه کرد. 
او دوس��ت دارد ايبرا را با پیراهن 
ببیند.پاري س��ن ژرمن  بونايتدها 

توانست در فصل جابه جايي تابستاني ادينسون کاواني، 
مهاجم ناپول��ي را به خدمت بگیرد. با آمدن اين مهاجم 
اروگوئه اي بسیاري از رسانه هاي اروپايي از جدايي زالتان 
ابراهیموويچ از پاري سن ژرمن خبر دادند. اين در حالي است 
که خود ابراهیموويچ از ماندن خود در اين تیم فرانسوي 
سخن گفت.پیتر اشمايكل، سنگربان سابق منچستريونايتد 
دوست دارد ابراهیموويچ را با پیراهن شیاطین سرخ ببیند. 
او معتقد است که کاپیتان تیم ملي فوتبال سوئد مي تواند 
به کانتوناي جديد اولدترافورد تبديل شود.اشمايكل ، عنوان 
کرد: زالتان به دنیا آمده تا براي منچستريونايتد بازي کند؛ 
همچنان که کانتونا براي درخشش در منچستريوناتید به 
دنیا آمد. اين نظر من اس��ت و به آن ايمان دارم. چه بسا 
اين سوال به ذهن شما هم خطور کند که چرا بازيكني 
با توانايي هاي ابراهیموويچ تا االن در لیگ برتر انگلیس 
به میدان نرفته است. اين سوال به ذهن من هم خطور 
کرده و به همین خاطر است که دوست دارم ابراهیموويچ 
را با پیراهن منچستريونايتد ببینم. حضور ايبرا در لیگ برتر 

بسیار جالب خواهد بود. 

ونگر: 
پیشنهاد رئال جنون آمیز است

سرمربی آرس��نال پیشنهاد 
100 میلون يورويی رئال مادريد 
به گ��رت بی��ل را جنون آمیز و 
مسخره خواند.داستان گرت بیل 
با رئال مادريد همچنان ادامه دارد. 

کهكشانی ها با ريیس ماجراجوی خود حاضر هستند برای 
جذب ستاره ولزی تاتنهام 100 میلیون يورو به اين تیم 
لندنی پرداخت کنند؛ رقمی که بسیاری آن را اغراق آمیز 
می دانند.آرسن ونگر پیشنهاد 100 میلیون يورويی رئال 
به گرت بیل را مسخره دانست و از آن به جنون فوتبال 
ياد کرد. او گفت: خیلی جالب است در حالی که از بازی 
مالی پاک سخن می گويیم، برای جذب بیل 100 میلیون 
پوند پیشنهاد داده می شود. فوتبال به غايت جنون آمیز شده 
است. چه بسا سوال شود که چنین رقم های نجومی چه 
تاثیر بر فوتبال خواهند گذاشت. بايد بگويم که با وجود اتخاذ 
تدابیر جديد بدتر از قبل شده ايم. واقعیت که اين را نشان 
می دهد. فوتبال انگلیس نبايد ستاره های خود را از دست 
بدهد. او يک بازيكن بريتانیايی و بهتر است که در لیگ برتر 
انگلیس بماند. فوتبال انگلیس بهتر است که بهترين بازيكن 
خود را حفظ کند.آرسنال بیش از يک دهه است که هیچ 
جامی را به دست نیاورده است. ونگر برای تقويت تیم خود 
قصد دارد، بر خاف سال های اخیر سنت شكنی کند و چند 
ستاره نامی فوتبال جهان را به خدمت گیرد؛ با اين هدف 

که امید را به هواداران ناراضی خود برگرداند. 

کناره گیري سرمربی تیم 
فوتسال گیتی پسند از تیم ملي

رضا لک به دلیل منع حضور مربیان باشگاهي در تیم 
ملي، گیتي پسند را براي ادامه کار مربیگري اش انتخاب 
کرد.سرمربي تیم فوتسال گیتي پسند که براي مدتي به 
عنوان دستیار خسوس در تیم ملي فعالیت مي کرد ، درباره 
قانون منع حضور مربیان باشگاهي در تیم ملي، اظهار 
کرد: من زماني با گیتي پسند قرارداد بستم که حضورم 
در تیم ملي بامانع بود، اما حاال آقايان تحت تاثیر حرف 
مديران و رسانه ها قرار گرفتند و فكر کردند واقعا من در 
تیم ملي بازيكنان جابجا کرده ام. به همین دلیل گفتند 
از بین تیم ملي و گیتي پسند بايد يكي را انتخاب کنم.

ل��ک در ادامه با بیان اي��ن که با اين قانون از حضور در 
تیم ملي کناره گیري مي کند، افزود: اگر کمیته  فوتسال 
مي گويد بايد يكي را انتخاب کنم، پس ترجیح مي دهم 
در گیتي پسند بمانم. اما تصمیم کمیته  فوتسال عقاني 
نیس��ت. در تمام دنیا مربیان مي توانند همزمان در تیم 
ملي باشگاهي کار کنند، اما اکنون که آقايان مي گويند 
نمي شود، پس اشكالي هم ندارد! من هر تصمیمي که 
به نفع فوتسال کشور باشد را مي پذيرم و امیدوارم تیم 
ملي بدون من به مسیرش ادامه دهد. اما اگر مشكل فقط 
من بودم، اشكالي ندارد ولي به بقیه دوستان دست نزنند 

و اجازه دهند در کادر فني تیم ملي بمانند.

»مرتجی« سرمربی 
تیم هندبال نیک اندیش 

اصفهان شد
س��رمربی س��ابق تیم هندبال ذوب آهن به عنوان 
س��رمربی تیم هندبال نیک انديش اصفهان معرفی 
شد.در پی واگذاری س��همیه تیم هندبال سپاهان به 
تیم نیک انديش، اين تیم در فصل جديد مس��ابقات 
لیگ برتر هندبال کشور به عنوان يكی از نماينده های 
اصفهان شرکت می کند.با تصمیم مسئوالن اين باشگاه 
ش��هداد مرتجی به عنوان سرمربی تیم هندبال نیک 
انديش انتخاب ش��ده و به همراه اين تیم در مسابقات 
لیگ برتر حضور خواهد يافت.مرتجی که از بازيكنان 
ملی پوش هندبال اصفهان بود، دو فصل قبل هدايت 
تی��م هندب��ال ذوب آهن را بر عهده داش��ت و پس از 
انح��ال اين تیم به تیم س��پاهان نقل مكان کرده و 
دس��تیار مجید رحیم زاده ش��د.حمید زمانی سرپرست 
سابق تیم هندبال ذوب آهن نیز به عنوان سرپرست تیم 
هندبال نیک انديش معرفی ش��ده است.شاکله اصلی 
تیم هندب��ال نیک انديش را بازيكنان فصل قبل تیم 
هندبال سپاهان تشكیل می دهند و استكی، باباصفری و 
موسوی سه بازيكنی هستند که از تیم سپاهان به نیک 
انديش نرفته اند. تمرينات تیم هندبال نیک انديش برای 
حضور در مسابقات لیگ برتر هندبال چند روزی است 
ک��ه ادامه دارد، اما هنوز اين تیم برای حضور در لیگ 
برتر هندبال اعام آمادگی نكرده است.گفتنی است با 
انصراف تیم هندبال س��پاهان، دو تیم نیک انديش و 
مس پارس فاورجان دو نماينده هندبال اصفهان در 

لیگ برتر هستند.

دومین بازی تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر 
با کسب نخستین امتیاز برای اين سبزپوشان 
اصفهانی همراه شدتا شاگردان بوناچیچ با دست خالی به استقبال هفته سوم اين رقابت 
ها نروند.ذوبی ها برابر پرسپولیس در نیمه نخست بازی برابری را به نمايش گذاشتند 
اما در نیمه دوم کفه ترازو به نفع حريف تهرانی سنگین شد تا ذوب آهن به خوش 
شانسی از شكست فرار کند .بوناچیچ هم در کنفرانس خبری پس از بازی اعتراف 
کرد که تیمش شانس آورده به پرسپولیس نباخته .اما آنچه از ذوب آهن در نیمه دوم 
ديده تیمی بود کم توان و کم رمق که خیلی زود باک انرژی بازيكنانش تخلیه شده 
ومیدان را با حريفان واگذار می کند .به عبارت بهتر ذوبی ها در نیمه دوم های بازی 
برابر استقال خوزستان و پرسپولیس تهران بیش از آن که حريف را تحت فشار قرار 

دهند وبدنبال گلزنی باشند ، مراقب دروازه خودی بودند و آرزو می کردند هر چه زودتر 
داور در سوت  پايان بازی بدمد . اين آرزوی ذوبی ها در نخستین ديدار برابر حريف 
خوزستانی با گلهايی که در پنچ دقیقه پايانی دروازه شان روئید هرگز برآورده نشد اما در 
بازی با پرسپولیس به کمک تیر دروازه  اين آرزو رنگ واقعیت به خود گرفت.در اين 
میان نبايد از توجه به يک موضوع مهم غافل شد.ذوب آهن تنها تیم لیگ اين فصل 
به شمار می رود که فرصت ريكاوری و بدنسازی پیش فصل را نداشته و به فاصله 
کوتاهی پس از اتمام لیگ دوازدهم در لیگ سیزدهم حاضر شد .از سوی ديگر لوکا 
بوناچیچ سرمربی کروات اين تیم هم در آستانه شروع لیگ  به عنوان سرمربی ذوب 
آهن انتخاب و آغاز به کارد کرد تا همه چیز ذوبی ها دير شروع شود .البته اين دير 
شروع شدن پیامدهای خاص خودش را به همراه داشته و گريبان ذوب آهن را خواهد 
گرفت .در بازی با استقال خوزستان ، نداشتن فصل بدنسازی موجب شد تا شاگردان 
بوناچیچ در اواخر نیمه دوم از انرژی تخلیه شده و همین ضعف بهترين فرصت را برای 
حريف فراهم آورد تا ضربه کاری اش را در پنج دقیقه پايانی بر پیكر ذوب آهن وارد 
کند .در بازی دوم برابر پرسپولیس نیز ذوبی ها در نیمه دوم تا آستانه شكست پیش 
رفتند اما مهاجمان سرخپوش همچون حريف خوزستانی از فرصت های بدست آمده 

استفاده الزم را نبردند .موضوع ديگری که نبايد پیرامون دوبازی پیشین ذوب آهن از 
نظر دور داشت اين که دير اضافه شدن بوناچیچ و بی نقش بودن او در جذب نفرات 
موجب شده دست اين مربی برای استفاده از بازيكنان مورد اعتماد خالی باشد و کج 
دار و مريز به کارش ادامه دهد. به هر حال با نگاهی به شرايط کلی ذوب آهن در اين 
فصل و دو ديداری که  به نمايش گذاشت می توان به طور کلی گفت اوضاع اين تیم 
چندان مطلوب به نظر نمی رسد و مشكات فصل گذشت اين تیم همچنان پابرجا 
باقی مانده است. به طور مثال ذوبی ها فصل گذشته از نداشتن يک مهاجم حرفه ای 
و گلزن که بتواند بار خط حمله اين تیم را بر دوش بكشد رنج می بردند که در دوبازی 
نخست لیگ سیزدهم همچنان اين معضل به چشم می آيد. در خط هافبک هم 
بازيكن جنگنده ای که بتواند به عنوان بازيكن تخريبی عمل کرده و بازی حريفان را 
خراب کند ديده نمی شود. در خط دفاع نیز شرايط آنچنان که بايد باشد نیست . کوتاه 
سخن اين که از هر زاويه ای بخواهیم برآيند کلی ذوب آهن لیگ سیزدهم را زير ذره 
بین قرار دهیم چندان نشانه هايی از خوشبینی نمی توان يافت .تنها می توان امیدوار 
بود شرايطی که در لیگ دوازدهم گريبان ذوبی ها را گرفت و اين تیم را تا مرز سقوط 

به لیگ يک پیش برد ديگر برای اين تیم با ريشه اصفهانی تكرار نشود .

بوناچیچ باید به فکر چاره باشد 

ذوب آهن یک نیمه ای 
امیر حسین احتشامی

با افزايش دو گل نس��بت 
به هفت��ه قبل، پرونده دومین 
ران��د لی��گ س��یزدهم ب��ا زدن 14 گل به پايان رس��ید. 
نكته جالب اي��ن هفته، برتری تنها ي��ک میزبان بود به 
ن��ام فوالد که موفق ش��د همه امتی��ازات را در خانه نگه 
دارد. نیمی از بازيهای هفته هم مس��اوی ش��د شامل دو 
دربی گیان و تبريز. سه بازی را هم مهمانان با نقره داغ 
کردن میزبان شان پايان دادند. جدول در پايان هفته دوم، 
سیاق همیشگی لیگ قبلی را برای دو تیم اصفهانی دارد. 
س��پاهان در باالی جدول قرار دارد با تصاحب صد درصد 
امتی��ازات و ذوب آهن طبق معمول يكی از قعرنش��ینان 

است با گرفتن فقط يک ششم امتیازات.
 ملوان صفر/ داماش صفر

دربی گیان طبق معمول مساوی شد و به رسم همیشه، 
ه��واداران میزبان به اتوب��وس تیم مهمان حمله کردند. اين 
تقس��یم امتیاز، هر دو تیم را در حس��رت برد حداقل تا هفته 
س��وم نگه داشت. ملوان از پیروزی سه بر يک در نیم فصل 
دوم لیگ قبلی در همین دربی گیان، تا به حال هنوز رنگ 

برد را نديده است.
 تراکتورسازی یک )گل به خودی(
 گسترش فوالد یک )مهدی قریشی(

نبردن در هفته دوم اولی��ن جرقه های اعام نارضايتی 
نسبت به عملكرد مجید جالی در تراکتورسازی را استارت زد. 
آنها با يک گل به خودی از حريف همشهری جلو افتادند ولی 
در نیمه دوم و مقابل پرتاب های بلند اوت بازيكنان گسترش 
فوالد هیچ موفقیتی نداش��تند و برتری را از دست دادند. در 
ترکیب گسترش خبری از سعید آقايی، بازيكن جنجالی هفته 

اول هم نبود.
 سایپا صفر/ راه آهن 3 )مجتبی شیری، امین 

منوچهری و فرزاد آشوبی(
يكی از سنگین ترين شكست های خانگی سايپا در تاريخ 
لیگ برتر. تیم ابراهیم زاده گل اول را زد و با تكیه بر سیستم 
مورد عاقه او يعنی ضدحمله صاحب دو پنالتی شد و برتری اش 
را سه برابر کرد. فیرات بعد از بازی مدعی شد اين سنگین ترين 
شكست عمرش است ولی نگفت اين عمر را به جز ايران در 

کدام کشور به عنوان سرمربی گذرانده است؟
 استقالل یک )امیر حسین صادقی(

 سپاهان 2 )آرش افشین و هادی عقیلی(
زيباترين بازی هفته با تعداد موقعیت های گل باالتر از 
اس��تاندارد و شباهتی عجیب به بازی رفت دو تیم در لیگ 
قبلی يعنی برنده شدن تیمی که کمتر موقعیت گل داشت و 
مهمان بود. حساب سپاهان با اشتباهات داوری در اين بازی 
نه تنها صاف نش��د که طلب شان بیشتر هم شد. استقال 
هم بسان تمام فصولی که قلعه نويی را در لیگ برتر روی 
نیمكتش داشت، در هفته دوم با يک گل اختاف در آزادی 
باخ��ت. قضاوت نفر اول لیس��ت داوران الیت ايران هم در 
سوپرجام صوری ايران اصا نرمال نبود. او يک پنالتی برای 
هر دو تیم نگرفت )خطای نوری روی غامی برای سپاهان 
و پشت پای جهان عالیان روی نوری برای استقال(، يک 
پنالتی عجیب و غريب برای س��پاهان گرف��ت و با ندادن 
کارت زرد به مجیدی و صادقی آنها را در زمین نگه داشت 
و اخراج نكرد. روال بازيهای لیگ س��یزدهم در آزادی اين 
اس��ت که داور بازی اش��تباهات اساسی می کند و توپ به 

دوربین بیكار عنكبوتی می خورد.

علیرضا خطیبی

در هفته دوم لیگ برتر چه گذشت؟

سپاهان، آن باال 
ذوب آهن آن پایین

تحلیل

 مس یک )احمد حسن زاده(
 استقالل صنعتی یک )مهدی چاهکوتاه زاده(

مس خیلی زود در خانه عقب افتاد اما برخاف تصور، هواداران 
کرمانی اين بار صبوری کردند تا با گل دقیقه 2+90، کار به تساوی 
کشیده شود. احمد حسن زاده که گل مساوی را زد، يک پنالتی 
را هم هدر داد. ياوری زدن پنالتی را به حسین خانی سپرد ولی 
کاپیتان به دلیل خستگی از اين کار طفره رفت و درحالی که ياوری 
داشت به دنبال شجاعی می گشت تا او پنالتی را بزند، حسن زاده 
توپ را کاشت و هدرش داد. مس برای چهاردهمین هفته پیاپی 

در لیگ برتر نباخت تا با رکورد سال 89 خودش مساوی کند.
 نفت یک )رضا نوروزی(

 صبا 2 )رضا عنایتی و فرید کریمی(
نفت هم مثل استقال تیمی بود که در هفته اول، مهمان 
برنده و در هفته دوم میزبان بازنده ش��د. آنها گل اول را زدند 
ولی درنهايت به تیم محمد مايلی کهن باختند و صبايی ها از 
مربی نامهربان قبلی شان انتقام گرفتند. رضا عنايتی همچنان 
گل می زند ولو فقط از روی نقطه پنالتی. کسی فكر نمی کرد 

صبا چنین نمايشی در ابتدای لیگ داشته باشد و تا پايان هفته 
دوم، صد درصد امتیازات را گرفته باشد.

 فوالد یک )فرزاد حاتمی(/ فجر صفر
حاال معلوم شد چرا حسین فرکی اين قدر به حضور فرزاد 
حاتمی عاقه داش��ت و او را درحالی وارد ترکیب اصلی اش 
کرد که کمتر از 24 ساعت قبل کارت بازی اش صادر شده 
ب��ود. حاتمی به عنوان مهاجم نوک بازی کرد و با زدن يک 
گل سه امتیازی، عیارش را نشان داد. فجر هم تبديل شد به 

تنها تیم بدون امتیاز اين فصل تا پايان هفته دوم.
 ذوب آهن صفر/ پرسپولیس صفر

بدترين بازی هفته که به جز 15 دقیقه پايانی اش، هیچ 
تصوير قابل ديدنی جز شباهت رضا حقیقی و قاسم دهنوی 
به زعم گزارش��گر بازی نداشت. ذوب آهن هنوز برای آماده 
شدن کار دارد و به رقم گفته های بوناچیچ، برای دقايق پايانی 
بیشتر بازيكنانش ترجیح می دهند، بازی را نگاه کنند. تعداد 
موقعیت های پرسپولیس در ده دقیقه پايانی حداقل دو برابر 

موقعیت های اين تیم در 80 دقیقه قبلی بود.

آگهي ابالغ دادخواست وضمائم
بدينوس��یله ب��ه آقای زريرش��ريفي فرزندش��ريف فعًا مجه��ول المكان اباغ م��ي گرددکه آقاي 
خداخواس��ت استوار به نشاني ش��هرضا خیابان پاسداران امیرآبادفاز2 روبروي پارک ملت فرعي 48 
بن بست شقايق دادخواستي باوکالت خانم سمیرا شاهنظري به خواستة مطالبه مبلغ يكصدمیلیون 
ري��ال وج��ه نقدب��ه انضمام خس��ارت وارده به اين دادگاه تس��لیم  که به بكاس��ه 920259 ح 2 
ثبت و وقت رس��یدگي براي روزيكش��نبه 24 / 9 / 92 س��اعت 30 / 9 صبح تعیین گرديده اينک 
حس��ب درخواس��ت خواه��ان و به تجوي��ز م��اده73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يک نوب��ت دريكي از 
جرايد کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاريخ انتش��ارظرف يک ماه بامراجعه به دفترش��عبه دوم 
دادگاه عمومي حقوقي ش��هرضاواخذ نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعام 
وهردفاعي داريدبیان نمايیدوبراي جلس��ه رس��یدگي فوق نیزدرش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي 
شهرضاحاضرش��ويدواگربعداً احتیاج به نش��رآگهي باش��د يک نوبت منتشرخواهدش��دومدت آن ده 

روزخواهدبود مديردفترشعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا   

حصروراثت                                        
آقای سید مجید شكرالهی دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کاسه 92/ 8ش ح14 از اين دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجر شكرالهی يانچشمه  بشناسنامه 
798 در تاريخ 88/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1 � سید حسین شكرالهی شماره شناسنامه 27   2 � سید حسن شكرالهی يانچشمه شماره شناسنامه 70   3 � 
سید نصراله شكرالهی شماره شناسنامه 144   4 � سید مجید شكرالهی شماره شناسنامه 50 )فرزندان متوفی( 
متوفی به غیر از نامبردگان وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
مدت يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/ الف 913  رئیس شعبه چهارده شورای 

حل اختاف نجف آباد

آگهی اخطار اجرایی
شماره کاسه: 1884/91  مشخصات محكوم علیه   نام: مسعود نام خانوادگی: هارونی حجالوئی نام پدر: علی 
اکبر  نشانی محل اقامت: مجهول المكان   مشخصات محكوم له نام: امیر نام خانوادگی: سلیمان فیل  نشانی 
محل اقامت: زينبیه کوچه مخابرات کوچه دوم کوی مجید خسروی   محكوم به بموجب رای شماره 188 تاريخ 
92/2/2 حوزه 11 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت يافته است. محكوم علیه محكوم است 
به: پرداخت مبلغ ده میلیون ريال 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 34/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید 91/10/5 تا اجرای حكم در حق خواهان.

ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه اباغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم 
و استیفاء محكوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعام نمايد.  شعبه 11 

حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان 

حصروراثت                                        
آقای سیروس شجاعی برجوئی دارای شناسنامه شماره 199 به شرح دادخواست به کاسه 10/92 ش ح14 از 
اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبوتر خانم شجاعی برجوئی  
بشناسنامه708 در تاريخ91/1/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1 � سعدی شجاعی برجوئی شماره شناسنامه 503    2 � سیروس شجاعی برجوئی شماره شناسنامه 
199   3 � محمد ش��جاعی برجوئی ش��ماره شناسنامه 654    4 � بهروز شجاعی برجوئی شماره شناسنامه 
952   5 � ابراهیم شجاعی برجوئی شماره شناسنامه 10   6 � رضا شجاعی برجوئی شماره شناسنامه 1044 
)فرزندان متوفی( متوفی به غیر از نامبردگان وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس��ی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاري��خ نش��ر آگهی ظرف مدت يک ماه ب��ه دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.  م/ الف  914                                     

رئیس شعبه چهارده شورای حل اختاف نجف آباد 

آگهی اخطار اجرایی
شماره کاسه: 91-1842   مشخصات محكوم علیه   نام: فرشته نام خانوادگی: عوض زاده  نشانی محل اقامت: 
مجهول المكان   مشخصات محكوم له  نام: مائده  نام خانوادگی: حسین زاده به وکالت فرناز جوادی نژاد  نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان سرو طبقه دوم واحد 7  محكوم به بموجب رای شماره 
154 تاريخ 92/2/7 حوزه 32 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت يافته است. محكوم علیه 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 38/000 ريال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تاديه از تاريخ 91/10/10 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه 
به محكوم علیه اباغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن مسیر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعام نمايد.  شعبه 32 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان 

آگهی مزایده مرحله دوم                        
پیرو مزايده 92/2/25 در پرونده کاس��ه 910357 اجرايی و به موجب دادنامه 681 � 89 صادره از ش��عبه 
اول حقوقی محكوم علیه اجرايی خانم زهرا رضايی  � آقای علی اس��ماعیلی محكوم اس��ت به پرداخت 
578917036 ريال بابت محكوم به و هزينه های دادرسی و غیره در حق محكوم له و مبلغ 23952000 
ريال نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت که از طريق اجرای احكام مدنی شهرستان نجف آباد اموال 
ذيل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری هیئت سه نفره به شرح ذيل ارزيابی گرديده است . منزل 
مسكونی واقع در نجف آباد � امیر آباد خیابان شهید مطهری کوچه شهید احمد شريفی به شماره پاک 
44 و کد پس��تی 8513984837 ملک فوق دارای پاک ثبتی به ش��ماره 5/75 دفتر 155 و ش��ماره ثبت 
27831/1616 صفحه 427 در حال حاضر به صورت دو باب منزل مس��كونی و از آنها اس��تفاده می شود 
عرصه موجود 325 متر مربع از قرار هر متر مربع 1650000 ريال جمعا 536250000 ريال و ارزش دو واحد 
مسكونی به مبلغ 758250000 ريال با در نظر گرفتن کلیه عوامل و عرف روز محل برآورد گرديده است . 

که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظريه کارشناسي ،اموال توقیف شده از طريق 
اجراي احكام حقوقي نجف آباد و در تاريخ 92/5/24ساعت 11 صبح و در همان محل به فروش مي رسد 
،برنده مزايده شخصي است که از قیمت کارشناسي باالترين قیمت را انتخاب که بايستي 10 درصد آنرا في 
المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقي آن اقدام 
ننمايد مبلغ سپرده با کسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مي گردد ضمنا خريدار مي 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده ازمال/اموال/ ملک مورد نظر بازديد به عمل آورد . تاريخ انتشار :92/5/10 

تا92/5/13    م/الف 916  مدير اجرايي احكام حقوقي دادگستري نجف آباد

آگهی اخطار اجرایی
شماره کاسه: 1883/91    مشخصات محكوم علیه   نام: مسعود نام خانوادگی: هارونی حجالوئی نام 
پدر: علی اکبر  نشانی محل اقامت: مجهول المكان   مشخصات محكوم له  نام: محمد  نام خانوادگی: 
سلیمان  نشانی محل اقامت: خ زينبیه کوچه مخابرات کوچه دوم کوچه خسروی  محكوم به بموجب 
رای ش��ماره 215 تاريخ 92/2/22 حوزه 11 ش��ورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت يافته 
است. محكوم علیه محكوم است به: پرداخت مبلغ13/300/000 سیزده میلیون و سیصد هزار ريال بابت 
اصل خواس��ته و 36/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 
سررسید چک 91/10/5 تا اجرای حكم در حق خواهان.  ماده 34 قانون اجرای احكام:  همین که اجرائیه 
به محكوم علیه اباغ ش��د محكوم علیه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن 
مس��یر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعام نمايد. شعبه 11 شورای 

حل اختاف استان اصفهان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بدينوس��یله به آقای حسین علی غضنفری و ماندانا کاظمزاد  فعًا مجهول المكان اباغ می گردد که 
خواهان تعاونی ثامن االئمه با وکالت اکرم ش��جاعی به نش��انی: اصفهان – خ جی تعاونی ثامن االئمه 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بیست و دو میلیون ريال به اين شورا تسلیم که به کاسه 646/91 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 92/6/14 ساعت 9/45 صبح تعیین گرديده، اينک حسب 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا از تاريخ انتشار ظرف يک ماه با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف 6 حقوقی شهرضا 
و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، آدرس کامل خود را اعام و هر دفاعی داريد بیان نمائید و برای 
جلس��ه رسیدگی فوق نیز در ش��ورای حل اختاف 6 حقوقی شهرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتیاج به 
نشر آگهی باشد يک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود.  رئیس دبیرخانه شورای حل 

اختاف 6 حقوقی شهرضا

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بدينوسیله به آقای عبدالعلی بهرامی و سعید بهرامی  فعًا مجهول المكان اباغ می گردد که خواهان تعاونی 

ثامن االئمه با وکالت اکرم شجاعی به نشانی: اصفهان – خ جی تعاونی ثامن االئمه دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه چهل و پنج میلیون ريال به اين شورا تسلیم که به کاسه 645/91 ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
پنج شنبه مورخ 92/6/14 ساعت 9/30 صبح تعیین گرديده، اينک حسب درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا از تاريخ انتشار ظرف يک ماه با 
مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف 6 حقوقی شهرضا و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، آدرس کامل 
خود را اعام و هر دفاعی داريد بیان نمائید و برای جلسه رسیدگی فوق نیز در شورای حل اختاف 6 حقوقی 
شهرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتیاج به نشر آگهی باشد يک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد 

بود. رئیس دبیرخانه شورای حل اختاف 6 حقوقی شهرضا

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بدينوسیله به آقای محمدرضا باقرپور و لیا گابی  فعًا مجهول المكان اباغ می گردد که خواهان تعاونی ثامن 
االئمه با وکالت اکرم شجاعی به نشانی: اصفهان – خ جی تعاونی ثامن االئمه دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه بیست و هشت میلیون ريال به اين شورا تسلیم که به کاسه 1148/91 ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
پنج شنبه مورخ 92/6/14 ساعت 9/15 صبح تعیین گرديده، اينک حسب درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا از تاريخ انتشار ظرف يک ماه با 
مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف 6 حقوقی شهرضا و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، آدرس کامل 
خود را اعام و هر دفاعی داريد بیان نمائید و برای جلسه رسیدگی فوق نیز در شورای حل اختاف 6 حقوقی 
شهرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتیاج به نشر آگهی باشد يک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد 

بود.  رئیس دبیرخانه شورای حل اختاف  6 حقوقی شهرضا

آگهی ابالغ
در پرونده کاسه 910167 ت/17 آقای کريم میرزايی متهم است به قتل عمدی مرحوم اسام نورزهی که 
حسب محتويات پرونده مجهول المكان می باشد. لذا با استناد به ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری به وی 
اخطار می شود جهت رسیدگی به اتهامش در تاريخ 92/6/23 ساعت 9   صبح در شعبه 17 دادگاه تجديد نظر 
کیفری استان اصفهان واقع در چهارراه نظر مجتمع دادگاههای تجديد نظر حاضر شود، در غیر اين صورت 
تصمیم قانونی اتخاذ خواهد ش��د.   18890/م الف  مدير دفتر شعبه 17 تجديد نظر کیفری استان اصفهان 

-قاسمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کاسه 426/92 خواهان حسین مراديان دادخواستی مبنی بر مطالبه عین 296/410 گرم 
طا بانضمام مطلق خسارت دادرسی به طرفیت محسن رفیعی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
92/6/13 ساعت 8/30 صبح تعیین گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی موزائیک سازان خمینی شهر 
و حومه راس س�اعت 7/5 بعدازظهر روز دوش�نبه مورخ 1392/6/18 در محل تاالر شاهین واقع 
در خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب شیرینی صفا تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا معرفی نامه راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور 

به هم رسانید و یا وکالی خود را کتباً معرفی نمائید.
دس�تور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب صورت مالی سال 1391 و 
نحوه تقس�یم سود ویژه و بودجه س�ال جاری شرکت 3- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه 

شرکت 4- انتخاب بازرس 5- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی موزائیک سازان خمینی شهر و حومه

العاده فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی موزائیک سازان رهنان راس ساعت 9 
الی 12 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/6/13 در محل مسجد فاطمیه واقع در خیابان قدیم رهنان تشکیل می  گردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را کتباً اعالم نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1391 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت

3- ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان

هیات مدیره شرکت تعاونی موزائیک سازان رهنان5- تعیین خط مشی آینده شرکت

دعوت تاریخ انتش�ار: 1392/5/13آگهی 



محققان معتقدند، روند صعودی انتشار گازهای گلخانه يی می تواند 
زمین را به س��یاره ای غیر قابل س��كونت مانن��د ناهید مبدل کند.

به گزارش ايس��نا، با افزايش انتشار گازهای 
گلخانه ای، میزان جذب انرژی خورشید نیز 
به شدت افزايش يافته و زمین ديگر قادر به 
حفظ تعادل دمايی نخواهد بود.در نتیجه گرم 
تر شدن زمین، اقیانوس ها به حالت جوش 
درآمده و تبخیر می شوند؛ در اين شرايط جو 
مملو از بخار ش��ده و زمین به سیاره ای غیر 
قابل سكونت مشابه سرنوشت جهنمی ناهید 

مبدل خواهد شد.منطقه قابل سكونت ستاره جايی است که فرآيند فرار 
گازهای گلخانه يی آغاز می شود؛ اين منطقه حلقه ای از فضا در اطراف 

ستاره است که محل مناسبی برای شكل گیری آب به شكل مايع بر 
سطح سیاره سنگی و میزبانی حیات محسوب می شود.اخترشناسان 
دانشگاه ويكتوريا با استفاده از مدل رايانه يی 
دريافته اند، آستانه پايین تر تابش حرارتی در 
فرآيند گازهای گلخانه يی احتماالً سريع تر از 
تصورات قبلی روی دهد.»تیلور رابینسون« 
يكی از نويس��ندگان اين تحقیق تأکید می 
کند: نتايج اين يافته برای سیاره زمین نیز قابل 
تعمیم است؛ با توجه به افزايش میزان تابش 
نور خورشید، جو زمین بیش از تصورات قبلی 
مستعد اثرات گازهای گلخانه ای قرار دارد.نتايج اين مطالعه در مجله 

Nature Geoscience منتشر شده است.

میكروفون تلفن و تبلت های مجهز به آندروي��د، از راه دور فعال 
شده و بدين ترتیب هر حرفی که می زنید، توسط جاسوسان شنیده 
می ش��ود. نفوذ دولت ها به داده کاربران از طريق فناوری های نوين 
پس از افشاگری های اسنودن موضوع داغ محافل تكنولوژيكی بوده 
و اينک میكروفون دستگاه های مجهز به سیستم عامل آندرويد، سوژه 
جديد سازمان های جاسوسی شده است.در خبر منتشره از سوی وال 
استريت به نقل از يكی از مقامات سابق امريكايی سیستم شنود از طريق 

گوشی هوشمندو تبلت توسط اف بی آی، توضیح داده 
شده است.در اين خبر راه های جمع آوری اطاعات از 
طريق اف بی آی در فضای س��ايبر توضیح داده شده 
که اس��ناد و مدارک عرضه شده در برخی دادگاه ها بر 
اين داس��تان صحه می گذارد.بر اين اساس استفاده از 
برنامه های موسوم به spyware و نرم افزارهای 
مشابه با حكم دادگاه در حال افزايش بی سابقه است. 
البته افزايش ازدياد پذيرش فناوری توسط سازمان های 
اطاعاتی، امری طبیعی است و جاسوسی رنج وسیعی 
از متد های جديد را شامل می شود و روش های سنتی 
جاسوسی از پی سی و موبايل را )مانند ارسال ايمیل و 

لینک های زهرآلود( نیز در کنار خود دارد.
مقام س��ابق امريكايی در مصاحبه با وال استريت می گويد ابزار 
آندروي��دی را می توان از طريق میكروفون طوری تعريف کرد که از 
راه دور مكالمات تلفنی و يا مكالمات حضوری مظنون را ضبط کردهو يا 
هم زمان شنید. در واقع میكروفون روی اين دستگاه ها فعال شده بدون 
اينكه کاربر بفهمد و هر آنچه در حول و حوش کاربر به صورت صوتی 
)صحبت و مكالمه حضوری( رخ می دهد را جاسوسی می کند. بدين 
ترتیب اف بی آی از طريق تلفن های آندرويدی می تواند به اصطاح 
مظنونان را تحت تعقیب قرار دهد. اين مقام آگاه می گويد بیش از يک 

دهه است که اف بی آی روی جاسوسی از طريق میكروفون تلفن همراه 
کار می کند.به گفته اين مقام اين فناوری برای مبارزه با تروريس��ت، 
جنايات سازمان يافته و مبارزه با پورنوگرافی تعريف شده و البته در مبارزه 
با هكرها نیز از آن استفاده می شود در حالی که برخی هكرها در ساخت 
 Web اين پروژه دست داشته اند.از سال 2005 بدين سو اف بی آی از
Bugs برای جمع آوری آدرس اينترنتی و برنامه های نصب ش��ده 
روی کامپیوترها استفاده می کند. همچنین هكرها را استخدام کرده و 

هم برنامه های خود را توسعه می دهد و هم آنها را مأمور خريد برنامه 
های الزم برای جاسوسی می کند و وقتی متد معمولی در يک عملیات 
جواب ندهد، بافاصله روی متد جديد سوئیچ می کند.هفته پیش اف بی 
آی به طور تلويحی تأکید کرد که برای 35 هزار نیروی خود گلكسی 
سامسونگ مجهز به آندرويد می خرد و قطعا اف بی آی می داند که 
آندرويد امن نیست اما با اين حال قصد خريد اين دستگاه را برای نیروهای 
خود دارد. بنابراين می تواند بدون اينكه کاربر بداند از طريق آندرويد، وی 

را از راه دور کنترل کند.

کتاب های مختلفی منتشر شده اند که مكان 
های زيبا و تاريخی را در دنیا برای سفر به شما 
معرفی می کنند، مكان های باس��تانی که به 
خوبی حفظ ش��ده اند و ديدن آنها مانند پلی به قرن گذش��ته است. 
برخی ديگر از مكان ها به شاهكارهای هنری يا مهندسی و يا ديدنی 

مانند تاج محل و خانه آبشار فرانک 
لويدرايت اشاره دارد. ما در مطلبی به 
28  مكان در سراس��ر جهان برای 
دوستداران حیات وحش، جويندگان 
ماجراجو و کسانی که به دنبال يک 
برنامه پر هیجان هستند اشاره کرده 
ايم. طبق برنامه ريزی انجام شده 
ه��ر هفته به معرفی يك��ی از اين 
28 مكان می پردازيم. اهرام مصر 
چهارمین مكان از اين لیست است.

بحث های مختلف��ی در مورد 
ساخت اهرام مصر وجود دارد.

اهرام جیزه در س��احل غربی 
رودخانه نیل در صحرايی خشک قرار دارند. اهرام جیزه به سلسله 
چهارم مصر می رسد که نام های آنها عبارتند از "هرم خوفو"، "هرم 
خفره" و "هرم منكور" که خوفو بزرگترين ، قديمی ترين و معروف 
ترين بنای تاريخی "عجايب هفت گانه" جهان باس��تان اس��ت و 
همچنان پا بر جا است. طبق اکتشافات انجام شده، 4هزار و 500 

س��ال پیش به عنوان آرامگاه "خوفو"چهارمین فرعون  از سلسله  
پادشاهی مصر به ارتفاع 481 فوت )معادل 146.60 متر(ساخته شد. 
به علت دزديده شدن سنگ های آهكی براقش در آن زمان ارتفاع 
آن به 450 فوت رسید.اين موضوع که دقیقاً چگونه مصريان اين 
سازه های عظیم الجثه را ساخته اند هنوز مورد بحث است. برای 
س��اخت هرم بزرگ، کارگران مجبور 
به قطع، حمل و س��رهم کردن 2.3 
میلیون بلوک هايی از جنس س��نگ 
آه��ک به وزن تقريب��ی 2 تن بودند. 
باستان شناسان در حال حاضر بر اين 
باورند پروژه های اهرام از پروژه های 
معمولی آن دوران به شمار می آمدند.

اين اهرام به فرمان فرعون س��اخته 
شده است و به عنوان بهترين مقبره 
قابل توجه بشر باقی ماند. به گفته ژان 
پیر هودن معمار فرانس��وی که حدود 
يک دهه در خصوص بزرگترين هرم 
تحقیق کرده است، "شما نمی توانید 
سازه ای از سنگ به اندازه اين هرم ها با تعداد کمی از مردم بسازيد 
مگر اينكه به درجه علم بااليی در بسیاری از علوم رسیده باشید." 
هرم خوفو دارای س��ه اتاق دفن اجساد است. اتاق اول محل دفن 
شاه، اتاق دوم محل دفن ملكه و اتاق سوم که برای رد گم کردن 

دزدان هرم بوده است.

تیمی از دانشمندان در کالیفرنیا در حال ساخت رباتی هستند 
که قادر اس��ت رگ را پیدا کرده و به تنهايی از آن خون بگیرد.

به گزارش ايس��نا، سازندگان اين س��امانه امیدوارند ابداع آن ها 
فرايند انجام آزمايش های بالینی را سرعت بخشد.ربات جديد که 
Veebot نام گرفته، به اندازه يک انسان آموزش ديده دقیق 
اس��ت و دانشمندان در نظر دارند دقت آن را پیش از کاربرد در 
آزمايش های بالینی، از دقت انسان نیز باالتر ببرند.پس از اتمام 
پیشرفت  تكنیكی اين سیستم، آن ها در صدد يافتن بودجه برای 
استفاده در بیمارستان ها سال ها فاصله دارد.تجاری س��ازی آن برخواهند آمد.گفته می شود، Veebot تا 
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آفتابی

حضرت علی)ع( :عقل، اندوختن تجربه ها )و عمل به آن( 
است و بهترين تجربه، آن است كه پندت داده.

شايد باورتان نشود ولی درد معده در يک دختر 17 
ساله باعث ش��د به بارداری اش پی ببرد و درست 
زمانی متوجه اين درد ش��د که زمان زايمانش فرا 
رسیده بود.  به گزارش جام، جودی اسمیت 17 ساله 
اهل يورکشاير غربی در شمال انگلستان از ناحیه 
پايین شكم خود احساس درد شديدی کرد و مادرش 
لزلی او را به بیمارستان رساند. پزشكان در بیمارستان 
متوجه شدند که او باردار است و جالب اينجا است که 
چند ساعت بعد خانم اسمیت پسر 3/6 کیلويی خود 
به نام جک آرتور را سالم به دنیا آورد. خانم اسمیت 
و نامزدش دنی يومن 19 ساله اعتراف می کنند که 

هنوز در شوک به دنیا آمدن فرزندشان اند.

از گوشه و کنار دنیا

معده درد دختر 17 ساله 
بارداری اش را آشکار کرد 

 رونمایی از قدرتمند ترین 
رایانه هواشناسی در استرالیا 

خانه ای که همیشه
نور است

همانا کس��انی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ 
سپس بی هیچ انحرافی بر اين سخن ثابت قدم 
ماندند، فرشتگان با اين پیام بر آنها فرود می آيند 
که: نترسید و اندوه مداريد و مژده باد شما را به 
بهشتی که  آن را به شما وعده می دادند)ترجمه 

آيه شريفه 30 سوره مبارکه فصلت(
پس بدين سبب که خدا دينی برای تو و امتت 
تش��ريع کرده که جامع اديان گذشته است به 
دع��وت همگان بپ��رداز و آن گونه که فرمان 
يافته ای بر راه راست پايدار باش و از هواهای 
نفسانی آنان پیروی مكن و بگو: به هر کتابی 
که خدا فرو فرس��تاده ايمان آورده ام و فرمان 
يافته ام که میان ش��ما ب��ه عدالت رفتار کنم، 
چرا که پروردگار ما و ش��ما خداست و در آيین 
او همه ب��ا هم برابريم. اعمال م��ا از آن ما و 
اعمال ش��ما از آن شماست. هیچ کس نه در 
برابر اعم��ال ديگران مواخذه می ش��ود و نه 
پاداش می بیند. ...)ترجمه آيه شريفه 15 سوره 

مبارکه شوری(
و قطعا ما به س��وی پروردگارم��ان باز خواهیم 
گش��ت)ترجمه آيه ش��ريفه 14 س��وره مبارکه 

زخرف(
همانا کس��انی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ 
س��پس بی هیچ انحرافی بر اين س��خن ثابت 
قدم ماندند، نه ترس��ی بر آنان خواهد بود و نه 
اندوهگین می شوند)ترجمه آيه شريفه 13 سوره 

مبارکه احقاف(

س��ینه های مومنان و معابد بزرگی به يكديگر 
نزدي��ک هس��تند آنچنان که گوي��ی ترجمان 
يكديگرند. آن يكی با عش��ق گرم است و آن 
ديگری به عش��ق برپاست و هر دو گويی آينه 
دار جل��وه هايی از خانه معش��وق اند. خانه يی 
که در آن عش��ق رويیده و نور کلمات مقدس، 
خش��ت و آجر آن را رنگی ديگر بخشیده است. 
شیعه قرنهاست در راه طوفانی و سخت تاريخ، 
نشانی اين خانه را از روی کلمه کلمه قرآن  پیدا 
کرده است و سعی نموده تا نیم قدمی به سوی 
اي��ن آبادی بی انتها و اي��ن عمارت بی خرابی 
بردارد. درباره خان��ه های اهل بیت عصمت و 
طهارت، بسیار آيه )فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و 
يذکر فیها اسمه، يسبح له فیها بالغدو و االصال( 
تاوت ش��ده است. پس سینه تنگ عاشقان را 
جايی برای نالیدن هست! و زمینی برای بزرگ 

شدن!  و خانه ای برای وصل شدن!

26 رمــضــان 1434

آنان که می گویند: خدا

روز چهارش��نبه استرالیا از قدرتمندترين رايانه اين 
کشور رونمايی کرد که مقادير عظیم داده را برای 
پیش بینی  آب وهوا های بی نهايت سخت در اختیار 
دانشمندان هواشناس��ی می گذارد.به گزاش ايسنا، 
دانشگاه ملی استرالیا، نام اين ابررايانه را به پاس الهه 
تندر، رعدوبرق و توفان ژاپن، Raijin نامگذاری 
کرده  است.ظرفیت اين ابررايانه  تعیین  کننده اصلی 
موفقیت دانشمندان در عرصه هواشناسی عنوان 
شده است.به گفته لیندسی بوتن، مدير »مرکز ملی 
زيرساخت محاسباتی« دانشگاه ملی استرالیا، سیستم 
جديد می تواند با شبیه سازی های پیچیده و مدلبندی 
بسیار سريع تر و تفكیک پذيری باالتری در مقايسه با 
مدل های پیشین عمل کند.گفته می شود اين سامانه، 
بیست وهفتمین رايانه قدرتمند جهان است که دارای 
57 هزار هسته پردازنده است که با تعداد هسته های 
15 ه��زار لپ ت��اپ  برابری می کند.اين سیس��تم 
همچنین دارای حافظه 160 ترابايتی است که معادل 

حافظه 30 هزار لپ تاپ گزارش شده است.

مديران ش��هری شاهین ش��هر از ش��ش س��ال پی��ش تاکنون، 
خدمت رسانی علمی و عملی به شهروندان را در اولويت فعالیت های خود 
قرار داده اند. نتیجه اين امر نیز اکنون بیش از هر چیز، در رفاه، آسايش 
و راحتی شهروندان شاهین شهری خاصه شده است. اجرای بيش 
از 350 پروژه ش�هری طی شش س�ال از سال های 86 
تا 92 در شاهين شهر، شرايطی فراهم آورده تا مديران 

س�وی  از  آن،  ش�هری 
وزارت کش�ور و همچنين 
اصفه�ان،  اس�تانداری 
ل�وح تقدي�ر فعال تري�ن 
شهرداری سطح کشور را 
دريافت کنند. تبديل ش��دن 
شاهین شهر به سبزترين شهر 
کويری کشور و ساخت ترمینال 
شیشه ای نیز از جمله مهمترين 
اقدامات ش��هرداری اين ش��هر 
در س��ال های اخیر بوده است. با 
اين حال، اجرای پروژه »تقاطع و 

میدان غیرهمسطح ولی عصر)عج(«، يكی از شاخص ترين فعالیت های 
شهرداری شاهین شهر در سال های اخیر به شمار می رود.

پروژه تقاطع غیرهمسطح ولی عصر)عج( در غرب شاهین شهر و به 
منظور ساماندهی ورودی و خروجی های اين شهر از محورهای اصلی 
بزرگراه آزادگان و با هدف ايجاد ترافیک روان و ايمن اجرا شده است. 
هزينه اجرای تقاطع غيرهمسطح اين پروژه 400 ميليارد 
ريال بوده و با ايجاد چهار پل، يكی از منحصر به فرد ترين 
طرح های ترافيكی شهرداری های کشور به شمار می رود. 
اين پروژه  شامل دو پل در قسمت غرب و دو پل نیز در قسمت شرق 
است. پل های شرقی تقاطع غیرهمسطح ولی عصر)عج( دو دهانه ای 

هستند و هر يک 54 متر طول 
دارند. سیستم سازه ای پل ها به 
ص��ورت تیر و دال، مرکب از 36 
عدد از تیر های بتنی پیش ساخته 
اس��ت که ط��ول هر ي��ک به 
26 مت��ر و ارتفاع آنها به دو متر 
می رسد. نكته جالب توجه اينكه 
مس��یر اصلی تهران � اصفهان 
از روی تابلیه به عرض 17 متر 
عبور کرده و به فاصله هش��ت 
متری آن دسترسی به زيرگذر، 
مجزا از مس��یر اصلی و از روی 

تابلی��ه به عرض 19 متر عبور می کند. در واقع، در صورتی که مقصد 
نهايی وسايل نقلیه ای که مسیر تهران � اصفهان عبور می کنند، اصفهان 
باشد، از سمت شرقی پل عبور می کنند و چنانچه قصد تغییر مسیر به 

سمت شاهین شهر و يا بازگشت به مسیر تهران را داشته باشند، از سمت 
غرب پل های غربی و از محور کندرو می گذرند. اين محور، دسترسی به 

زيرگذر و روگذر را نیز تامین کرده است.
پل های ش��رقی تقاطع غیرهمس��طح حض��رت ولی عصر)عج( 
شاهین شهر نیز همانند پل های غربی عمل می کنند و شامل دو دستگاه 
پل دهانه ای به طول 54 متر هستند. در اين قسمت نیز وسايل نقلیه ای 
که در محور اصفهان � تهران حرکت 
می کنند، در صورتی که قصد عبور به 
سمت تهران را داشته باشند، از سمت 
غ��رب پل ه��ای ش��رقی می گذرند و 
چنانچه مقصدشان شاهین شهر باشد يا 
بخواهند به سمت اصفهان تغییر مسیر 
دهند، از سمت شرق پل های شرقی و از 
مسیر دسترسی کندرو استفاده می کنند.

 پروژه ولی عصر)عج( یکی از 
افتخارات شاهین شهر است

ناصر نفری ک��ه از ابتدای فعالیت 
دوران س��وم ش��ورای اس��امی شهر 
به عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب شد، پروژه تقاطع غیرهمسطح 
ولی عصر)عج( را يكی از افتخارات فراموش  ناشدنی اين شهر می داند. 
او با اش��اره به اينكه اين پروژه ملی در مسیر شاهراه مرکزی کشور و 
در ورودی غربی شاهین ش��هر ساخته شده است، گفت: پروژه  تقاطع  
غیرهمسطح ولی عصر)عج( با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ريال و در 
مدت دو س��ال ساخته شده و سال گذشته در زادروز فرخنده حضرت 
فاطم��ه)س( با حضور جمعی از مقامات کش��وری، اس��تانی و مردم 
شاهین شهر به بهره برداری رسید. نفری با اشاره به مشخصات ساخت 
پروژه ملی تقاطع غیرهمسطح ولی عصر)عج( شاهین شهر ادامه داد: 
ساخت 12 کیلومتر راه اصلی و شش کیلومتر مسیر دسترسی، توسعه 
200 هكتاری فضای س��بز در اراضی 
تملک شده، اجرای بیش از يک میلیون 
و 500 هزار مترمكعب عملیات کوه بری 
و خاک برداری، ساخت چهار دستگاه پل 
با دهان��ه 25 متری، ايجاد 1/5 کیلومتر 
کانال هدايت آب سطحی، کارگذاری سه 
کیلومتر خطوط آب و گاز بین ش��هری، 
نص��ب 400 پاي��ه روش��نايی و صرف 
يک هزار تن شبكه آرماتوربندی از جمله 

مشخصات فنی اين پروژه ملی است.
 پروژه ولي عصر)عج( ترکیبي از 

تعهد، تخصص و خودباوري
ريیس ش��وراي اسامي شهر شاهین ش��هر نیز از حمل و نقل و 
ارتباطات به عنوان يكي از مسائل و نیازهاي مهم شهري و اجتماعي ياد 
کرد و گفت: يكي از ويژگي هاي شاهین شهر، برخورداري از شبكه معابر 

شهري مناسب است که الزم بود براي تكمیل اين شبكه ورودي هاي 
اصلي ش��هر اصاح شود. بهرام عمويي با بیان اينكه از چهار ورودي 
اصلي شاهین ش��هر، سه ورودي غربي، شمالي و جنوبي اصاح شده 
است، با اشاره به قرارگیري تقاطع غیرهمسطح حضرت ولیعصر)عج( در 
آستانه ورود به شهر اصفهان، اظهار داشت: اين تقاطع مي تواند معرف 
خوبي براي اين شهر باشد همچنین با توجه به اينكه راه مواصاتي به 
شمال کشور از اين مسیر است، تقاطع حضرت ولي عصر)عج( سبب 
افزايش ايمني عبور و مرور و فاصله گرفتن محور پر تردد اصفهان تهران 
از ش��هر است. وی تاکید کرد: قبل از اجراي اين پروژه، با به کارگیري 
مش��اوران فعال و کارآزموده و صاحب نظران دلسوز، کارشناسي هاي 
الزم صورت گرفت و وقتي اطمینان حاصل ش��د که هیچ ابهامي در 
اجراي پروژه وجود ندارد، ش��هرداری با تمام ت��وان براي اجراي پروژه 
و بهره برداري هرچه س��ريع تر از آن وارد عمل شد و خوشبختانه اين 
پروژه ملی به به بهره برداری رسید و در اختیار شهروندان قرار گرفت. 
ريیس شوراي اسامی شهر شاهین شهر تأکید کرد: پروژه تقاطع غیر 
همسطح ولي عصر)عج( ترکیبي از تعهد، تخصص، خودباوري و ارتقای 
کمي و کیفي پروژه هاي شهر با توجه به شأن و منزلت مردم از سوي 

خدمت گذاران است.
  انجام سنگین ترین فعالیت های عمرانی 

در پروژه ولی عصر)عج(
جابجايی تاسيسات

واحدمقدارشرح عمليات

متر لوله450لوله  گاز

پایه39تیربرق

متر/طول800لوله آب آشامیدنی

متر/طول2400لوله آب فضای سبز

متر/طول2280کانال هدایت آب منطقه برخوار و میمه

عمليات ابنيه فنی
واحدمقدارشرع عمليات

مترمکعب25000پی کنی

متر مربع40000قالب بندی

کیلوگرم1,850,000آرماتوربندی

مترمکعب29500بتن ریزی

متر/طول14800 اجرای جدول

متر/طول1800اجرای آب رو

متر/طول1300اجرای کانال

دستگاه15اجرای کالورت

آرامش، آسایش و راحتی، هدیه مدیران شهری شاهین شهر به مردم

تقاطع و میدان ولی عصر)عج( شاهین شهر، نماد خدمت گذاری، تخصص و خودباری

غیرهمس��طح  تقاط��ع  مل��ی  پ��روژه  س��اخت  داس��تان 
ولی عصر)ع��ج( شاهین ش��هر، داس��تان بس��یار پیچی��ده ای 
اس��ت. چ��ه آنك��ه فعالیت ه��ای عمرانی بس��یار دش��وار و 
س��ختی برای به نتیجه رس��یدن اين پروژه انجام ش��د. از 
س��وی ديگ��ر، در اين پروژه ملی، فقط س��اخت يک تقاطع 
غیرهمس��طح مطرح نبود. بلكه يک میدان 13 هزار و 300 
مت��ر مربعی نیز در کنار اين پروژه بزرگ س��اخته ش��ده که 
ب��ه زيبايی بیش��تر پروژه انجامیده اس��ت. بر اس��اس آمار 
موج��ود، تنها يكی از فعالیت های دش��وار و پیچیده عمرانی 
انجام ش��ده، 30 هزار مت��ر مكعب بتن ري��زی بوده که در 
نوع خود کم نظیر اس��ت. در واقع برای س��اخت اين میدان 
و تقاطع غیرهمس��طح که 13 هزار و 300 متر مربع وسعت 
دارد، 1950 متر ديوار با بلوک  س��یمانی اجرا ش��ده که در 
کن��ار آن، 1350 مترمكعب حجم بتن مصرفی بوده اس��ت. 
همچنی��ن 7300 متر مكع��ب خاک ريزی، 3900 مترمكعب 
بل��وکاژ، 4500 متر مكعب خاک ب��رداری، و 530 متر مربع 
نیز جدو گذاری انجام ش��ده تا میدان حضرت ولی عصر)عج( 
ب��ه نتیجه برس��د. اين میدان، 5000 مترمربع فضای س��بز 
دارد و 1260 مت��ر آب نم��ا نیز در آن تعبیه ش��ده تا زيبايی 
آن دو چندان ش��ود و خاطره بس��یار خوبی را برای افرادی 

که وارد شاهین ش��هر می ش��وند، بر جای گذارد.

عمليات عمرانی انجام شده برای ساخت ميدان ولی عصر)عج(

واحدمقدارشرح عمليات

مترمربع1260سطح آب نما

مترمربع680سطح سنگ کاری بدنه

متر/طول530جدول کاری

مترمربع4700اجرای بتن فرش کف

مترمربع1800سطح سنگ کاری شده کف

کیلوگرم82000وزن المان های فلزی

عدد380تعداد نازل های آب نما

عدد220تعداد پروژ کتورهای LED آب نما

عدد40تعداد چراغ های چمنی المان ها

متر/طول5500کابل مصرفی )روشنایی و آب نما(

مترمربع680سطح رنگ آمیزی المان

متر/طول960سنگ کاری درپوش باغچه ها

دستگاه4تابلوهای برق آب نما

دستگاه3تابلوهای برق روشنایی محوطه

ساخت ميدان ولی عصر)عج( در کنار تقاطع غيرهمسطح
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