
سوختگرانمیشود،یارانهنقدیثابتمیماند

کابینهازتصمیمرییسجمهور
باخبربود؟

 پوستر  فیلم 
 سینما یی 
»یکی برای همه« 
منتشر  شد

رییس امور برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

علت کناره گیری دولتی ها  از کاندیداتوری

واکنش اصالح طلبان 
به ترکیب ستاد هاشمی 2

 شهرت از زیر زمین
58 بیرون می آید 

4

چند درمان خانگی برای 
5گزگز پاها در خواب

گردشگری اصفهان به حمایت 
بخش خصوصی نیاز دارد

ساختمان هیأت فوتبال اصفهان قفل و زنجیر شد

چه برسر فوتبال اصفهان می آید؟

اس��تان اصفهان از ظرفیت بس��یار باالیی در توس��عه صنعت 
گردشگری کشور برخوردار است و برای توسعه زیرساخت های 
این صنعت، نیاز به حمایت و مشارکت بخش خصوصی دارد. 
توسعه زیرس��اخت های گردش��گری با افزایش تعداد اماکن 
رفاهی، هتل ها و میهمانپذیرها، توسعه بخش فرودگاهی و... 

طرزتهیه  فیلم های 
انتخاباتی

انتخابات ریاس��ت جمه��وری به روزه��ای اوج خود 
نزدیک و نزدیک تر می ش��ود و تب اخبار و حواش��ی 
مربوط هم به همین منوال باال و باالتر می رود. این ها 
چند پیشنهاد هستند در این باره که با چه راهکارهایی 

می شود یک فیلم تبلیغاتی اثرگذار ساخت.
1    در م�ورد ایرانی که می خواهید بس�ازید 

صحبت کنید، نه ایرانی که سابقا بوده 
این نکته بارها از سوی نامزدهای مختلف نادیده...

س: ایرنا[
]عک
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480 مسجد در استان 
3

پذیرای معتکفان می شوند

افشین موالیی می رود؟ 6

»چه کسی گزینه انتخاباتی احمدی نژاد خواهد بود؟« 
شاید این تنها سؤالی بود که در ماه های اخیر پاسخ دقیقی درباره 
 آن یافت نمی شد، ولی در آخرین دقایق مهلت ثبت نام ها محمود 
احمدی نژاد به همراه حاشیه س��ازترین فرد دولت به ساختمان 
 وزارت کش��ور رف��ت و دس��تان او را ب��اال ب��رد و از او ب��ه عنوان 
احمدی نژادی نام برد که دیگر بوی مشایی می دهد! اما موضوعی 
 که در ای��ن روزها بح��ث و اظهارنظر پیرامون آن ش��دت گرفته، 
 این اس��ت که آیا مش��ایی گزینه انتخاباتی دولت دهم است و یا 
کابینه دول��ت احمدی ن��ژاد از اتخاذ چنین تصمیمی آش��فته و 

ناراحتند؟

چرا نیک�زاد در لیس�ت انتخاباتی احم�دی نژاد جا 
نگرفت؟

 چن��دی قب��ل اظهارنظ��ری انتخابات��ی از س��وی وزی��ر پرکار 
احمدی نژاد مطرح شد که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی 
داشت. علی نیکزاد، وزیر پرکار دولت به عنوان اولین نامزد جدی 
دولت برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آمادگی اش را برای 
پیوستن به رقابت های انتخاباتی اعالم کرد؛ خبری که خیلی زود 
از سوی برخی رسانه های دولتی و حامیان اسفندیار رحیم مشایی 

تکذیب شد. 

بسیاریازداوطلبان
تأییدصالحیتشدند

کالهبردارپیامکی
دراصفهاندستگیرشد

17/7درصدزنان
ایرانیبیکارند

جمشیدی،مدیرامور
اجتماعیاستانداریشد

قومیتگرایی،آفت
انتخاباتشوراهاست
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

تجدید فراخوان عمومی 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نوبت اول نوبت دوم

آگهی تجديد فراخوان های عمومی شماره 910/6027-910/6026-910/6025-910/6024
شرکت فراخواننده: شركت برق منطقه ای اصفهان 

شماره و موضوع فراخوانها:

نحوه دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: دريافت اينترنتی پرسشنامه با مراجعه به پورتال معامالت و تامين كنندگان 
وب سايت شركت برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir امكان پذير خواهد بود. )در صورت لزوم 

تماس در ساعات اداری با شماره 0311-6277687( 
تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: از سه شنبه مورخ 92/2/31 لغايت چهارشنبه مورخ 92/3/8

محل تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: اصفهان – خيابان چهارباغ باال – دبيرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان 
مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/3/25

نکات قابل توجه:
پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها، در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد شرايط برای 

دريافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
به درخواست ها و مدارک دريافتی بعد از تاريخ های اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

بديهی است ارائه مدارک پرسشنامه تكميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شركت در مناقصه 
ايجاد نخواهد كرد.

شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه 
استفاده نمايد.

ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوانها در پرسشنامه ها موجود می باشد.
ضمناً می توانيد اين آگهی ها را در سايت های اينترنتی زير مشاهده كنيد
www.erec.co.ir      www.tavanir.org.ir    http://iets.mporg.ir

موضوعشماره فراخوان

ارزيابی كيفی توان تهيه و تامين 30 دستگاه كليد خازنی 20 كيلوولت910/6024

ارزيابی كيفی توان تهيه و تامين 4 دستگاه كليد قدرت 400 كيلوولت، 6 دستگاه 910/6025
كليد قدرت 230 كيلوولت، 18 دستگاه كليد قدرت 63 كيلوولت و 20 دستگاه 

سكسيولر ارت دار 63 كيلوولت

ارزيابی كيفی توان تهيه و تامين 25 دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 910/6026
63 كيلوولت و 6 دستگاه ترانسفورماتور جريان 400 كيلوولت و 6 دستگاه 

ترانسفورماتور جريان 230 كيلوولت

ارزيابی كيفی توان تهيه و تامين 15 دستگاه سيستم مانيتورينگ گاز روغن910/6027

م الف: 2172
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آگهی فراخوان 

 روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

918771-92مناقصه1-
اجرای فعاليت های تعميراتی 
روزانه و فصلی ساختمانهای 

صنعتی و اداری
92/2/2892/3/8

شرک سهامی ذوب آهن اصفهان 

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوس�ط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به 
آدرس ذيل درج می گردد.

سایر موارد:
زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج 

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

مراجعه نماييد.

مزایده عمومی

شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان 

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طريق مزايده موارد زير را مطابق جدول ذيل به 
فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 03:31 روز شنبه مورخ 2931/30/40
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 03:70 صبح روز يكشنبه مورخ 2931/30/50

 ri.nahafseafba.www محل دریافت اسناد مزایده: پايگاه اينترنتی
ri.gropm.stei.www پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 1130-0300866

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهمزایده

فروش اموال اسقاطی و ضايعاتی امور آب و 92-1-95
5% مبلغ پيشنهادیجاریفاضالب منطقه جرقويه

آگهی تجدید مناقصه 
موضوع و برآورد ماهیانه مناقصه: عمليات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و نظافت 
و رفت و روب محدوده ش�هرداری منطقه چهار، بدون تعديل و ماب�ه التفاوت با برآورد 

ماهيانه: 338/395/137 ريال.
مدت اجرای عملیات: يک سال شمسی

دستگاه مناقصه گزار: شهردار نجف آباد 
محل اجرای عملیات: محدوده شهرداری منطقه چهار شهر نجف آباد 

شرایط ش�رکت در مناقصه: دارا بودن رتبه الزم متناس�ب با نوع عمليات و رعايت سقف 
قرارداد، داشتن شخصيت حقوقی و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه 
آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمی كه منقضی نشده باشد )شركت كنندگان در 

مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند(
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شركت های واجد شرايط دعوت 
می شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 92/03/04 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات 
خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 92/03/09 به دبيرخانه محرمان 
شهرداری نجف آباد تحويل نمايند )دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوری و با ارائه 

معرفی نامه كتبی، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت انجام می گيرد(
برندگان اول و دوم و س�وم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اس�ناد مناقصه: 200/000 ريال طی فيش واريزی به حساب سيبا بانک ملی به 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده: معادل 5%  كل اعتبار به مبل�غ )203/100/000( ريال را طی فيش واريزی به 
حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه 

معتبر بانكی ارائه نمايند.
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان 
شهردار نجف آباد



چهره روزیادداشت

حجربن عدی در لیست مفقودین 
صلیب سرخ

سردار میرمحمد باقرزاده، رییس کمیته جستجوی مفقودین نیروهای 
مس��لح در مورد محکومیت جریان نبش قبر صحاب��ه پیامبر)ص( در 
سوریه گفت: چند روز پیش که در ژنو بودم راجع به مسأله تعدی به مزار 
»حجر بن عدی« با رییس صلیب سرخ جهانی در ژنو صحبت شد و آنجا 

این مسأله را محکوم کردیم.
با صحبت هایی که در این جلسه شد، در واقع محکومیت این جریان را 
از صلیب سرخ گرفتیم، اما مس��أله  به این مهمی توسط صدا و سیمای 
ایران به نمایش درنیامد. وی تصریح ک��رد: ما باید نیاز توده های مردم 
را ببینیم. وقتی کاری در س��طح بین المللی انجام ش��ده باید انعکاس 
داده شود. من به اجالس س��ه جانبه ایران، عراق و صلیب سرخ رفته و 
راجع به این مس��أله صحبت کردم و بخش اعظم اجالس به این بحث 

اختصاص داده شد.

 دادگاه به فعالیت سیاسی 
مهدی هاشمی ورود نمی کند

قاضی سراج گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به فعالیت 
سیاسی وی ورود نمی کند.

قاضی ناصر سراج، در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی 
هاشمی اظهارداش��ت: این پرونده فعال در دادس��را در حال رسیدگی 
اس��ت و بعد از اتمام بررس��ی ها به دادگاه ارجاع می شود. وی در پاسخ 
به این سؤال که مهدی هاشمی برای فعالیت های احتمالی سیاسی در 
آس��تانه انتخابات منعی دارد یا خیر، تصریح کرد: این مسأله مربوط به 
دادگاه نمی شود و ما به موضوعات این چنینی ورود نمی کنیم. قاضی 
سراج خاطرنشان کرد: دادگاه فقط به اتهامات قضایی مهدی هاشمی 

رسیدگی می کند.

واکنش اصالح طلبان 
به ترکیب ستاد هاشمی

دبیر کل جبهه مردم��ی اصالحات با انتقاد از ترکیب س��تاد انتخاباتی 
هاشمی رفس��نجانی گفت: ستاد هاش��می فقط از کارگزاران تشکیل 
 ش��ده و اگر این طور ادام��ه یاب��د، اصالح طلبان ناچارن��د تجدید نظر 

کنند. 
حجت االسالم محمد زارع فومنی، دبیر کل جبهه مردمی اصالحات با 
بیان این که ستاد هاشمی رفسنجانی تبدیل به ستاد کارگزاران شده، 
گفت: همه گروه ها به این موضوع اعتراض دارن��د و همه ما را ناراحت 
کرده اس��ت؛ فکر نمی کردیم که ستاد هاش��می این گونه شود و فقط 
اعضای حزب کارگزاران ستاد وی را بگیرند و هیچ گروه دیگری به ستاد 
دعوت نشود. وی با بیان این که س��تاد هاشمی رفسنجانی را تبدیل به 
س��تاد کارگزاران کرده اند، تصریح کرد: شدیداً به این موضوع اعتراض 

داریم و اعتراض خودمان را خدمت هاشمی اعالم می کنیم.

 انتصاب برخی دیگر از اعضای 
ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی

طی احکام جداگانه ای از سوی اسحاق جهانگیری، برخی از معاونان و 
مسئوالن ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی مشخص شدند. 

بر این اس��اس، محمد عل��ی نجفی به عنوان مس��ئول تدوی��ن برنامه 
انتخاباتی، علی ربیعی به عنوان معاونت سیاس��ی، عباس آخوندی به 
عنوان معاون اقشار و صنوف، حجت االسالم والمسلمین علی یونسی به 
عنوان معاونت اجتماعی، محمدرضا صادق به عنوان معاون تبلیغات، 
سید صفدر حس��ینی به عنوان معاونت امور استان ها و حجت االسالم 
 والمسلمین مجید انصاری به عنوان رییس س��تاد استان تهران ستاد 
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی منصوب ش��دند.گفتنی است، پیش 

از این هم عبدالعلی زاده به عنوان قائم مقام ستاد انتخابات شده بود.

ورود شوراها به فعالیت های سیاسی 
ممنوع است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بر اساس قانون، ورود شوراها 
به مسائل و فعالیت های سیاسی ممنوع است و مردم بر اساس این اصل 

مهم به انتخاب افراد اصلح اقدام کنند.
عوض حیدرپور اظهار کرد: تشکیل س��ه دوره شوراهای اسالمی شهر 
و روس��تا تجربه های گران بهایی از نحوه فعالی��ت پارلمان های محلی 
در اختیار همگان قرار داده و بر این اس��اس، انتظار داریم ش��وراهای 
اسالمی شهر و روس��تا در دوره چهارم با وضعیت مطلوبی در راستای 
تحقق وظایف قانونی خود حرکت کنند. وی ادامه داد: آگاهی نس��بت 
به زیرس��اخت های فرهنگ��ی و اجتماعی موجود در ه��ر منطقه جزء 
مهم ترین نیازهای یک شورای موفق است و نامزدهای انتخابات نیز باید 
با در نظر گرفتن این موضوع مهم و با تدوین برنامه های جامع و سازنده 

در راستای تقویت این مقوله حیاتی حرکت کنند.

اخبار کوتاه 

 کنار کشیدن هیچ کاندیدایی 
به صالح نیست 

زاکانی/ نامزد ریاست جمهوری   
 بنده در ش��رایط فعلی کنار رفتن هیچ ک��دام از کاندیداهای اصولگرا 
 را به صالح نمی دانم، مش��روط بر این که ظرفیت و توان آنها به جای 
نقد درون گفتمانی معطوف به تحکیم جبهه انقالب باشد و کاندیداهای 
اصولگرا رقی��ب اصلی را فرام��وش نکنند؛ چرا که معتق��دم در فضای 
 سیاسی کشور در هر لحظه ممکن است اتفاقاتی رقم بخورد و شرایط 
 به گونه ای تغییر یابد که وضعیت اقبال یا عدم اقبال مردم نس��بت به 
یک کاندی��دا تغییر یابد و در آن صورت، ممکن اس��ت ع��دم اقبال به 
کاندی��دای واح��د حاضر در 
صحنه، منجر به شکست کل 

جریان شود. 
البت��ه در نهایت هم��ان طور 
که گفت��م، اصولگرایان باید با 
وحدت حداکث��ری در رقابت 
نهایی حضور داشته باشند؛ چرا 
که این موضوع را در ش��رایط 

فعلی امری واجب می دانم.
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کشور بسیار گران اداره می شود

ابوترابی، نامزد ائتالف پنج گانه جبهه پیروان با بیان این که ما کش��ور را بس��یار گران اداره می کنیم، 
 گفت: باید هزینه های درمان در کشور را کاهش دهیم.  در حال حاضر بیمارستان های دولتی با افزایش 

هزینه های دولت، خدمات درمانی را با کیفیت پایینی ارایه می دهند.

 اعالم تخلفات
به مراجع قضایی

بسیاری از داوطلبان 
تأیید صالحیت شدند

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: ما تالش می کنیم که اعالم نظر رسمی 
شورای نگهبان در خصوص بررسی صالحیت ها فراتر از 10روز نباشد و تالش 
داریم که زودتر هم اعالم کنیم، اما در غیر این صورت حداکثر فرصت ما پایان 
اردیبهشت  خواهد بود. عباسعلی کدخدایی در خصوص تعامل شورای نگهبان 
و وزارت کش��ور در برگزاری انتخابات اظهار داشت: بر اس��اس قوانین عادی، 
وزارت کشور مأمور اجرای انتخابات اس��ت که ما در روند برگزاری انتخابات با 
وزارت کشور تعامل داریم. وی ادامه داد: براساس اصل 99 قانون اساسی نظارت 
بر انتخابات بر عهده ش��ورای نگهبان است و وزارت کش��ور اقدامات اجرایی و 
صندوق های اخذ رأی را تعیین می کند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: 
بررسی صالحیت ها هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست جمهوری 

بر عهده شورای نگهبان است که این موضوع در قوانین هم بیان شده است.

 س��خنگوی هیأت عالی نظارت اس��تان تهران، از تأیید صالحیت بسیاری از 
 رد صالحیت ش��دگان در هی��أت ه��ای اجرایی خب��ر داد و گف��ت: پرونده 
رد صالحیت شدگان در هیأت نظارت شهرستان ها با حضور مراجع چهارگانه 
 در هیأت نظارت عالی استان ها در حال بررسی است و تاکنون نیز تعدادی از 
رد صالحیت شدگان در هیأت اجرایی به تأیید هیأت عالی نظارت استان تهران 
رسیده اند. ابراهیم نکو با ارائه گزارشی از روند بررسی پرونده رد صالحیت شدگان 
داوطلبان چهارمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در هیأت های نظارت، 
گفت: بعد از بررسی پرونده داوطلبان شورا های اسالمی شهر و روستا در هیأت 
اجرایی شهرستان ها که از 13 اردیبهشت ماه شروع و در 18 اردیبهشت به پایان 
 رسید، پرونده تأیید صالحیت شدگان به هیأت نظارت شهرستان ها و پرونده 

رد صالحیت شدگان به هیأت نظارت عالی استان ها ارجاع داده شد.

جانشین اداره منابع انس��انی س��تادکل نیروهای مسلح از 
بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن، امکان قطع  یارانه 
مشموالن غایب و فراری وجود دارد. سردار موسی کمالی با 
اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از مشموالن غایب، گفت: 
اکنون در حال بررسی راه های قانونی برای ممنوعیت ارائه 
خدمات به مشموالن غایب و فراری هستیم. وی ادامه داد: بر 
این اساس امکان استخدام، خروج از کشور، دریافت وام، ادامه  
تحصیل، دریافت مس��تمری از دولت برای مشموالن غایب 
و فراری وجود نخواهد داشت. جانش��ین اداره منابع انسانی 
ستاد کل نیروهای مس��لح همچنین افزود: در حال بررسی 
طرحی هس��تیم که به موجب آن، یارانه به مشموالن غایب 
و فراری تعلق نگیرد که در این راس��تا هماهنگی های الزم 
با بانک مرک��زی و مراجع مربوطه در حال انجام اس��ت. وی 
همچنین با اشاره به آن دس��ته از افراد ذکور متولد سال 55 
به بعد، گفت: این افراد منتظر این نباشند که عفوی به آنان 
تعلق بگیرد؛ زیرا همه اظهارات مطرح شده در این باره صحت 
ندارد. جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح به 
این افراد هشدارداد: در مهلت باقی مانده خود را برای انجام 
خدمت س��ربازی معرفی کنند. به گفته کمالی، مشموالن 
دارای غیبت، هنگامی که خود را برای انجام خدمت سربازی 

معرفی کنند، تمام یا بخشی از مجازات بخشیده می شود.

علی الریجان��ی، رییس مجلس در آغاز جلس��ه علنی روز 
ش��نبه طی س��خنانی، به اظهارت روز گذش��ته آیت اهلل 
جنتی در خطبه ه��ای نماز جمع��ه تهران درب��اره نحوه 
نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و تأیید 

صالحیت کاندیداها واکنش نشان داد. 
وی گف��ت:  الزم می دانم درب��اره صحبتی ک��ه آیت اهلل 
جنتی دیروز در نماز جمع��ه فرمودند توضیح عرض کنم.  
وی ادامه داد: قطعاً ایش��ان یکی از ش��خصیت های مورد 
احترام همه هس��تند. عرض بنده هم مربوط است به این 
که مطلب کاماًل روشن ش��ود. نکته ای که ایشان فرمودند 
که نظارت بر مورد انتخابات ش��وراها صفر اس��ت، اطالع 
درستی نیس��ت. الریجانی خطاب به نمایندگان مجلس 
 ادامه داد: همگان می دانید که تا دو روز پیش پرونده ها در 
هیأت های اجرایی توس��ط دولت رس��یدگی می ش��ده 
و  از دو روز قبل نظ��ارت کار خود را آغاز کرد که توس��ط 
نمایندگان شهرها و استانهاست. به محض این که این زمان 
فرارس��ید همه نمایندگان روز پنجشنبه و جمعه وقتشان 
را صرف همین امر کردند؛ یعنی ما پنجش��نبه را جلس��ه 
علنی نداش��تیم به خاطر نظارت درست بر امر شوراها.وی 
خاطرنشان کرد: و لذا این حرف، حرف دقیقی نیست؛ تمام 

بدنه مجلس هم اکنون درگیر نظارت بر امر شوراهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاندیدای یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در توصیه به اعضای ستادهای 
مردمی انتخاباتی خود با تأکید بر این که در مسائل مالی 
نباید وامدار کسی باش��یم، از آنان خواس��ت تا از هر نوع 
رفتاری که همواره بر غلط بودنش تأکید ش��ده، به شدت 
پرهیز کنند. سعید جلیلی اظهارداشت: در موضوع ستاد 
انتخاباتی؛ این کار قرار است انشاءاهلل کاری ارزشی باشد. 
باید به همان نسبت که مانع انحراف کار  می شویم، مانع 
بروز ظرفیت ها نشویم. به هرحال این کار مسئولیت دینی 
و شرعی و اخالقی اش با ماس��ت. اگر برای این دو موضوع 
سازوکار تعریف کنیم، ظرفیت آزاد خواهد شد  و دوستانی 
 که م��ی خواهند در این زمینه همکاری داش��ته باش��ند 
می توانیم در خدمتشان  باشیم و با آنها کار جمعی بکنیم.

وی ادام��ه داد: کارهایی ک��ه االن تحت عن��وان کارهای 
تبلیغات��ی صورت می گی��رد فقط طریقت ن��دارد، بلکه 
موضوعیت ه��م دارد. خ��ود این فعالیت ه��ا و رفتارهای 
تبلیغاتی و انتخاباتی باید یک الگو باش��د و شکلی از کار 
ارزش��ی را انش��اءاهلل ارائه دهد تا تحقق این شکل از کار 
خودش نوعی پیروزی و  نتیجه گیری باش��د. حداقل کار 
این است. سعی کنیم مدلی از کار مبتنی بر اندیشه انقالب 

را در موضوع رقابت های انتخاباتی بروز دهیم. 

 محمد باقر قالیباف با اشاره به دالیل تحول ایجاد شده در 
پایتخت گفت: امروز با کمک جوانان تصمیم های درستی 
در پایتخت گرفته ایم. وقتی می گویم جوانان، برای استفاده 
ابزاری و شعاری از این قش��ر نام نمی برم. هم اکنون 123 
ناحیه شهری در شهرداری تهران داریم که جمعیت برخی 
از این نواحی بیش��تر از برخی مراکز استان هاس��ت. برای 
شهرداران نواحی محدودیت گذاشته ام و گفته ام هر فردی 
که قابلیت داشته باشد و سن او بیش از 35 سال نباشد، باید 
به عنوان شهردار ناحیه انتخاب شود؛ چون احساس کردم 
ش��هرداری ناحیه نیازمند تخصص و نی��روی جوان برای 
مدیریت است. به افرادی که باالی 35 سال داشتند و دارای 
قابلیت بودند، گفتم به خدمتتان ادامه بدهید و در رقابتی 
تالش کنید تا به عنوان معاون ش��هردار منطقه، مدیر کل 
شهرداری و... مشغول به کار شوید. امروز تعداد شهرداران 
نواحی تهران که باالی 35 س��ال هستند از تعداد انگشتان 
یک دس��ت تجاوز نمی کند که این تعداد نیز دالیل خاص 
خود را دارند. درباره آنها نیز من ش��خصا می توانم تصمیم 
بگیرم. تحولی که در ته��ران رخ داده به برک��ت احترام به 
پیشکسوتان، بزرگان و اندیشمندان در حوزه نظریه و برنامه 
و همچنین به برکت اعتماد به جوانان در حوزه استفاده از 

تحرک  و نیروی جوانی آنها بوده است.

مجلس انتخاباتنظام وظیفه انتخابات

یارانه مشموالن فراری قطع 
می شود

واکنش الریجانی به 
اظهارات آیت اهلل جنتی

 وامدار مالی کسی 
نباشیم

پایتخت چطور  متحول 
شد؟
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»چه کس��ی گزینه انتخاباتی احمدی نژاد خواهد بود؟«  شاید این 
 تنها س��ؤالی بود که در ماه های اخیر پاسخ دقیقی درباره آن یافت 
 نمی ش��د، ول��ی در آخری��ن دقایق مهل��ت ثبت نام ه��ا محمود 
احمدی نژاد به همراه حاش��یه س��ازترین فرد دولت به ساختمان 
 وزارت کش��ور رف��ت و دس��تان او را ب��اال ب��رد و از او ب��ه عن��وان 
احمدی نژادی نام برد که دیگر بوی مشایی می دهد! اما موضوعی که 
در این روزها بحث و اظهارنظر پیرامون آن شدت گرفته، این است که 
آیا مشایی گزینه انتخاباتی دولت دهم است و یا کابینه دولت احمدی 

نژاد از اتخاذ چنین تصمیمی آشفته و ناراحتند؟ 

چرا نیک�زاد در لیس�ت انتخابات�ی احمدی ن�ژاد جا 
نگرفت؟

چندی قبل اظهارنظری انتخاباتی از سوی وزیر پرکار احمدی نژاد 
مطرح شد که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی داشت. علی 
نیکزاد، وزیر پرکار دولت به عنوان اولین نام��زد جدی دولت برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم آمادگی اش را برای پیوستن 
به رقابت های انتخاباتی اعالم کرد؛ خبری که خیلی زود از س��وی 
برخی رسانه های دولتی و حامیان اسفندیار رحیم مشایی تکذیب 
شد. نیکزاد در حاشیه جلسه کارگروه مسکن و حمل و نقل اردبیل 
در پاسخ به این سؤال که در انتخابات آماده رقابت با رقباست، عنوان 
کرده بود: »در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهم داشت.« 

آغاز زمزمه های کاندیداتوری نیکزاد با واکنش های متعدد حامیان 
 مش��ایی رو به رو می ش��د؛ حامیانی که مدت ها بود فعالیت های

انتخاباتی خ��ود را برای فراهم ش��دن زمینه ب��رای کاندیداتوری 
 مش��ایی آغاز کرده بودند. علی نیکزاد که در دول��ت احمدی نژاد 
مسئولیت های زیادی را برعهده گرفته بود و وزارتخانه هایی همچون 
وزارتخانه مسکن و وزارتخانه راه و ترابری و همچنین وزارتخانه امور 
زیربنایی را در کنار وزارتخانه مسکن بر عهده داشت، به مرور زمان 
در خصوص موضوع کاندیداتوری خود عقب نشینی کرد و برای ثبت 

نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حاضر نشد.
نیکزاد که در برهه ای از زمان سه وزارتخانه اجرایی و سنگین دولت 
احمدی نژاد را بر عهده داشت و در واقع نیمی از فعالیت های اجرایی 
دولت در زمینه اقتصاد را فرماندهی می کرد، امید زیادی به حمایت 
دولتمردان برای آمدن خود به عرصه رقابت های انتخاباتی داشت که 

گویا با مخالفت شخص رییس جمهور همراه شده بود.

محمدرضا رحیمی نفر دوم انصرافی ها شد
آخرین روز ثبت نام ها برای انتخابات ریاس��ت جمهوری در وزارت 
کشور مش��تری های زیادی داش��ت؛ از جمله چهره های دولتی.

مهم ترین ثبت نام در بین دولتی ها به محمدرضا رحیمی، معاون 
اول رییس جمهور تعلق داش��ت. محمدجعفر محمد زاده، معاون 
مطبوعاتی و امور اطالع رس��انی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با 

وکالت از سوی محمد رضا رحیمی، برای ثبت نام او به وزارت کشور 
آمده بود و در این خصوص گفت:  به ستاد انتخابات کشور آمده ام 
تا به وکالت از طرف رحیمی، معاون اول رییس جمهور در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ثبت نام کنم. عدم حضور شخصی رحیمی در 
وزارت کشور، بروز ش��ایعاتی مبنی بر عدم رضایت رییس جمهور 
با کاندیداتوری رحیمی را در برداش��ت. ش��اید این عدم رضایت را 
می ش��د در حمایت های متوالی احمدی نژاد از مش��ایی در طول 
آخرین س��فرهای اس��تانی هیأت دولت دید. عدم حمایت علنی 
رحیمی از کاندیداتوری فرد پرحاشیه دولت را نیز می توان دلیلی بر 
ناهمسو بودن و مخالفت های برخی از اعضای دولت احمدی نژاد با 

تصمیم او بر شمرد. 

آغاز مخالفت دولتی ها از یک حمایت آشکار
لطف اهلل فروزنده، معاون رییس جمهور در پاس��خ به این سؤال که 
»با توجه به نامزدی آقایان محمدرض��ا رحیمی معاون اول رییس 
جمهور، اسفندیار رحیم مشایی رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد و 
صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، رامین میهمانپرست دیپلمات 
وزارت خارجه در انتخابات ریاست جمهوری، آیا دولت برای ریاست 
جمهوری یازدهم گزینه ای دارد یا خیر؟« پاسخ جالبی داد. او در این 
باره گفت: دولت برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ گزینه ای ندارد 
و قانوناً هم نمی تواند داشته باشد و همکاران ما که ثبت نام کردند، 
شخصاً ثبت نام کرده اند و اگرافرادی هم از جمع دولت  از این افراد 
حمایت کرده اند، آن هم نظر شخصی خودشان بوده است. لذا دولت 

قانوناً  سازوکاری که از این افراد حمایت کند، ندارد.

کامران دانشجو، مخالف بعدی اقدام احمدی نژاد
وزیر علوم نیز در پاس��خ به پرسش��ی درباره این ک��ه احمدی نژاد 
مشایی را در وزارت کش��ور برای ثبت نام همراهی کرد و آیا این به 
معنای حمایت دولت یا نماینده بودن مشایی از سوی دولت برای 
انتخابات پیش رو، گفت: دولت کاندیدایی ندارد و کاندیدای مطرح 
شده از طرف احمدی نژاد براساس مشورت با کابینه نبوده، بلکه نظر 
شخصی وی است. وی با اشاره به آخرین جلسه هیأت دولت گفت: 
در حاشیه جلسه هفته جاری هیأت دولت، به رییس سازمان صدا و 
سیما گفتم که چرا در رسانه مدام گفته می شود که دولت کاندیدا 
دارد؛ زیرا بخشی از دولت برگزار کننده انتخابات است و نمی تواند 

کاندیدایی داشته باشد.

وزیر دادگستری هم به میدان آمد
سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری کشورمان درباره انتصاب 
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به دولت گفت: دولت تا این 
تاریخ هیچ تصمیمی ب��رای معرفی کاندیدای ریاس��ت جمهوری 
نگرفته اس��ت.  نایب رییس هیأت مرکزی اجرای انتخابات کشور 
گفت: این در حالی اس��ت که براس��اس ماده 68 قانونی برگزاری 
انتخابات و همچنین تبصره های ذیل آن و س��ایر قوانین و مقررات 

موضوعه دولت مجاز به معرفی کاندیدا نیست. 

علت کناره گیری دولتی ها از کاندیداتوری

 رهبر برجسته حماس کابینه از تصمیم رییس جمهور با خبر بود؟
آزاد شد

دادگاه اس��رائیل پ��س از هفت��ه ه��ا بازجویی، س��رانجام 
 رهبر برجس��ته حم��اس را آزاد ک��رد. به گ��زارش مرکز 
اطالع رسانی فلس��طین، یک دادگاه اسرائیلی حکم آزادی 
»ش��یخ خالد الحاج«، رهبر برجسته حماس را پس از چند 
هفته بازجویی صادر کرد. یک م��اه پیش نیروهای امنیتی 
اس��رائیل در طرح مبارزه با اعضا و حامیان جنبش حماس 
در کرانه باختری به منزل الحاج در جنین یورش برده و وی 
را برای انجام بازجویی به پایگاه نظامی »جلمه« اس��رائیل 

انتقال دادند. 

 اظهارات آمانو علیه ایران 
در مسکو

یوکیا آمانو، مدی��ر کل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در 
سخنرانی در مؤسس��ه روابط بین الملل در مسکو گفت که 
آژانس نمی داند آیا برنامه  هس��ته ای ای��ران دارای مقاصد 
نظامی است یا خیر. وی مدعی شد: آژانس در موارد مختلف 
از این که مقامات ایران به بازرسان بین المللی اجازه بازرسی 
از تأسیس��ات پارچین را نداده اند، ابراز نگرانی کرده است. 
همچنین بنابر گ��زارش خبرگزاری نووس��تی، آمانو گفته 
اس��ت: ما مطمئن نیس��تیم که اطالعات ارائه شده توسط 
ایران درباره  فعالیت های هسته ای اش کاماًل صحیح باشد و 
نمی توانیم مطمئن باشیم که ایران از انرژی اتمی تنها برای 

مقاصد صلح آمیز استفاده می کند.

باید علیه ایران تحریم های 
تعیین کننده اعمال کرد

فرانس��ه خواس��تار اعم��ال تحریم ه��ای تعیی��ن کننده 
علیه ایران ش��د. ژان ایو لودری��ان، وزیر دفاع فرانس��ه در 
س��خنرانی در واش��نگتن ابراز امیدواری کرد که آمریکا و 
کش��ورهای اروپایی تحریم های تعیین کننده ای را علیه 
 ایران در پیش بگیرند و این کش��ور و برنامه هسته ای اش

را مورد هدف قرار بدهند. لو دریان در سخنانی در مؤسسه 
کارینگی با ارائه برنامه اش در وزارت دفاع فرانس��ه گفت: 
 رویکرد دوگان��ه تحریم ه��ا و مذاک��رات در براب��ر برنامه 
هسته ای ایران باید فش��ارها را در چند ماه آینده علیه این 
کشور افزایش دهد؛ زیرا فعالیت های غنی سازی اورانیوم 

تهران، ادامه دارد. 

اخبار بین الملل



یادداشت

آغاز دور جدید آموزش میهمانداران 
هواپیما در قالب طرح بها

به همت مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی شهرس��تان اصفهان 
تعدادی از میهمانداران شرکت هواپیمایی هسا، در دوره آموزش های 
احیای قلبی ریوی پایه و همچنین آش��نایی ب��ا  فرآیند امدادخواهی و 
امداد رسانی شرکت کردند. محمد علی هاشمی، مسئول واحد آموزش 
شهرس��تان اصفهان با اعالم این خبر گفت: س��ه گروه هدف با اولویت 
1و2و3 داریم که میهمانداران هواپیما جزء اولویت گروه اول هس��تند 
و در زمان پرواز که دسترس��ی به خدمات اورژانس و مراکز درمانی در 
حداقل است، این افراد می توانند نقش بسزایی در انجام اقدامات اولیه 
وحمایت های حیاتی پایه برای بیماران و مصدومین احتمالی حوادث 
داشته باشند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار است تا پایان سال جاری 
این دوره آموزشی برای کلیه میهمانداران هواپیمایی هسا برگزار شود. 

مقابله با ملخ ها
100میلیون تومان خرج برداشت

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: در اثر حمله ملخ ها 
به طاق زارها، 100 میلیون تومان اعتبار برای مقابله با ملخ ها به اداره کل 
منابع طبیعی اختصاص یافت. منصور شیشه فروش در گفتگو با فارس با 
اشاره به حمله اخیر ملخ ها به برخی از شهرستان های استان اظهار کرد: 
هر ساله در ماه های اسفند و فروردین، پوره های ملخ در طاق زارها تولید 
می شود. وی ادامه داد: آران و بیدگل، بادرود، اردستان و نایین از جمله 
شهرستانی هایی هستند که مورد حمله ملخ ها واقع شدند که بیشترین 

خسارت را آران و بید گل متحمل شد.

 480 مسجد در استان 
پذیرای معتکفان می شوند

مسئول تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اس��المی استان اصفهان 
گفت: ۴۸0 مس��جد برای برگزاری آیین معنوی اعتکاف در ایام البیض 
ماه رجب در اس��تان اصفهان آماده ش��ده که از این تعداد ۸0 مس��جد 
مربوط به شهر اصفهان است. حجت االسالم و المسلمین بابایی اظهار 
داشت: ثبت نام معتکفان برای شرکت در آیین معنوی اعتکاف در استان 
اصفهان، همزمان با سراسر کشور آغاز شده است. به گفته بابایی، سال 
گذش��ته ۸3 هزار نفر در بیش از ۴00 مسجد اس��تان اصفهان معتکف 
شدند و امسال پیش بینی می شود تعداد معتکفان با افزایش 1۵درصدی 

روبه رو شوند.

پلمب یک واحد تولید دستگاه های 
غیراستاندارد پخت نان 

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: یک واحد تولید دستگاه های 
پخت نان به دلیل وجود ش��کایت متع��دد نانوای��ان و کیفیت زیر حد 
استاندارد دستگاه های تولیدی، پلمب و پرونده به مراجع قضایی معرفی 
شد. غالمحسین شفیعی با اشاره به این که20 واحد تولید دستگاه های 
پخت نان و ش��یرینی در اس��تان اصفهان مش��غول به فعالیتند، اظهار 
داشت: 13 واحد، دارای پروانه استاندارد بوده و هفت واحد دیگر در حال 

دریافت پروانه و نشان استاندارد هستند.

 پنج کشته و زخمی 
در حادثه تصادف در نایین

فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در تصادف مینی بوس و تریلر 
در محور چوپانان به انارک در شهرستان نایین، پنج نفر کشته و زخمی 
شدند. سرهنگ رجبعلی مختاری ادامه داد: این حادثه که در کیلومتر 
30 جاده چوپانان - ان��ارک رخ داد، دو خودرو از رو به رو به هم برخورد 

کردند.

گشتی در اخبار 

گردشگری اصفهان به حمایت 
بخش خصوصی نیاز دارد

استاندار اصفهان
علیرضا ذاکر اصفهانی 

استان اصفهان از ظرفیت بسیار باالیی در توسعه صنعت گردشگری 
کشور برخوردار است و برای توسعه زیرساخت های این صنعت، نیاز 
به حمایت و مش��ارکت بخش خصوصی دارد. توسعه زیرساخت های 
گردش��گری با افزایش تعداد اماکن رفاهی، هتل ها و میهمانپذیرها، 
توسعه بخش فرودگاهی، اطالع رس��انی و تبلیغات داخلی وخارجی 

و هم��کاری بخش خصوصی 
محقق می شود. این مجموعه 
با زیربنای 1۵ هزار متر مربع 
و هزینه 1۵0 میلی��ارد ریال 
احداث ش��د. وج��ود مناطق 
گردشگری و طبیعت زیبای 
ای��ن منطق��ه س��بب جذب 
گردش��گران  و  مس��افران 

می شود.
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چهره روز
احداث تقاطع غیر همسطح میدان ۲۵ آبان تا پایان سال جاری

مصطفی نوریان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد: احداث تقاطع 
غیرهمس��طح میدان 2۵ آبان به منظور س��اماندهی ترافیکی در این محدوده تا پایان سال 

جاری اجرایی می شود.
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 دردویس��ت و هش��تاد و 
 گروه 
پنجمی��ن جلس��ه علنی شهر

ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان عمده ترین محور جلس��ه بر پیش بینی 

بودجه متروی کالنشهرها در مجلس بود. 
در این جلس��ه ح��اج رس��ولیها رییس ش��ورای 
اسالمی ش��هر، س��یدکریم داوودی نایب رییس 
 شورای اسالمی شهر اصفهان و مصطفی بهبهانی 
رییس کمیس��یون عمران و شهرس��ازی شورای 
اس��المی ش��هر اصفه��ان س��خنرانی کردند که 
 مشروح گفته های ایش��ان را در متن زیر خواهید 

خواند:
   در چندسال گذشته حق اصفهان داده نشده 
است. هفته گذشته مجلس دو ردیف بودجه برای 
ش��هرداری ها تصویب کرد که از االن باید به فکر 
برنامه ریزی برای آن باش��یم؛ زی��را برنامه های 
دولت یک س��اله بوده و در حال حاضر سه ماه از 

سال گذشته است.
قباًل مقرر شده بود دولت دو میلیارد دالر بودجه 
به متروی کالنشهرها اختصاص دهد که تاکنون 
محقق نشده بود، ولی هفته گذشته مجلس بودجه 
دو میلیارد دالری را برای کالنش��هرها در بودجه 

سال جاری پیش بینی کرد.
  مقرر ش��ده هفت هزار میلی��ارد تومان اوراق 
مشارکت نیز به شهرداری ها اختصاص داده شود 

که هنوز سهم اصفهان مشخص نیست.
   اگر این اقدامات انجام ش��ود، امس��ال بیش 
 از چه��ار میلی��ارد توم��ان پ��روژه در اصفهان به 
بهره برداری می رس��د که چهره شهر را دگرگون 

خواهد کرد.
    شورای اسالمی شهر اصفهان هرساله ردیفی 
برای دفع آب های سطحی در نظر می گیرد، لذا 

توجه به این امر، ضروری است.
   الزم است نقاطی که آبگرفتگی در آنها مشاهده 

شده بررسی شده و محدوده هایی که نیاز به حفر 
چاه است با برنامه ریزی اقدامات الزم اتخاذ شود.

   الزم اس��ت در این زمینه، یک نهضت اساسی 
در حد اعتبارات موجود شروع شود.

   در ای��ن رابطه باید آس��فالت معاب��ری که از 
بی��ن رفت��ه ترمیم ش��ود، ای��ن در حالی اس��ت 
 که آس��فالت برخی خیاب��ان ها نیاز ب��ه ترمیم و 

لکه گیری دارد.
   الزم اس��ت م��ردم حض��ور گس��ترده ای در 
 انتخابات داش��ته باش��ند تا ش��عار رهبر معظم 
انقالب و تأکید ایشان بر حماسه سیاسی محقق 

شود.
   اختص��اص اعتب��ار ب��رای راه ان��دازی قطار 
 س��ریع الس��یر اصفهان- ته��ران از مه��م ترین 

خواسته های مردم اصفهان است.
   در رابطه با پروژه بهش��ت آباد نیز الزم است 
شورای شهر آینده استان های اصفهان، شهرکرد 

و یزد تمهیدات الزم را برای پیشبرد این پروژه و 
حل مشکل آب در این سه استان اتخاذ کنند.

   مت��روی اصفه��ان، مصل��ی و ورزش��گاه
نقش جهان از دیگر پروژه هایی است که الزم است 
نمایندگان مجلس نس��بت به آنها توجه ویژه ای 

داشته باشند.
   اصفهان دارای بیشترین سهم درآمدی بوده 
و کمترین بودجه به این کالنشهر اختصاص داده 
شده، لذا در چندس��ال گذشته حق اصفهان داده 

نشده است.
   در استاندارد شهرسازی دو نوع شبکه گذاری 
مطرح است؛ یکی ش��بکه دفع فاضالب خانگی و 
دیگری ش��بکه دفع فاضالب خانگ��ی و آب های 
سطحی، ولی متأس��فانه طراحی شبکه فاضالب 
اصفهان صرفاً برای دفع فاضالب خانگی طراحی 

شده است.
    ش��هر اصفهان ب��ه تدریج در حال توس��عه 
 است این درحالی اس��ت که گذرها و کوچه ها از 
برنامه ریزی های قبلی پیروی نکرده اند و برخی 
کوچه ها، معابر و پل ها دارای ناهمواری هستند 
که دفع آب های س��طحی را با مش��کل روبه رو 

کرده است.
   حفر چاه های دفع آب های سطحی راهکاری 
موقت و کوتاه مدت اس��ت، لذا ش��هرداری های 
مناطق، معاونت عم��ران و س��ازمان طراحی در 
درازمدت برای حل این مس��أله راهکاری اساسی 
اتخاذ کرده و طرح جامع دفع آب های س��طحی 
 ناش��ی از بارندگی تدوین ش��د. ارائ��ه این طرح 
نیاز به زمان دارد و در یک پروسه چندساله محقق 

می شود، لذا توجه به این امر ضرورت دارد.
  نقاط محروم اصفهان در زمان بارندگی دارای 
وضعیت نامناسبی اس��ت. نقاط محروم در زمان 
بارندگی دارای وضعیت خوبی نیس��ت و زندگی 
آنها دچار مشکل می شود. اگر در اصفهان بارندگی 
به صورت ممتد باشد و بیش از ۴0 میلیمتر باران 
ببارد، به طور حتم ش��هر دچار مشکالت زیادی 
خواهد شد، این درحالی است که برخی کوچه ها 

فاقد زیرسازی مناسب هستند.
    بس��یاری از مردم از وجود دس��ت اندازها در 
برخی معابر شاکی هستند. این موارد باید توسط 

معاون��ت عمران ش��هرداری ه��ای مناطق رصد 
 و برطرف ش��وند، لذا نگاه به مس��ائل کلی ش��هر 

یک ضرورت است.
    بازش��دن آب زاین��ده رود نباید باعث ش��ود 
مسئوالن فکر کنند مس��أله آب حل شده است، 
بلکه حل شدن این مسأله نیاز به همدلی مدیران و 
 مسئوالن دارد تا پروژه بهشت آباد هرچه سریع تر

اجرایی شود.
  ما معتقدیم کاری مهم تر از برنامه ریزی برای 

حل مشکل آب نیست.
  شورایاری ها پل ارتباطی منطقی و عدالت گونه 
مردم با شوراها هستند، این در حالی است که در 
برخی مناطق ارتباط شورایاری ها خوب بوده و در 
برخی مناطق شاهد ارتباط کمرنگ تری بوده ایم، 
لذا برای مشارکت مردم، ش��ورایاری ها یک نیاز 

برای شهر به شمار می روند.
    می��راث فرهنگی ب��ه گوش باش��د؛ کارخانه 

ریسباف اصفهان در معرض تخریب است.
    متأس��فانه در سال های گذش��ته بسیاری از 
کارخانه هایی که قدمتی چندین س��اله داشته اند 
تغییر کارب��ری داده اند.  یک��ی از کارخانه هایی 
که از این تغییر کارب��ری ها نجات یافت، کارخانه 

ریسباف اصفهان بود. 
متأسفانه اخیراً ش��نیده می شود این کارخانه در 
حال تخریب اس��ت، این درحالی اس��ت که این 

کارخانه جزء آثار ملی به ثبت رسیده.
    میراث فرهنگی باید برای حفظ این مجموعه 
اقدامات الزم را اتخاذ کند تا جایگاه این مجموعه 

در آثار ملی حفظ شود. 
   کارخانه ریسباف مربوط به دوره پهلوی است 
و این اثر در تاریخ ۸ مرداد 13۸1 با ش��ماره ثبت 
۶01۸ به  عن��وان یکی از آثار ملی ای��ران به ثبت 

رسیده است
   زمین کارخانه ریسباف با توجه به بافت قدیمی 
ب��ودن آن و مصوب��ات میراث فرهنگی از س��وی 
شورای شهر و ش��هرداری اصفهان به عنوان موزه 
اصفهان در نظر گرفته ش��ده و چنان چه هر کس 
نس��بت به خرید آن اقدام کند، ش��ورای ش��هر و 
ش��هرداری اصفهان صرفاً با ایجاد موزه اصفهان 

موافقت می کند.

در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر عنوان شد:

مترو اصفهان و حقی که به  نصف جهان داده نشد 

 پایتخت،  میزبان 
گل و گالب برزک

کالهبردار پیامکی در 
اصفهان دستگیر شد

جشنواره گل و گالب برزک در فرهنگسرای ابن سینای تهران برگزار می شود.
جشنواره فرهنگی گل و گالب برزک از 27 اردیبهشت ماه به مدت پنج روز با 
هدف معرفی توانمندی ها، جاذبه های گردشگری، فرصت های سرمایه گذاری، 
 اجتماعی و مذهبی ش��هر برزک در فرهنگس��رای ابن س��ینای تهران برگزار

می شود. مراسم گالب گیری، عرضه انواع عرقیات گیاهی، محصوالت سنتی، 
صنایع دستی، نمایشگاه عکس و عکاسی با لباس های سنتی برزک از جمله 

بخش های این جشنواره محسوب می شود.
 عالقه مندان ب��رای بازدید از ای��ن جش��نواره می توانند از س��اعت 9 تا 21 
سی و یکم اردیبهشت به فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس ، خیابان 

ایران زمین شمالی، روبه روی بیمارستان بهمن مراجعه کنند.

فردی که از طریق ارس��ال پیامک به کاربران تلفن همراه با مضمون برنده 
شدن در قرعه کشی به کالهبرداری و برداشت از حساب آنان اقدام می کرد، 

در اصفهان دستگیر شد.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: در پی شکایات متعدد تعدادی 
از شهروندان مبنی بر این که فردی با ارسال پیامک به آنها با مضمون برنده 
ش��دن در قرعه کش��ی اقدام به فریب کرده و پس از اخذ اطالعات حساب 
بانکی، از حس��اب آنها س��رقت کرده است، موضوع شناس��ایی در دستور 
کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت. سرهنگ س��تار خسروی افزود: این 
 متهم روزانه به ۵00 نفر پیامک ارس��ال کرده و از این راه اقدام به س��رقت 

۵00 میلیون ریال کرده است.

زیر پوست شهر/جشنواره خانوادگی یو یو

س:ایمنا[
]عک

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی پلیس استان اصفهان در برنامه 
زنده »صبح اصفهان« سیمای مرکز استان از مقدمات اجرایی طرح 
تابستانه پلیس اصفهان در پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر 

داد. مشروح سخنان این مقام مسئول در زیر می آید:
   مقدمات اجرایی طرح تابس��تانه پلیس اصفه��ان در پلیس 
راهنمایی و رانندگی اس��تان انجام ش��ده و این طرح از نیمه دوم 
خرداد ماه که سفرهای تابس��تانی به دو صورت قبل و بعد از ماه 

مبارک رمضان شکل می گیرد، اجرا خواهد شد.

   پلیس برای جلوگیری از وقوع تصادفات و ترافیک های سنگین 
در ایام تابستان آمادگی الزم را دارد. 300 تیم خودرویی و بیش 
از هزار نیروی پلیس راه و راهور در این طرح شرکت دارند و عالوه 
بر این، نیروهای کمکی نیز از دیگر بخش های فرماندهی انتظامی 
اس��تان هم برای تأمین امنیت ترافیکی راه های ش��هری و برون 

شهری به این پلیس اضافه خواهند شد.
   بیشترین علت تصادفات خستگی و خواب آلودگی رانندگان 
اس��ت. در این زمینه مطالعات و تحقیقات خوبی صورت گرفته و 
سعی شده با هماهنگی اداره راه و ترابری، سازمان حمل و نقل و 
پایانه ها و پلیس راه ایستگاه ها و استراحتگاه های موقت در نقاط 

مختلف جاده های استان ایجاد شود.
   به دلیل مس��افرت های زیاد و حجم باالی خودروها در سطح 
ش��هر اصفهان، مجبور هس��تیم در س��اعاتی از روز در برخی از 
خیابان ها از جمله چهارباغ، س��پاه، میدان ام��ام و خیابان حافظ 
محدودیت های��ی را ایج��اد کنیم ک��ه در این خص��وص از همه 
شهروندان انتظار داریم تا با عدم ورود به این محدوده ها با پلیس 

همکاری کنند.

طرح سفر نمایندگان رس��انه های گروهی استان اصفهان به 
شهرس��تان ها با عنوان »س��فیران وقف« به منظور آشنایی 
 بیشتر افکار عمومی و خبرنگاران با س��نت حسنه وقف آغاز 

شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، برای آش��نایی هر چه بیش��تر مردم و رس��انه های 
گروهی از وضعی��ت موقوفات و اقدام��ات عمرانی و فرهنگی 
صورت گرفته در بقاع متبرکه و نحوه هزینه درآمد موقوفات 

و فرهنگ سازی برای آش��نایی بیشتر جامعه با فرهنگ وقف، 
برای نخستین بار در استان اصفهان برنامه ای ابتکاری با عنوان 
»س��فیران وقف« از س��وی روابط عمومی اداره اوقاف استان 

اصفهان در اردیبهشت سال 92 کلید خورد.
گفتنی است که نخستین مرحله از این سفر استانی با حضور 
سفیران وقف )خبرنگاران رسانه های گروهی( در شهرستان 
گلپایگان و بازدی��د از امامزاده 17 ت��ن و بخش های مختلف 
موجود در ای��ن امامزاده ش��امل بازدید از س��ردر تاریخی به 
جای مانده از ۴00 س��ال پیش، اقدامات مرمت��ی در گنبد و 
ایوان امامزاده کتابخانه و سالن اجتماعات، موزه ای از آثار به 
 جای مانده از دوره های گذشته تاریخی و اشیاء قدیمی حفظ

ش��ده از امامزاده ه��ای این شهرس��تان و برگزاری نشس��ت 
مطبوعاتی با حضور سرپرس��ت اوقاف شهرس��تان گلپایگان 

انجام شد.
یادآور می شود، شهرس��تان گلپایگان در شمال غربی استان 
اصفهان واقع ش��ده و دارای ۸20 موقوف��ه، 3۶ امامزاده و دو 

هزار و 200 رقبه است.

 آماده باش بیش از هزار نیرو 
در طرح تابستانه پلیس

 طرح »سفیران وقف« برای نخستین بار
 در اصفهان آغاز شد
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چهره روزیادداشت

17/7 درصد زنان ایرانی بیکارند 
نرخ بیکاری کش��ور در پاییز گذش��ته با 1/2 درصد کاهش به 11/2 

درصد رسید.
مرکز آمار ایران اعالم کرد: بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده در فصل 
پاییز، نرخ بیکاری جمعیت10 س��اله و بیش��تر در کل کشور 11/2 
درصد بوده است.  این شاخص در بین مردان 9/8 درصد و در بین زنان 

17/7 درصد محاسبه شده است. 
همچنی��ن نتای��ج بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه ن��رخ بی��کاری در نقاط 
ش��هری بیش��تر از نق��اط روس��تایی اس��ت، به ط��وری ک��ه نرخ 
 بی��کاری در نق��اط ش��هری 12/5 درص��د و در نق��اط روس��تایی 

8 درصد است.
براساس این گزارش، چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیشتر در نظر 

گرفته شود، نرخ بیکاری همان 11/2 درصد است.
مرکز آمار ایران همچنین اعالم کرد: مقایسه نرخ بیکاری در گروه های 
سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی20 تا 24 

سال با 27/8 درصد است.
بر پایه این گزارش، بررسی این ش��اخص در بین مردان و زنان نشان 
می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 23/5 درصد و در میان 
 زنان ب��ا 47/9 درص��د باالترین نرخ بی��کاری را به خ��ود اختصاص 

داده اند.
گفتنی اس��ت، بنا بر اعالم مرکز آمار ایران، بررس��ی ن��رخ بیکاری 
جمعیت 10 ساله و بیشتر نش��ان می دهد که این شاخص در پاییز 

1391 نسبت به تابستان 1391، 1/2 درصد کاهش یافته است.

خبر ویژه

4
صنعتگران اصفهانی در انتظار سرمایه در گردش

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: تنها پرونده هشت واحد از 400 واحد صنعتی استان 
که برای دریافت سرمایه در گردش به صندوق توسعه ملی معرفی شده اند، به مرحله پرداخت رسیده است. 
سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: با وجود این مشکالت، تولیدکنندگان، تولید را به بهترین نحو انجام داده اند. 

لزوم تدوین نقشه راه حمایت از 
تولید داخلی

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
 مجید منصوری بیدکانی 

برگزاری همایش ها برای بخش تولید به نوعی ب��ا هدف ارائه راهکار 
توس��ط مقاله نویس��ان، اندیش��مندان و صاحب نظران بخش های 
مختلف است، اما مهم این است که راهکارهای تئوریکال و نظری که 
در همایش ها مطرح می شود عملیاتی ش��ود و اثر خود را بگذارد. اگر 
واقعاً بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید در مرحله اول یک نقش��ه 
راه تولید برای کش��ور به صورت کالن ترس��یم کنی��م، این درحالی 
 است که استراتژی کالنی در 
بخش ه��ای مختل��ف تولید 
وجود ندارد. باید رقابت را در 
صنایع کشور ایجاد کنیم و به 
طور خاص به دنبال افزایش 
رش��د یک صنعت باشیم و با 
تدوین یک برنامه استراتژی 
کالن زیرساخت های جزئی 

صنعت را نیز فعال کنیم.
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 بهره برداری 
از 366 طرح مخابراتی

گ�روه اقتصاد-مدیر عامل ش��رکت مخابرات اس��تان 
اصفهان در نشس��ت خبری ب��ا اصحاب رس��انه  از بهره 
برداری از 366   طرح  مخابراتی در این اس��تان همزمان 
با 27 اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات  خبر داد و گفت 
:این طرح ها با ارزش 178 میلیارد ریال شامل تأسیس و 
توسعه تلفن شهری، توسعه شبکه تلفن همراه، افزایش 
ظرفیت ارتباطات بین مراکز مخابراتی، توس��عه شبکه 

فیبرنوری و توسعه و تقویت شبکه کابل است.
 )ITU( حسین کشایی افزود: اتحادیه جهانی ارتباطات
ش��عار امس��ال خود را امنیت ج��اده ها با ب��ه کارگیری 
فناوری اطالعات و ارتباطات برگزیده و برای روز جهانی 
ارتباطات در این زمینه تأکید می کند.وی با اش��اره به 
 این که اس��تان اصفهان با حدود پنج میلیون نفر حدود 
 6/5 درص��د از جمعیت کش��ور را با رتبه س��وم در بین 
استان ها داراست، گفت: این استان با دو میلیون و 151 
هزار شماره تلفن ثابت مش��غول به کار  و چهار میلیون و 
84 هزار شماره  تلفن همراه دایمی و اعتباری همراه اول،  
در رتبه دوم  کش��ور بعد از تهران قرار دارد.رییس هیأت 
مدیره شرکت مخابرات استان تعداد پورت های اینترنت 
پرس��رعت ADSL واگذار شده توس��ط این شرکت در 
استان را 199 هزار و 576 عنوان کرد و گفت: با توجه به 
ظرفیت های موجود اس��تان در بحث ارتباطات، توسعه  
خدمات دیتا  مهم ترین فعالیت ما خواهد بود.کشایی به 
توسعه اینترنت پر سرعت در روستاها اشاره کرد و افزود: 
شرکت مخابرات استان اصفهان برای توسعه زیرساخت ها 
و ایجاد شبکه های اینترنتی در بیشتر نقاط استان قصد 
دارد تا در روس��تاها و مناطق کمتر توسعه یافته اقدام به 
تجهیز اینترنت پرسرعت کند. وی برنامه های مخابرات 
اصفهان برای امسال را واگذاری 120 هزار پورت اینترنت 
پرسرعت، واگذاری 130 هزار ش��ماره تلفن ثابت، ارائه 
س��رویس تلویزیون اینترنت��ی IPTV و حذف کد بین 
شهری در استان اعالم کرد و گفت: پیش بینی می شود 
طرح حذف کد بین شهری و یکسان سازی شماره ها در 

استان اصفهان تا دو ماه دیگر عملیاتی شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به روز 
روابط عمومی، عملکرد اداره روابط عمومی این شرکت 
را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بدون شک برای رسیدن به 
آنچه که باید باشد، فاصله زیادی داریم و همه با هم باید 

در این مسیر تالش کنیم. 

؟؟؟؟

امیر باقری مجموعه اقدام��ات دولت در زمینه اج��رای فاز اول 
هدفمندی یارانه ها، نتایج و دس��تاوردهای آن را تشریح کرد و 
در ادامه به بیان برنامه ها، نتیجه مذاکرات با مجلس، پیش��نهاد 
درآمد 120 هزار میلیارد تومانی دولت در س��ال جاری از محل 
هدفمندی یارانه ها و تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی در 
 مجلس پرداخت. رییس امور برنامه ریزی اقتصاد کالن معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اظهار داش��ت: با 
توجه به مصرف باالت��ر از حد معمول انرژی در ایران نس��بت به 
سایر کشورها و همچنین شیوه نامناسب توزیع یارانه ها، دولت و 
مجلس در کار مشترکی قانون هدفمند سازی یارانه ها را تدوین 
و تصویب کردند تا بدین ترتیب قیمت حامل های انرژی و برخی 
کاالهای اساس��ی اصالح و بازنگری نیز در اعطای یارانه ها انجام 

شود.
وی افزود: مطابق قانون، مقرر شد قیمت فرآورده نفتی ظرف پنج 
س��ال به90 درصد قیمت های بین المللی و قیمت گاز طبیعی 

به 75 درصد متوس��ط قیم��ت صادراتی و قیم��ت آب و  برق و 
کاالهای اساسی به س��طح قیمت تمام شده برس��د و برای این 
که بتوان آثار افزایش هزینه ها را نزد خانوارها و تولیدکنندگان 
جبران ک��رد، پرداخت های نق��دی و غیر نقدی ب��ه خانوارها و 
کمک های الزم در بخش تولید منظور ش��ود. این مقام مسئول 
در معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمهور بیان 
داش��ت: در عمل، دولت قیمت حامل های ان��رژی را در بخش 
خانگی افزای��ش داد، لیکن برای کاهش فش��ار هزینه به بخش 
تولید، از افزایش های کمتری در قیمت حامل های مورد مصرف 
 بنگاه های تولیدی اس��تفاده کرد تا به این منظور، حمایت های 

غیر مستقیم خود را از این بخش کماکان ادامه دهد. 
در مقابل، در بخش توزیع یارانه ها نیز پرداخت های مستقیم به 
خانوارها انجام گرفت، البته کمک هایی نیز به موارد مشمول ماده 
8 قانون یعنی بخش های تولیدی و شهرداری ها و بخش آبفا و 

غیره انجام شد.

دستاوردهای فاز اول هدفمندی یارانه ها
باقری اظهار داش��ت: تحلی��ل نتایج و آث��ار اج��رای گام اول قانون 
هدفمندی را باید در چند بخش انجام داد؛ نخس��ت میزان کاهش 
مصرف حامل های انرژی است، به طور کلی در اثر اجرای قانون و در 
سال نخست اجرای آن، نه تنها رش��د مصرف حامل ها متوقف شد، 
بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافته است.  به عنوان نمونه، رشد 
مصرف س��الیانه بنزین که حدود 4/5 تا 5 درصد بود، به منفی 5/3 
درصد تبدیل شد و یا رش��د مصرف گاز مایع از 1/3 درصد به منفی 
9/8 درصد و یا برق از 7 درصد به منفی یک درصد رس��ید و به این 
ترتیب کشور به حدود 17/5 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی از محل 
کاهش مصرف حامل های انرژی دست یافت که دستاورد بزرگی بود.

آخرین وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و 
ضریب جینی

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور اظهار داشت: مقایسه آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان 
می دهد نرخ رشد اقتصادی از رقم 5/5 درصد برای متوسط دوره 
89-84 به عدد 5/3 درصد در س��ال 90 رس��یده که بدین ترتیب 
شاهد 0/8 درصد کاهش در آن هستیم و همچنین مقایسه نرخ رشد 

اقتصادی بدون نفت نیز بیانگر کاهش 0/6 درصد است. 
در همین حال، مقایس��ه نرخ بیکاری مرکز آمار نش��ان می دهد 
این نرخ از متوسط 11/5 درصد در در سال های 89-84 به 12/3 
درصد افزایش یافت و نرخ تورم نیز از متوسط 14/9 درصد به 21/5 
افزایش یافته است. وی افزود: رشد صادرات غیرنفتی بدون میعانات 
گازی به استناد آمار گمرک از 20 درصد متوسط دوره 89-84 به 
27 درصد ارتقا یافته و نرخ رش��د واردات نی��ز از نرخ 11 درصد به 
 منفی 4 درصد کاهش رسیده اس��ت، همچنین با مدیریت دولت
 نرخ های رش��د نقدینگی کنترل ش��ده به گونه ای که از متوسط

27/7 درصد به 19/4 درصد کاهش یافته است.
رییس امور برنامه ریزی اقتصاد کالن معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور در ادامه به وضعیت ضریب جینی که بیانگر 
توزیع درآمد است، اشاره و اضافه کرد: در بخش شهری به استناد 
آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی از 0/3979 در 
طی سال های 89- 84 به عدد0/3578 در سال 90 کاهش یافته 
و در بخش روستایی از 0/3767 در طی سال های 89- 84 به رقم 
0/3394 رسید که در هر دو حوزه شهری و روستایی نشان دهنده 
بهبود شرایط است، همچنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک 
اول در مناطق شهری از 14 برابر به 10 برابر و در مناطق روستایی 

نیز از رقم 17/7 برابر به 12/5 برابر کاهش یافته است.

رییس امور برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

سوخت گران می شود، یارانه نقدی ثابت می ماند

یک مقام مس�ئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نتیج�ه کاهش اعتبارات هدفمندی 
یارانه ها از 120 به 50 هزار میلیارد توم�ان در بودجه 92 در مجلس را احتمال اخت�ال ارزی در بازار، واردات 8/5 
میلیارد دالر فرآورده  نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشکیل بازار غیر رسمی انرژی در سطح کشور اعام 
کرد و در عین حال گفت: براساس مصوبه مجلس، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سال جاری، احتماالً 
هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم تر این که، شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود.

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 حصر وراثت 
1034 خانم عفت کرباس��یان دارای شناس��نامه ش��ماره 1473 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 883/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان طاه��ره خانم کرباس��ی زاده اصفهانی بشناس��نامه 27 
در تاری��خ 11/11/ 91 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرح��وم منحصر اس��ت ب��ه: 1- عفت کرباس��یان ش ش 1473 )فرزن��د(. 2- عصمت 
کرباس��یان ش ش 1403 )فرزند(. 3- محمد کرباس��یان ش ش 1689 )فرزند( والغیر. 
این��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 تغییرات 
1037 ش��ماره: 4458/ت91/103. آگه��ی تغیی��رات ش��رک هی��راد س��ازه آب نوین 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 37819 و شناس��ه مل��ی 10260553980. به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1391/11/01 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/590/000/000 ریال به مبل��غ 4/190/000/000 
ری��ال منقس��م به چه��ار میلی��ون و یکصد و نود هزار س��هم ب��ا نام، ب��ه ارزش هر 
س��هم 1/000 ری��ال که تمامًا از طریق صدور س��هام جدید و از مح��ل پرداخت نقدی 
پرداخ��ت گردیده، افزایش یاف��ت که بموجب گواهی ش��ماره 359 مورخ 1391/11/01 
بانک ملی ش��عبه ابن س��ینا مبل��غ 2/600/000/000 ریال پرداخت گردیده اس��ت. در 
نتیج��ه ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. در تاری��خ 1391/12/28 ذیل دفتر 
 ثب��ت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثب��ت و م��ورد تایید و امضاء ق��رار گرفت. 
م الف: 102 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 
1038 ش��ماره: 4360/ت91/103. آگه��ی تغیی��رات ش��رکت هی��راد س��ازه آب نوین 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 37819 و شناس��ه مل��ی 10260553980. به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1391/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- آقای محمود قدس��ی به عنوان بازرس اصلی، آقا رض��ا جالل پور به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار 
زاینده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. در تاریخ 1391/12/21 ذیل 
 دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تایی��د و امضاء قرار گرفت. 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
1039 ش��ماره: 4437/ت91/103. آگهی تغییرات ش��رکت پارس پرند سپاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 39161 و شناس��ه ملی 10260568098. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 

ش��د: 1- آقای میثم غره الحمید به عنوان بازرس اصلی، خانم مهین مظفری اناری به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل می باش��ند: آق��ای مرتضی براتی احمدآب��ادی و آقای ش��هریار پاکروان و آقای 
مازی��ار پاکروان تا تاریخ 1393/12/20. 4- س��مت اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل 
تعیی��ن گردیدند: آقای مرتضی براتی احمدآبادی به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای 
ش��هریار پاکروان به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مازیار پاکروان به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مازیار پاکروان به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل )مازیار پاکروان( و با مهر ش��رکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/12/26 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس شرکت 
1040 ش��ماره: 12/ث92/103. آگهی تاسیس شرکت س��تاره منور خاورمیانه سهامی 
خ��اص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/01/08 تحت ش��ماره 49470 و شناس��ه ملی 
10260678260 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/01/08 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عمومی 
در روزنام��ه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگان��ی از قبیل واردات و صادرات – خرید و فروش 
– تولی��د و توزیع کاالهای مج��از بازرگانی – اخذ تس��هیالت از بانکهای خصوصی و 
دولت��ی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت – انجام کلیه ام��ور مربوط به ترخیص کاال 

از گمرکات کش��ور – ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – س��اخت 
ابنی��ه و محوطه س��ازی – نصب و تعمیر لوله کش��ی های آب و فاضالب ش��هری و 

صنعتی – طراح��ی – نصب و تعمیر یونیتهای صنعتی نفتی و گازی – امور خدماتی 
و نظافتی س��ازمانها – ارگانهای ش��هری – طراحی کلیه امور برق س��اختمان – طبخ 
و توزی��ع غذا جهت ارگانها و س��ازمانها – خاک برداری – گودبرداری و زیرس��ازی 
جاده های ش��هری و بین ش��هری – مش��اوره فن آوری اطالعات – پشتیبانی شبکه و 
کلیه فعالیتهای س��خت افزاری ... . 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثب��ت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان شاهین شهر – خیابان 
عطار – فرعی 2 غربی – پالک 50 – کدپستی 8313746153. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 یال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 2119/340 
مورخ 1391/12/02 نزد بانک پارس��یان شعبه شاهین ش��هر پرداخت گردیده است و 
الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
مس��عود طیبی به س��مت رئیس هیات مدیره. 2-5- آقای مصطفی طیبی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای فرهاد ارشادی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای 
فرهاد ارش��ادی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه 

با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئ��ت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- آق��ای رضا کاظمی 
 ب��ه عن��وان بازرس اصل��ی. 2-8- خانم فاطمه نائبی��ان به عنوان ب��ازرس علی البدل. 
م الف: 125 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تغییرات 
1041 ش��ماره: 6/ت91/103. آگهی تغییرات شرکت سرزمین نوشیدنیهای ناب سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 48996 و شناس��ه ملی 10260672780. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای سید ابراهیم خلیلی برای مدت یکسال به 
سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان – کوی امیریه – خیابان 
هفتم – خیابان پیروزی – پالک 141 – کدپس��تی 8174949483 می باش��د. در تاریخ 
1392/01/06 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء 
قرار گرفت. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ
1042 شماره اجرائیه: 9210420351500035. شماره پرونده: 9009980351501435. 
شماره بایگانی ش��عبه: 901449. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351500946محکوم علیه حسین درشولی نشانی 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به 1- پرداخت مبل��غ 1/000/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت هزینه دادرس��ی در ح��ق محکوم له بهمن 
عبدالهی فرزند علی به نش��انی اصفهان – هش��ت بهشت غربی – مجتمع بهشت – جنب 
مش��اور امالک خاتمی – واحد1. 2- پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته از 

تاریخ سررسید چک 90/12 لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی 
بانک مرکزی. 3- پرداخت نیم عشر دولتی./)اجرای رای منوط به اعمال تبصره 2 ماده 
306 قانون می باش��د.( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و 
در صورت��ی که خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محک��وم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 

نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز ت��ا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باش��د به 
قان��ون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اج��رای محکومیت های مالی مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. 

علی رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تغییرات 
1043 ش��ماره: 4424/ت91/103. آگهی تغییرات ش��رکت فنی مهندسی آروین سازان 
آیریک س��هامی خاص به شماره ثبت 44352 و شناسه ملی 10260622510. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان وحید – حدفاصل 
رودکی و ارتش – مجتمع بهش��ت – طبقه 3- واحد10- کدپستی: 8176887111 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/12/24 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. 
م الف:90 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس شرکت 
1044 شماره: 3767/الف 91/103. آگهی تاسیس شرکت پارسیا صفحه گستر اسپادانا 
با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/12/23 تحت ش��ماره 49440 و 
شناس��ه مل��ی 10260677902 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/12/23 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اط��الع عموم��ی در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تولید و 
توزی��ع ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از قطعات پی وی س��ی 
– انج��ام طراحی محاس��به نظارت و اج��رای کلیه پروژه های عمران��ی اعم از فلزی و 
بتونی ابنیه س��بک و س��نگین – اجرای کلیه عملیات راهس��ازی اعم از راههای اصلی 
و فرع��ی بزرگراهه��ا و آزادراهه��ا – انجام ام��ور خدماتی از قبی��ل تنظیفات )نظافت 
اماک��ن عمومی( تامین نیروی انس��انی موقت – اخذ وام و اعتب��ارات بانکی صرفا در 
راستای موضوع شرکت – ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
– طراح��ی و نص��ب و اجرا و س��اخت انواع دکوراس��یون داخلی – ش��رکت در کلیه 
نمایش��گاه ها و همایش ها – بازس��ازی ابنیه و تزیینات داخلی و خارجی س��اختمان 
ها – مش��ارکت در کلیه پروژه های عمرانی س��اختمانی تولیدی صنعتی کش��اورزی. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان خیابان کاوه – ترمینال باب الدش��ت – کوی شهیدان پهلوان 
ن��ژاد – ک��وی زارع – پالک 37/1- تلفن: 03114479116. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای ابوالفضل صباغی 
به س��مت رئی��س هیات مدیره. 2-5- آقای س��ید مهدی خدامی به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 3-5- آقای س��ید مهدی خدامی به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای 
 مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 تغییرات 
1045 ش��ماره: 4203/ت91/103. آگه��ی تغیی��رات ش��رکت فن آوران آت��ش پردازه 
اس��پانه س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 47091 و شناس��ه ملی 10260651420. به 
اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/11/29 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای باب��ک خانجانی به عنوان ب��ازرس اصلی، آقای 
امیرحس��ین منتظری قهجاورس��تانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی های شرکت 
انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار زیل می باش��ند: آقای س��عید سلطانی و 
خانم هاجر بهادر و خانم س��مینه س��لطانی تا تاریخ 1393/11/29. 4- س��مت اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای س��عید س��لطانی به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و خانم هاجر بهادر به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم س��مینه سلطانی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سلطانی به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د 
ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/12/10 ذیل 
 دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثبت و مورد تایی��د و امضاء قرار گرفت. 
م الف:19553منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات 
1046 شماره: 4371/ت91/103. آگهی تغییرات شرکت مهد صنعت قائم سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 43281 و شناس��ه ملی 10260611247. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- آقای مهدی یزدانی به عنوان بازرس اصلی، آقای س��عید محمدی سید احمدیانی به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل می باشند: آقای میثم احسانی و آقای سجاد سنایی زاده و آقای محمدرضا کثیری 
ت��ا تاریخ 1393/12/20. 4- س��مت اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذی��ل تعیین گردیدند: 
آقای میثم احس��انی به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد سنایی زاده به سمت 
نائ��ب رئیس هیئ��ت مدیره و آقای محمدرضا کثیری به س��مت عض��و هیئت مدیره و 
آقای محمدرضا کثیری به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است، 
ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/12/22 ذیل 
 دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثبت و مورد تایی��د و امضاء قرار گرفت. 

م الف:68 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 تاسیس شرکت 
1047 ش��ماره: 3634/الف 91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت فنی ایمن گستر اسطوره 
ش��رق با مسئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/12/14 تحت شماره 49349 
و شناس��ه ملی 10260676857 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/12/14 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: مشاوره – 
طراح��ی – نصب و راه اندازی سیس��تم ه��ای حفاظتی و امنیتی ش��امل دوربین های 
مداربس��ته دزدگی��ر – اعالم حری��ق آیفونه��ای تصویری و درهای برقی – ش��رکت 
در مناقص��ات و مزای��دات دولت��ی و خصوصی. 2- م��دت ش��رکت: از تاریخ ثبت به 
م��دت نامح��دود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان 
خیاب��ان طالقانی – خیابان اردیبهش��ت ش��مالی – نبش کوچه حاج دایی – کدپس��تی 
8135934795 – تلفن: 03112352453. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای حمید حضرتی به سمت رئیس هیات 
مدی��ره. 2-5- آق��ای بهزاد حضرتی به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 3-5- آقای بهزاد 
حضرتی به س��مت مدیرعامل به م��دت نامحدود انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امض��ای رئیس هیات مدیره و 
 مدیرعامل متفقا و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

انتخاب بازرسان
1048 شماره: 18251/ث-1391/12/21. آگهی انتخاب بازرسان شرکت وطن اصفهان 
سهامی خاص، ثبت شده بشماره 12 و شناسه ملی 10860190909. برابر صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/12/13 موسسه حسابرسی ابتکار حساب 
آریا به شناس��ه ملی 10260655399 بسمت بازرس اصلی و حسابرس و جعفر باقری 
به کدملی 1199522449 و کدپستی 8194839181 به سمت بازرس علی البدل شرکت 
 برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/12/21 تکمیل گردید.
م الف: 5 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تاسیس شرکت 
1049 ش��ماره: 3715/الف 91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت مهندس��ی ایرس��ا آیتک 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/12/20 تحت ش��ماره 49401 و شناسه 
مل��ی 10260677478 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/12/20 از لحاظ 
امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: طراحی اجرا ساخت تولید و مشاوره در کلیه تاسیسات و تجهیزات صنعتی و 
سیس��تم های پایپینگ و اتوماس��یون صنعتی – راه اندازی و خطوط تولید – نگهداری 
تجهیزات کارخانه ای و واحدهای صنعتی – نقش��ه کش��ی و نقش��ه برداری – تامین 
نی��روی انس��انی موقت – تولید و توزیع و خرید و ف��روش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی – خدمات مش��اوره در زمین��ه انرژی و ارائه تکنولوژی های 
 جدی��د در زمینه صرفه جویی در انرژی و انرژی های پاک و نو و کاهش آلودگی های

صنعتی – تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع 
ش��رکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولت��ی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه 
که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د و همچنین خدمات جمع آوری و تفکیک بازیافت 
پ��س از کس��ب مجوز از مراجع ذی ص��الح – خرید و فروش آه��ن آالت و فلزات. 2- 
مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفهان – ش��هر اصفهان ش��هرک صنعت��ی امیرکبیر – خیاب��ان عطاالملک – خیابان 
کارآفرین ش��مالی – پالک 1- طبقه2- کدپستی: 8195144335- تلفن: 09133001505. 
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 100/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 10/000/000 ریال توس��ط موسسین 
ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 3940/149 مورخ 1391/12/08 نزد بانک صادرات ش��عبه 
22 بهمن پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای بهنام رضوی 
الغروی به س��مت رئیس هیات مدی��ره. 2-5- آقای بهروز رضوی الغروی به س��مت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای س��ید محمد مهاجر به س��مت عضو هیئت مدیره. 
 4-5- آقای س��ید محمد مهاجر به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعام��ل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم هنگامه زادهوش به 
 عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم پریس��ا فرهودی ایدل��و به عنوان بازرس علی البدل.

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  



یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

تب شایع فرانسه
فیلم جدید رضا عطاران در فرانس��ه کلید خورد. او به همراه یک گروه ، در حال فیلمبرداری اولین 
پالن های این فیلم است.  داستان فیلم در حاشیه جشنواره کن اتفاق می افتد و ماجرای یک ایرانی 

است که به عشق حضور در این فستیوال عازم فرانسه می شود و آنجا درگیر اتفاقاتی می شود.

5

کوثر، میزبان خط
نگارخان��ه کوث��ر اصفه��ان از ش��نبه 
۲۸ اردیبهش��ت میزبان آثار نقاشی خط 
ابوالفضل آقایی خواهد بود. این نمایشگاه 
سومین نمایشگاه این هنرمند در سال ۹۲ 
است. وی گفت: در نمایش��گاه ۲۰ اثر در 
اندازه  های ح��دود ۱۰۰ در ۷۰ و ۱۰۰ در 
۱۰۰ سانتیمتری با تکنیک  های مختلف از 
جمله اکرولیک، آبرن��گ و ترکیب مواد به 
نمایش در می  آید. وی در ادامه افزود: این نمایشگاه دنباله نمایشگاه پیشین 
من در سال ۹۱ در همین گالری با عبارت بسم اهلل است. در طی این مدت 
نگاه من عوض شده و طبیعی است که کارها هم عوض شود و با رویکردی 
جدیدتری در این نمایشگاه کار کرده  ام، به طوری که بیشتر توجه من در 
این سری آثار بر روی فرم خط بوده. وی در ادامه افزود: همزمان نمایشگاه 
دیگری از آثارم را نیز در حال حاضر در یزد افتتاح کرده ام. عالقه مندان به 
بازدید از این نمایش��گاه می توانند از شنبه ۲۸ اریبهشت تا ۲خرداد ماه از 
س��اعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۷ تا۱۹:3۰ به نگارخانه کوث��ر اصفهان واقع در 

میدان نقش جهان، جنب عالی قاپو مراجعه کنند. 

نشست رؤسای ادارات ارشاد اصفهان
نشس��ت رؤس��ای ادارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان های استان اصفهان با 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 

استان اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی 
در این نشس��ت که با موض��وع مطبوعات 
و تبلیغات در س��طح اس��تان برگزار شد، 
گف��ت: نشس��ت قبل��ی رؤس��ای ادارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان های اس��تان پیرامون هنر نمایش 
ب��ود و امیدواریم در آین��ده ای نزدیک ش��اهد اتفاقات خوب��ی در حوزه 
 تئاتر باشیم. وی افزود: توانمند س��ازی و آموزش در رشته های مختلف 
فرهنگی هنری در شهرستان ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و 
الزم است با برنامه ریزی، زمینه پیشرفت آموزش در هنرهای نمایشی را 

فراهم کنیم.

»باشگاه مشت زنی« در شهر کتاب 
کارگاه نقد داستان این جلسه با نقد و بررسي 
کتاب  »باش��گاه مش��ت زن��ي« اثرچاك 
پاالنیک که توسط نشر چشمه عرضه شده 

برگزار مي شود. 
»باشگاه مش��ت زنی« اولین رمانی است 
که از چاك پاالنیک، نویسنده آمریکایی، 
به فارس��ی برگردانده ش��ده است. این 
رمان از قضا مشهورترین و بهترین رمان 
این نویسنده عصیان گر است. »باشگاه مش��ت زنی« یکی از بارزترین 
رمان های پسامدرن ادبیات معاصر آمریکاس��ت. رمان نه تنها در نوع 
روایت گری  پریش��انش، که در پرداختن و بازنمایی آدم های پریشان و 
گرفتار در وضعیت پسامدرن هم موفق بوده است. »باشگاه مشت زنی« 
روایت عصیان است و طغیان؛ طغیان علیه وضعیت دنیای مصرف گرای 
مدرن، البته ای��ن عصیان، آنچنان که در جهان واقع هم هس��ت، تهی 
ازتفکر و تعقل است و کم و بیش شورشی احمقانه و واکنشی بر جامعه  و 
وضع  موجود دنیای پسامدرن مصرف گراست.  در این کارگاه که با حضور 
سیاوش گلش��یري و اعضاي کارگاه نقد داستان تشکیل مي شود ابتدا به 
نقد »باشگاه مشت زني« پرداخته مي شود و سپس جلسه داستان خواني 
اجرا خواهد شد. عالقه مندان به شرکت در این کارگاه مي توانند در تاریخ 
۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۷به شهرکتاب اصفهان واقع در چهارباغ عباسي 

کوچه سینما سپاهان مراجعه کنند.

عکاسی روی دیوار آرته
نمایشگاه عکس های ایمان وکیل زاده از 
جمعه ۲۷ اردیبهش��ت ماه در گالری آرته 

اصفهان گشایش یافت.
این ع��کاس در این ب��اره گف��ت: در این 
نمایشگاه ۲۰ عکس در اندازه  های ۵۰ در 

۷۰ سانتی متر به نمایش در خواهد آمد. 
وی در ادامه افزود: س��وژه اصلی آثار دیوار 
اس��ت و کل مجموعه در عکاس��ی من از 
شهرهای مختلف اروپا ش��کل گرفته اس��ت. در واقع با دید آرشیتکتی و 
عکاس��انه ای که داش��تم به نوعی به دیوار و اتفاقات روی دیوار و نقش و 
هویتی که در شهرها دارد پرداخته  ام.  گفتنی است این نمایشگاه دهمین 
نمایش��گاه انفرادی ایمان وکیل زاده اس��ت. وی برگزاری نمایشگاه  های 
گروهی و انفرادی زیادی در داخل و خارج از ایران را در کارنامه  اش دارد. 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می  توانند از ۲۷ اردیبهشت تا یک 

خرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به گالری آرته اصفهان مراجعه کنند.

فیلم سینمایی »یکی برای همه« به کارگردانی محمد آهنگرانی در 
گروه سینمایی آفریقا به نمایش عمومی درآمده است.

در این فیلم بنا به اس��تناد آنچ��ه روابط عمومی گ��روه اعالم کرده، 
اکبرعبدی، نیوش��ا ضیغم��ی، میرطاهر مظلومی، مجید مش��یری، 
سیاوش خیرابی، ش��هرام عبدلی، اکرم محمدی، فلور نظری، اشکان 

 اش��تیاق، مریم کاویان��ی، زنده یاد 
شاه علی سرخانی، مهرداد ضیایی 
و مهران احم��دی حض��ور دارند. 
داس��تان این فیلم ک��ه مضمونی 
کم��دی دارد، داس��تان س��اکنان 
یک آپارتمان را روایت می کند که 
به دلی��ل تعارض دیدگاه هایش��ان 
مشکالتی پیدا می کنند و در مسیر 
حل ای��ن مش��کالت، هر ک��دام با 
اتفاقات تازه ای روبه رو می شوند که 
مسیر قبل را دچار تردید می کند و 

به سمت و سویی تازه می برد. 

 شهرت از زیر زمین
 بیرون می آید 

گروه فرهنگ - موسیقی زیرزمینی یا موسیقی مستقل در 
کشور ما به نوعی وسیله ش��هرت و مد تبدیل شده که بعضی 
از جوانان عالقه مند به موس��یقی ترجیح می دهند از این راه  

میان بر برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
موسیقی زیرزمینی گونه ای از موسیقی مورد پسند بخشی از 
اقشار جامعه است که به صورت کاالی تجارتی عرضه نشده 
 و توس��ط رس��انه ها یا در جمع های بزرگ اجرا نمی ش��ود. 
کیفی��ت و ش��کل ای��ن ن��وع موس��یقی توس��ط مخاطب 
تعیین نمی ش��ود؛ یعنی س��لیقه و انتخ��اب تولیدکننده یا 
تولیدکنندگان در س��یطره تمایل مخاطب قرار نمی گیرد، 
 همچنین مخاطب در موس��یقی زیرزمینی تعیین نمی کند

که چه نوع موسیقی را باید گوش دهد. بسیاری از تولید کنندگان 
این نوع موس��یقی، س��لیقه ای متفاوت با مخاط��ب دارند و 
محصول نهایی در نهایت فقط مورد قبول تعدادی از مخاطبان 
قرار می گیرد.  پدیده شهرت  از ویژگی های این نوع موسیقی 
است، البته بعضی از گروه های زیرزمینی به دلیل عالقه ای 
که به هنر موس��یقی دارند اما نمی توانند ب��ه صورت مجاز 
 فعالیت کنند، به س��مت این ن��وع موس��یقی گرایش پیدا 
می کنند، همچنین بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این 
باور هس��تند که تعدادی از این گروه ها نیز به دلیل خواسته 
درونی ترجیح می دهند به صورت زیرزمینی موسیقی خود 
 را به گوش مخاطبان خاص خود برسانند. البته بعضی از این 
گروه ها استعداد کافی دارند اما امکانات ندارند، در نتیجه به 

سمت این نوع موسیقی کشاند می شوند. 
مهم ترین س��ؤالی که پیش می آید، این است که مسئولین 
چه راهی ب��رای این هنرمندان نوپا باز می کنند؟ موس��یقی 
زیرزمینی از کاالهای جامعه سرمایه داری نیست و از طریق 
 تبلیغات ب��ه مخاطب تحمیل نمی ش��ود، بلکه تع��دادی از 
عالقه مندان به این نوع موس��یقی آن را گوش می کنند. به 
طور کلی موسیقی زیرزمینی در ایران متفاوت است؛ زیرا در 
کشورهای اروپایی از این نوع موسیقی برای اعتراضات سیاسی 
و اجتماعی خود استفاده می کنند، اما در ایران همان طور که 
بارها اشاره شده، به دلیل برخی ممیزی ها این نوع موسیقی 
شکل گرفته و حتی بسیاری از کارشناسان عنوان موسیقی 
مستقل را برای این نوع موسیقی انتخاب کرده اند. بسیاری 
از هنرمندان معتقد هس��تند موس��یقی زیرزمینی نباید به 
جوانان کشور ما اطالق شود؛ زیرا این جوانان دوست دارند در 
راستای اهداف فرهنگی حرکت کنند و فقط نیازمند حمایت 

و پشتیبانی هستند.

انتخابات ریاست جمهوری به روزهای اوج 
گروه 
فرهنگ

 
خود نزدیک و نزدیک تر می ش��ود و تب 
اخبار و حواش��ی مربوط ه��م به همین 
منوال باال و باالتر می رود. این ها چند پیشنهاد هستند در این باره 

که با چه راهکارهایی می شود یک فیلم تبلیغاتی اثر گذار ساخت.
1    در مورد ایرانی که می خواهید بسازید صحبت کنید، 

نه ایرانی که سابقا بوده 
این نکته بارها از س��وی نامزدهای مختلف نادیده گرفته شده . در 
خیلی از فیلم ها دیده شده که نامزد به چند گوشه کشور می رود 
و این سیل مردم هس��تند که از مشکالتش��ان برای این نامزدها 
می گویند و نام��زد محترم هم در نقش س��نگ صب��ور )!( گوش 
می دهد و وعده رفع مش��کالت را می دهد، اما به نظر می رسد در 
این دوران، دیگر این گونه غمخواری ها اثر دراماتیک س��ابق خود 
را ندارند. بیش از هر چیز به نظر می رسد مردم از هوش و فراست 
استقبال می کنند. در همین دوران در کشورهای دیگر هم تالش 
کاندیداهای ریاست جمهوری بر این اس��ت که خود را با درایت و 
با برنامه و رقیب خود را مس��تأصل و احساسی نشان دهند. امروز 
صحبت این که دالر را ارزان خواهیم کرد یا تورم را پایین می آوریم 
کمتر کس��ی را راضی می کند. یک طرح درس��ت و منطقی برای 
مش��کالت مختلف، برگ برنده برای هر نامزد ریاس��ت جمهوری 
است. در کنار این بحث، وجود مشاوران خبره و کاری در رشته های 

مختلف که بتوانند مسائل و راه حل ها را به درستی تبیین کنند هم 
می تواند قدرت فیلم تبلیغاتی یک نامزد را بسیار باال ببرد. شاید به 
همین دلیل باشد که مثال در آمریکا که در زمینه تبلیغ رسانه ای 
برای انتخابات بسیار قدرتمند است، در کنار خود نامزدها معاونان 
اول آنها هم با هم مناظره می کنند. یکی از اصول مدیریت اس��ت 
که می گوید: »یک مدیر باهوش همیشه دور خودش را با افرادی 

باهوش تر از خودش پر می کند.«
2    شخصیت ، شخصیت ، شخصیت 

چه در سینمای داس��تانی و چه در سینمای مس��تند همیشه از 
اهمیت شخصیت صحبت ش��ده. خیلی ها قوت مجموعه روایت 
فتح مرتضی آوینی را در  این می دانند که بیش از این که به عملیات ها 
توجه کند، تمرکز اصلی را روی شخصیت رزمندگان اثرش گذاشته 
است. این عینا در مورد شخص نامزد ریاست جمهوری هم صدق 
می کند و این که فیلمساز می خواهد روی چه صفاتی از نامزد تأکید 
کند و آیا این صفات به درد رییس جمه��ور آینده می خورد یا نه. 
مردمی بودن، مصمم بودن ، آگاه بودن و ... از جمله این صفات است 
و بیش از همه این که آیا این صفت نامزد مورد نظر را از بقیه متمایز 
می کند یا نه. بی شک همه کاندیداها روی صفت مردمی بودن مانور 
خواهند داد. پس شاید بهتر باشد این بار تمرکز روی صفات دیگری 
از کاندیداهای ریاست جمهوری باشد. اما یک نکته دیگر را هم در 
نظر داشته باشید و آن این که هیچ چیز به اندازه دوربین نمی تواند 

چیز غیر حقیقی را به شدت آگراندیسمان و دروغ ها را برمال کند. 
پس به دنبال این نباش��ید که صفتی به کاندیدایتان نسبت دهید 
که از ابتدا فاقد آن است.  به این نکته هم توجه داشته باشد که نامزد 
 شما قرار است رییس جمهور شود نه این که با مردم فامیل  شود !

پس نشان دادن این که در کودکی در کدام کوچه می گشته یا این 
که در دبس��تان و زنگ انش��ا چه خوانده به ما ربطی ندارد و از این 

چیزها دوری کنید. 
از س��وی دیگر باید توجه داش��ت که نامزد ریاست جمهوری باید 

تصویر انس��انی از خود نشان 
دهد، با نق��اط قوت و ضعفش. 
مثال چندی پی��ش دیدید که 
چطور اوباما خودش با خودش 
شوخی می کرد و همین اوباما 
را ببینید که چقدر تالش دارد 
تصویر انس��انی و صمیمی  از 
خود به مردم نشان دهد. نه این 
که خود را نخب��ه ای بداند که 
انتخاب شده تا رییس جمهور 

مردم باشد.
3     مسأله راوی 

این مس��أله امروزه خیلی در 
مس��تندهای نوین هم رعایت 
می شود و سعی می شود تا حد 
امکان از راوی استفاده نشود و 

فقط در زمانی که تصویر گویا نیست ) مثل مستندهای علمی در 
مورد ذرات بنیادین یا رفت��ار حیوانات( از صدای راوی اس��تفاده 
می شود. این اصل در مورد فیلم های نامزدها هم صدق می کند. این 
که مردم دور نامزدی جمع ش��وند و در همان حال راوی با صدای 
هیجان زده ای بگوید: او بسیار مردم دوست است! باعث می شود 
اثر تصنعی و قالبی به نظر برس��د. پس س��عی کنی��د تصاویرتان 

کلمات را بگوید.
4    جذابیت و نه چیز دیگر 

در کنار تمام نکات باال، باید یک نکته مهم را در آخر مدنظر داشت. 
فیلم شما فارغ از این که تبلیغاتی است یا نه، باید برای مردم جذاب 
باش��د تا آن را ببینند. پس به روز باش��ید و حرف روز را بزنید و از 
س��وی دیگر هم اضافه کردن مقداری حرف های حاش��یه دار که 
سروصدا ایجاد کند هم بد نیس��ت. هر چند، سعی نکنید به کسی 
تهمت دروغ بزنید، اما قدرت داشته باشید تا افکار مردم را به سمت 

خود معطوف کنید.

بازار داغ ریاست جمهوری بر پرده سینماها

طرزتهیه فیلم های انتخاباتی
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اکران  »گذشته«  
فرهادی در ایران

شام ایرانی در شبکه 
نمایش خانگی

فیلم »گذشته« به کارگردانی اصغر فرهادی به زودی در ایران اکران می شود. 
علی سرتیپی، مسئول پخش این فیلم با تأیید این خبر بیان کرد: پروانه نمایش 
»گذش��ته« به کارگردانی اصغر فرهادی بدون هیچ گونه اصالحیه و مشکلی 
صادر شده و ما با تمام توان  در تالشیم که بتوانیم هرچه زودتر این فیلم را در 

سینماهای ایران اکران کنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آن طور که در بعضی خبرها آمده است ، فیلم 
از دو هفته آینده در ایران روی پرده می رود یا خیر ، تأکید کرد: نمی توانم زمان 
قطعی را در این باره بگویم و تنها می گویم تمام تالش مان این است که بتوانیم 

فیلم را هرچه زودتر اکران کنیم. 
وی تأکید کرد: تنها اصالحیه  انجام شده بر روی دو یا سه لحظه است که اصال 

مهم نیست. در واقع همان نسخه اصلی فیلم در ایران اکران خواهد شد. 

سری جدید ش��ام ایرانی با حضور امیرحس��ین رس��تمی، کامبیز دیرباز، 
مهران غفوریان و حمید عسگری با ساختار و تیم جدید وارد بازار شد که در 
قسمت های بعدی چهره های مختلفی از بازیگران، خواننده ها و فوتبالی ها 

جلوی دوربین می روند.
محمد شایسته، کارگردان و تهیه کننده این مجموعه نمایش خانگی گفت: 
همان طور که می دانید دو فصل قبلی این مجموعه توسط بیژن بیرنگ تهیه 
شده بود. وی قصد واگذاری امتیاز این کار را داش��ت که من این امتیاز را از 
وی خریداری کردم. وی افزود: مردم سری های قبلی این مجموعه را دوست 
داشتند و پروژه موفقی به شمار می رفت و حتی توانست با فروش خوبی هم 
روبه رو شود، اما ما در قسمت های جدید که فکر می کنم کامال با شام ایرانی 

قبلی تفاوت دارد، یک ساختار جدید را دنبال کردیم. 

در ابتدای هفته جاری بود ک��ه در آخرین روز از 
ثبت نام کاندیداهای یازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، حض��ور ع��زت اهلل انتظامی 
بازیگر مطرح و پیشکسوت سینما و تئاتر در کنار 
اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد در 
وزارت کشور و در لحظه ثبت نام مشایی، تعجب 
خبرنگاران و اف��راد حاضر در س��اختمان میدان 

فاطمی را به شدت برانگیخت.
این همراهی استاد انتظامی با کاندیدای جنجالی 
دولتی ها، با واکن��ش منفی و انتقاد بس��یاری از 
رس��انه ها، عالق��ه مندانش و مردم مواجه ش��د. 
حال امروز عزت اهلل انتظامی با ن��گارش نامه ای 
برای مردم ایران، ماجرا و دلیل همراهی اش را با 

احمدی نژاد و مشایی شرح داده است:
پروردگارا! کمک کن بتوانم حرف دلم را بزنم، برای 

مردم سرزمینم...
من عزت اهلل انتظامی هستم.

ش��نبه ۲۱ ادریبهش��ت ماه ۱3۹۲ س��اعت سه 
بعدازظهر بود ک��ه از دفتر ریاس��ت جمهوری به 
من اطالع دادند » آماده باش��ید ماشین می آید 
دنبالتان«. خوشحال شدم. ماه ها برای ثبت بنیاد 
دویده بودم. چند روز قبل از مراسم اعطای نشان 
درجه یک هنری در بهمن ماه ۱3۹۱ )که به علت 
بیماری نتوانستم در مراسم شرکت کنم( ما چند 
هنرمند منتخ��ب را به دفتر ریاس��ت جمهوری 
دعوت کردند ت��ا از مزایای م��ادی و معنوی این 
نش��ان باخبرمان کنن��د. آنجا درخواس��ت بنیاد 
فرهنگ��ی و هنری را مطرح ک��ردم. چند روز بعد 
آقای ریی��س جمهور نامه فوری زدن��د به وزرای 
مربوطه فرهنگ و ارش��اد و کار... مدتی گذشت... 
نتیجه ای حاصل نش��د. ناچار فکر کردم دست به 
دامن آقای مهندس مشایی ش��وم. هفته قبل به 

ایش��ان پیغام داده بودم که واجب العرضم و برای 
مذاکرات باید خدمت برسم. فورا لباس پوشیدم. 
چیزی نگذشته بود که خبر دادند ماشین آمده. با 
سرعت رفتم پایین. ش��خصی که در مسیر مرتب 
با بی سیم صحبت می کرد، به کسی که آن طرف 
خط بود گفت»بله ایشان آمدند.« حرکت کردیم.

راننده چراغ گردان قرمز رنگ را باالی ماشین قرار 
داد، با سرعت خیابان ها را طی می کرد و شخص 
بی س��یم به دس��ت هم مرتب خبر می داد که ما 
کجا هستیم و کی می رس��یم. من جلوی ماشین 
پهلوی راننده نشسته بودم. مردم با حیرت نگاهم 
می کردند که مرا با این ماشین و با این سرعت کجا 
می برند! نزدیک کاخ ریاست جمهوری با بی سیم 
شماره، رنگ ماشین و اسم سرنشینان را گفتند تا 

برای ورود هماهنگ شود.
دس��تور دادند از درب خیابان ول��ی عصر داخل 
شویم. به جلوی س��اختمان رسیدیم. محوطه پر 

از مردهای پیر و جوان و پلیس ب��ود. مرا پیاده و 
بالفاصله س��وار ماش��ین دیگری کردند. مدارك 
و اس��ناد موزه قیطری��ه و بنیاد را با خ��ودم برده 
بودم، حت��ی برای آقای بی س��یم به دس��ت هم 
مطالب خ��ودم را تعریف ک��ردم. خیلی با محبت 
گفت »چیزی نیست. انش��ااهلل همین امروز تمام 
می ش��ود.« ناگهان آقای مش��ایی سمت ماشین 
ما آمد؛ شیشه ماش��ین را پایین کشیدم و گفتم 
مختصرعرض��ی دارم که به کمک ش��ما احتیاج 
 اس��ت. گفت با م��ا بیایید همی��ن ام��روز انجام 

می دهم.
آقای مشایی س��وار ماشین بزرگ س��فید رنگی 
ش��د و ما بالفاصله پشت س��ر او حرکت کردیم. 
باالخره بنیاد داشت ثبت می شد... دوندگی هایم 
به نتیجه می رس��ید و نگرانی هایم رفع می شد... 
»بنیاد فرهنگ��ی و هنری ع��زت اهلل انتظامی«... 
ناگهان دیدم میدان فاطمی هستم... گلدسته های 

مسجد نور... ماشین با س��رعت جلوی یک درب 
آهنین ایس��تاد. تازه فهمیدم اینجا وزارت کشور 
اس��ت! همه جا پر از پلی��س بود. ماش��ین آقای 

مشایی جلوتر رفت.
به محوطه ک��ه رس��یدیم، م��ن را از راهروهای 
طوالنی بردن��د. به جایی رس��یدیم ک��ه مملو از 
 جمعیت ب��ود. آق��ای رییس جمهورو مش��ایی و 
عده ای دیگر، همه آنجا بودند. مرد جوانی آمد و 
مرا همراه خودش باز به راهروهای تودرتو دیگری 
برد. واقعا خسته شده بودم... مجبور بودم با عصا پا 
به پای او راه بروم. به سالن بزرگی رسیدیم. آنجا 
یک صندلی سه نفره فلزی آبی رنگ دیدم. خودم 
را به آن رساندم و روی صندلی وسط نشستم. مرد 
 جوان همراهم گف��ت، باید بروی��م جلوتر. گفتم 
نمی توانم از اینجا تکان بخورم. به هرحال او رفت 
و مرا تنها گذاش��ت. نمی دانس��تم آنجا چه خبر 
است، فقط پر از س��روصدا و آدم های جورواجور 

بود. کمی گذشت. درب س��الن ناگهان باز شد و 
جمعیت حمله کرد داخل. صندلی که من روی آن 
نشسته بودم، یک وری شد و به زمین افتادم. فقط 
سعی می کردم به زحمت پاهای جراحی شده ام 
را حفظ کنم که لگد نخورند و زیر دس��ت و پا له 
نشوم. با داد و فریاد من باالخره دو سه نفر به دادم 
رسیدند. صندلی را درس��ت کردند و من را روی 
آن نش��اندند. جمعیت به داخل سالن هجوم برد. 
حیران مانده بودم چه کار کنم؟ ناگهان دیدم آقای 
مشایی و آقای رییس جمهور و چند نفر دیگر که 
همراه آنها بودند از روبه رو به طرف من می آیند. 
آقای مشایی طرف چپ من و آقای رییس جمهور 
طرف راست من نشستند. ناگهان اطرافمان پر شد 
از دوربین های عکاسی. آقای مشایی گفت »چی 
شده؟ یه خرده ش��اد باشین!« من حرفی نداشتم 
که بزنم. عکاس ها تن��د و تند عکس می گرفتند. 
عکسش��ان را که گرفتند محل را ت��رك کردند و 
من بازهمان جا بهت زده وس��ط آن صندلی سه 
نفره تنها ماندم. مرد جوان که آمد مرا ببرد خانه، 
گفتم چه شد؟ گفت »امروز که دیگه نمیشه، بعدا 

انشاءاهلل اوراق و براتون میاریم«...
مردم س��رزمینم! من برای ش��ما همیشه همان 
عزتم؛ همانی که از ۱3 سالگی در تماشاخانه های 
الله زار با تشویق های شما بزرگ شده ام، همانی 
که همراه شما با دردهای ایران بسیار گریسته ام 
و با شادی هایش لبخند ها زده ام. برای شما من 

همیشه همان عزتم؛ بچه ای از سنگلج.
بنیاد فرهنگی و هنری یادگاری است از من برای 
جوانان و مردم س��رزمینم. آرزومندم این میراث 

ماندگار را همراه شما بنا کنم.
عزت اهلل انتظام��ی جمعه، ۲۷ اردیبهش��ت ماه 

۱3۹۲ تهران

 نامه استاد عزت اهلل انتظامی به مردم ایران و شرح ماجرای همراهی اش با مشایی و احمدی نژاد

من برای شما همیشه همان عزتم

مردم سرزمینم! من 
برای شما همیشه 

همان عزتم؛ همانی 
که از 13 سالگی در 

 تماشاخانه های 
 الله زار با 

تشویق های شما 
بزرگ شده ام، 

همانی که همراه شما 
با دردهای ایران 

بسیار گریسته ام 

SMS

 پوستر  فیلم سینمایی 
»یکی برای همه« منتشر شد

هیچ چیز به اندازه 
دوربین نمی تواند 

چیز غیر حقیقی را به 
شدت آگراندیسمان 

و دروغ ها را برمال 
کند. پس به دنبال 

این نباشید که صفتی 
به کاندیدایتان 

نسبت دهید که از 
ابتدا فاقد آن است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پرسپولیسی ها سوار بر موتور!
کمیت��ه پیشکس��وتان ادامه مذاک��ره ب��ا مایلی کهن، درخش��ان و 
ابراهیم زاده را خواس��تار شد. جلس��ه کمیته پیشکس��وتان باشگاه 
پرسپولیس با حضور 21 پیشکس��وت و محمد رویانیان، مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس روز گذشته برگزار شد. در این جلسه اعضا بر ادامه 
مذاکره با حمید درخش��ان، محمد مایلی کهن و منصور ابراهیم زاده 
تأکید کردند. همچنین برگزاری بیش��تر جلس��ات با پیشکسوتان و 
توجه به تیم های پایه از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه بود. از 
نکات قابل توجه در پایان این جلس��ه این بود که مهدی فنونی زاده 
و مجتبی محرمی با موتور جلس��ه را ترک کردند که این امر س��وژه 

عکاسان و تصویربرداران شده بود. 

 با پیروزی مقابل قطر 
می توانیم به جام جهانی برویم

هافبک تیم ملی ایران گفت: با پیروزی مقابل قطر می توانیم به جام 
جهانی برویم و این مسابقه بسیار مهم اس��ت. امید ابراهیمی قبل از 
تمرین تیم ملی در مورد شرایط تیم ملی گفت: شرایط خوبی در اردو 
حاکم است و  تمرینات مناسبی داش��تیم. یک بازی دوستانه خوب 
مقابل عمان داریم و هدف مان آماده ش��دن برای انجام دیدار با قطر 
است. بازی عمان و قطر ش��بیه یکدیگر اس��ت و امیدوارم بتوانیم با 

کسب امتیازات الزم شرایط حضور در جام جهانی را فراهم کنیم.
وی در مورد این که آیا می تواند در لیست نهایی کی روش قرار بگیرد، 
عنوان کرد: تمام تالشم را می کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم 
در صورت صالحدید مربیان تیم ملی هر کمکی که از دستم بربیاید، 
برای تیم ملی انجام خواهم داد. مهم موفقیت تیم ملی اس��ت و اگر 
بتوانیم امتیازات مناس��ب را کس��ب کنیم مطمئنا ب��ه جام جهانی 
خواهیم رفت. ابراهیمی در مورد دیدار مقابل قطر خاطرنشان کرد: 

به هر حال از لحاظ نفرات تیمی، ما با قطر قابل مقایسه نیستیم. 

 ویسی با استقالل صنعتی 
به توافق نهایی رسید

سرمربی سابق تیم فوتبال پیکان با باشگاه استقالل صنعتی اهواز به 
توافق نهایی رسید.

عبداهلل ویسی با مسئوالن باشگاه اس��تقالل صنعتی اهواز به توافق 
نهایی رس��ید و فصل آینده این تیم را هدایت می کند. تیم استقالل 
صنعتی تا قبل از این که کمیته انضباطی درباره شهرداری تبریز که 
به عنوان تیم اول به لیگ برتر صعود کرد حکم سقوط به دسته اول را 

صادر کند، به عنوان تیم دوم به پلی آف لیگ برتر رسیده بود.
باید منتظر ش��د و دید که کمیته اس��تیناف در م��ورد حکم کمیته 
انضباطی مبنی بر س��قوط تیم ش��هرداری تبریز به دس��ته اول چه 
نظری را اعالم می کند. اگر این حکم پابرجا بماند، طبق قاعده تیم 
استقالل صنعتی که تیم دوم گروه شده به لیگ برتر صعود می کند 
و پاس همدان نیز باید در پلی  آف ش��رکت کند. ویسی فصل گذشته 
س��رمربی پیکان بود که در نهایت در اواس��ط فصل جای خود را به 

فیروز کریمی داد.

 محمود کریمی 
دستیار کرانچار می ماند

بر خالف شایعاتی که طی ماه های گذش��ته در مورد حضور دستیار 
خارجی در تیم سپاهان به گوش می رس��ید، سرمربی تیم اصفهانی 
اعالم کرد که محمود کریمی برای فصل آینده نیز دستیار او خواهد 
ماند. محمود کریمی، مهاجم سابق تیم سپاهان از دو فصل پیش و با 
حضور امیر قلعه نویی در تیم سپاهان به عنوان مربی به جمع اعضای 
کادر فنی تیم سپاهان اضافه ش��د. این بازیکن که پیش از این یکی 
از مهاجمان گلزن تیم سپاهان به ش��مار می رفت، در دوران حضور 
قلعه نویی در س��پاهان به عنوان دستیار وی مش��غول فعالیت بود و 
پس از آن در زمان لوکا بوناچیچ هم به عنوان مربی در کادر فنی تیم 

سپاهان فعالیت می کرد.

اولویتم سپاهان است
فرشید طالبی/ مدافع سپاهان

فصل خوبی بود، هر چن��د که باال و پایین در کارم��ان زیاد بود. خدا 
را شکر که مس��ابقات پایان خوش��ی برایمان داش��ت، هر چند که 
می توانست اتفاقات بهتری نیز بیفتد. سپاهان تیم خوبی است که با 
توجه به شرایط سختی که داش��تیم پایان خوش مسابقات برایمان 
بسیار شیرین بود. چندین سال در اصفهان زندگی کردم و از شرایط 
آنجا بسیار راضی بودم. اولویتم سپاهان است، اما تاکنون 
مذاکره ای با مسئوالن این تیم نداشتم. صحبت هایی از 
سوی برخی باشگاه ها مطرح می شود که کار 
را به مدیر برنامه هایم س��پردم. واقعاً در این 
مدت خسته شدم و می خواهم استراحت کنم 
و بیشتر مس��ائل را مدیربرنامه هایم پیگیری 

می کند. 

6
حضور مدیر کل سابق اداره ورزش و جوانان در انتخابات شوراها

مدیرکل سابق اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در انتخابات شورای شهر اصفهان ثبت نام کرد. رشید 
خدابخش به واسطه عملکرد قابل دفاعی که در دوران کوتاه مدیریتی اش در اصفهان انجام داده، می تواند 

امیدوار باشد که جامعه ورزش از او برای رسیدن به کرسی شورای شهر حمایت کنند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1039 | یکشنبه 29  اردیبهشت 1392 | 8  رجب  1434

بالتکلیفی، ذوب آهن 
را رنج می دهد

نیکو کرانچار جنجال 
ساز شد

سخنگوی باشگاه ذوب آهن در مورد شرایط ذوب آهن گفت: اصالً در وضعیت 
خوبی نیستیم. در حالی که تمامی تیم ها در تعطیلی به سر می برند و برای 
فصل بعد مذاکرات خود را آغاز کرده اند، نمی دانیم چه زمانی در پلی آف باید 
بازی کنیم و سرنوشتمان معلوم نیست. کامران شیرزادی افزود: شرایط کاماًل 
یک طرفه است؛ بازیکنان همین طور تمرین می کنند و این اتفاق برای تیم 
 حالت فرسایشی ایجاد می کند. این بالتکلیفی ما را رنج می دهد و باید تکلیف 
ذوب آهن را هرچه زودتر مشخص شود. در حالی که با توجه به صحبت های 
آقای سعد محمدی می خواهیم سال بعد ذوب آهن را برای قهرمانی ببندیم، 
اما اکنون به دلیل ای��ن که نمی دانیم بازی پلی آف چه زمانی اس��ت، هیچ 

اقدامی نمی کنیم.

یک پایگاه اینترنتی هلند نوشت: فرزند سرمربی تیم سپاهان اصفهان یکی 
از جنجالی ترین نق��ل و انتقاالت تاریخ فوتبال جهان را انجام داده اس��ت. 
سایت فوتبال هلند با توجه به در پیش بودن فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
اقدام به انتشار فهرستی از 15 نقل و انتقال جنجالی و بسیار پرسروصدای 
تاریخ فوتبال جهان از دید خود کرده که در این میان انتقال نیکو کرانچار، 
فرزند ارشد زالتکو کرانچار)س��رمربی کنونی تیم سپاهان اصفهان و مربی 
پیشین پرسپولیس( در این میان ذکر شده اس��ت. به نقل از گزارشگر این 
سایت، زمانی که سال 2004 نیکو کرانچار از تیم دیناموزاگرب به هایدوک 
اسپلیت منتقل شد، سروصدا و حاشیه بسیار زیاد ایجاد شد که هنوز هم در 

یاد مردم باقی مانده است.

بکام جزء هزار بازیکن لیگ هم نیست
کریس وادل، هافبک پیش��ین تیم ملی فوتبال انگلیس پس از آنکه 
خبر کناره گیری بکام را ش��نید، در این مورد اظهار نظر کرده است: 
»باید بگویم او بازیکن خوبی اس��ت، ولی به هیچ وج��ه او را بازیکنی 
بزرگ نمی دانم. بکام در بین هزار بازیکن نخست قرار نخواهد گرفت.« 

هشت پا قهرمان اروپا را معرفی کرد 
هشت پای آلمانی در آس��تانه فینال لیگ قهرمانان 
اروپا پی��ش بینی کرد ک��ه دورتمون��د قهرمان این 
بازی ها شود. بایرن مونیخ و دورتموند 4 خرداد در 
ومبلی لندن فینال تمام آلمانی را برگزار خواهند کرد.

پله در جست وجوی بدلش!
پله، بزرگ ترین فوتبالیست تاریخ جهان اعالم کرد 
که در جست وجوی یافتن نوجوانی است که بتواند 
برای ساخت فیلم زندگی خود، حرکات او را به خوبی 
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 داستان اختالف نظر میان اداره کل ورزش 
گروه 
و جوانان و هیأت فوتبال استان روز به روز ورزش

ش��رایط حادتری به خ��ود می گیرد، تا 
جایی که برخی این رفتار را نه از سر دلسوزی، بلکه ناشی از لجبازی 

می دانند.
در هر حال امروز  این شرایط حکم آب گل آلودی به خود گرفته که 
هر یک به نوعی قصد صید ماهی بزرگ تری دارد و این که تا پایان 
این جنگ مدیریتی چه بالیی سر فوتبال و ورزش این شهر می آید 
فعال جایی در برنامه آقایان ندارد. با بررسی بسیاری از فاکتورها و 
عملکرد 11ساله رییس هیأت فوتبال استان اصفهان، به ضرورت 
تغییرات در رأس این هیأت می توان پی برد، اما چیزی که از نگاه 
کارشناسان و منتقدان عملکرد مدیرکل مطرح است نوع عملکرد 

جواهری در راستای ایجاد تغییرات در این هیأت است.
 محمد رضا جواه��ری در قام��ت مدی��رکل اداره ورزش و جوانان 
گالیه های پیشکس��وتان از عملکرد رییس هیأت فوتبال استان و 
تحقیقاتی که خود دراین زمینه انجام داده را دلیل اصلی عزم راسخ 
خود برای انجام هر چه زودتر تغییرات در رأس فوتبال استان بیان 
می کند. از طرفی ابرقویی نژاد هم به پش��توانه همین عملکرد که 
بیشتر پیرامون آسیا ویژن خالصه می ش��ود، خود را محق به ابقا 

دانسته و اقدامات مدیرکل را حرکتی سلیقه ای  می داند.  
 از یک س��و ابرقویی نژاد ب��رای ماندن دراین پس��ت در واکنش به 

تالش های مدیرکل برای برکناری او از جمالتی استفاده کرده که به 
زعم مدیرکل، توهین به او و جامعه فوتبال استان بوده و  اوضاع را از 
چیزی که بوده، بدتر کرده است؛ این موضوع را می توان در البه الی 
15دلیلی که مدیرکل به عنوان دالیل اصلی خود برای این تغییرات 

در جمع رسانه ها عنوان کرده است فهمید.
اما نکته ای که در اولین نشس��ت مدی��ر کل اداره ورزش و جوانان 
اس��تان با اصحاب رس��انه از قلم افتاد و مدیر کل از پاسخگویی در 
خصوص چرایی این موضوع ب��ه نوعی طفره رفت، ن��وع برخورد 

سلیقه ای با مشکالت ورزش استان است.
عملک��رد محمدرضا جواهری در طول هش��ت م��اه حضورش در 
 این اداره، نش��ان داده که وی فض��ایgame over در بازی های 
پلی استیش��ن و بازی هایی از این قبیل را خیلی دوست دارد؛ چرا 
که معیار او تاکنون براساس لج و لجبازی و روحیه رو کم کنی بوده 
است. ورزش اصفهان تاکنون شانس آورده که از این حیث آسیب 

جدی ندیده و به اشتباه قربانی این روکم کنی ها نشده است. 
باوجودی که مدیرکل روز چهارش��نبه اعالم کرد که رییس هیأت 
فوتبال استان از روز پنجشنبه هیچ گونه مسئولیت حقوقی ندارد، 
اما با بررسی های خبرنگار ما و حضور در دفتر هیأت فوتبال مشخص 
شد این تهدید و اولتیماتوم ها آنچنان که برای مدیرکل جدی است، 
برای ابرقویی نژاد و یارانش جدی نبوده ونیست و تا زمان نگارش 
این مطلب اتفاق خاصی مبنی بر کناره گیری رییس هیأت فوتبال 

از سمت خود و تخلیه مکان صورت نگرفته و همین امر موجب شده 
تا اداره کل بنا بر آخرین اولتیماتوم نسبت به قفل و زنجیر نمودن 

درب هیأت فوتبال اقدام کند.
نکته قابل توجه نوع پلمب ساختمان هیأت فوتبال است که روی 
آن مهر قانونی دیده نمی شود. یکی از کارمندان حراست اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان نیز که در محل حاضر شده بود، در 
پاسخ به این س��ؤال که چرا پلمب هیأت فوتبال دارای مهر قانونی 
نیس��ت، گفته»وقتی من اینجا هس��تم، یعنی این پلمب رسمی 
است.«گفتنی اس��ت مس��ئوالن هیأت فوتبال برای تخلیه مکان 

هیأت از اداره کل فرصت چند 
روزه خواسته اند تا دفتر هیأت 
فوتبال اس��تان را تخلیه و به 
مکان دیگری نقل مکان کنند. 

آخر این قصه به کجا 
می رسد؟

حمایت های بی چون و چرای 
کفاش��یان از ریی��س هیأت 
فوتبال استان هم کار را برای 
مدیرکل سخت تر کرده است. 
جواهری معتقد اس��ت که با 
نامه ای که س��جادی معاون 
وزیر برای رییس فدارس��یون 
فرستاده، برکناری ابرقویی نژاد 
قطعی است و حتی در حرکتی 

درخور توجه اقدام به تکثیر نامه »محرمانه« -که بر برکناری هر چه 
زوتر ابرقویی نژاد از س��مت خود و انتخاب سرپرست با هماهنگی 

مدیرکل تأکید داشت-  در بین خبرنگاران کرد!
حال باید دی��د این کش مکش ها ت��ا چه زمانی ب��ه طول خواهد 
انجامید؟ آیا جواهری همچون برنامه های قبلی موفق به پیروزی 
در این نبرد که به زعم بعضی از همکاران به »نبرد دلیران« شباهت 
دارد می شود یا خیر؟ آیا کفاشیان برخالف آنچه معاون وزیر از او 
خواسته به حمایت مطلق و بی چون و چرای خود از رییس هیأت 
فوتبال استان ادامه می دهد؟ آیا نامه ای که این روزها شنیده شده 
 از سوی مس��ئوالن عالی رتبه استانی به دس��ت جواهری رسیده 
 کاری از پی��ش برده و مدی��رکل را به واس��طه ش��رایط زمانی به 
 عقب نش��ینی وا می دارد ی��ا این ک��ه برخالق دوره ه��ای قبلی 
ابرقویی نژاد مجبور ب��ه ترک صندلی و اعطای س��کان هدایت به 

سرپرست می شود؟

ساختمان هیأت فوتبال اصفهان قفل و زنجیر شد

جمشیدی، مدیر امور اجتماعی چه برسر فوتبال اصفهان می آید؟
استانداری شد

 مراسم تودیع و معارفه رییس سابق 
گروه 
اداره ورزش و جوانان شهرس��تان ورزش

اصفهان روز گذشته در استانداری 
برگزار و ط��ی آن احمد جمش��یدی به عن��وان مدیرامور 

اجتماعی استانداری منصوب شد.
احمد جمش��یدی که به واس��طه تغییرات در اداره ورزش 
و جوانان شهرس��تان جای خود را به افش��ین موالیی داده 
بود، ازدیروز و در مراس��می با حضور مسئوالن استانداری 
به عنوان مدیرامور اجتماعی اس��تان و معاون استاندار کار 
خود را در استانداری اصفهان آغاز کرد. جمشیدی از همان 
زمان حضور در اداره شهرستان مورد وثوق استاندار و برخی 
نمایندگان مجلس بود و ش��اید همین حمای��ت ها باعث 
ش��د که عمر دوران مدیریتی او در تقابل ب��ا تغییرات آنی 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان زمان زیادی به طول 
نینجامد. برکناری جمش��یدی از اداره شهرس��تان پروسه 
زمانبری بود که هر بار به خاطر مقاومت مسئوالن رده باالی 
 اس��تان این موضوع به تأخیر می افتاد، اما بار آخر در سکوت 
رسانه ای و بدون هیچ مقاومتی این برکناری صورت گرفت. 
جمشیدی طی دوهفته برکناری خود از این سمت، تاکنون 
هیچ مصاحبه با رسانه ها نداشته، اما از همان زمان شنیده 
می شد که به زوی با پس��تی جدید در استانداری اصفهان 
مشغول به کار خواهد شد که با مراسم تودیع و معارفه دیروز 

این پیش بینی به وقوع پیوست.
در هر حال علت هر چه باشد و معلول هر کدام باشند، بهتر 
است همه کسانی که صندلی ها و کرسی هایشان را ابدی 
می دانند، به یاد داشته باش��ند چه رسالت خطیر و بزرگی 
بر دوش دارند. قرارگرفتن واژه جوانان بعد از ورزش بر سر 
در ای��ن اداره، از همان ابتدا گر چه اهداف واالیی داش��ت، 
ولی در ادامه صرفاً تبدیل به بس��تری برای جنجال ش��ده 
که امیدواریم افراد با تجربه در س��مت ه��ای جدید از آنها 

غفلت نکنند. 

خبر ویژه

عملکرد محمدرضا 
جواهری در 

طول هشت ماه 
حضورش در این 
اداره، نشان داده 

که  معیار او تاکنون 
براساس لج و 

 لجبازی و روحیه 
رو کم کنی بوده 

است

ورزش به روایت تصویر

 ش��نیده ش��ده ریی��س اداره ورزش و 
گروه 
جوانان شهرستان اصفهان که به تازگی ورزش

بر این کرسی نشسته، قصد کناره گیری 
از مسئولیت خود را دارد.گویا افشین موالیی که کمتر از یک ماه 
از زمان حضور او در این اداره می گذرد، از این که اداره ورزش و 
جوانان استان نسبت به برخی قول های خود آن گونه که باید 

عمل نمی کند، قصد استعفا دارد.
این خبر، در واقع خبر داغ این روزهای جامعه ورزشی اصفهان 

اس��ت؛ آنها تا دیروز از این ک��ه مدیری توانمن��د هدایت اداره 
شهرس��تان را برعهده گرفته است س��ر از پا نمی شناختند و 
همگان با وجود به نیک��ی یاد کردن از عملکرد رییس س��ابق 
از آمدن موالیی هم اس��تقبال کردند و اکنون ب��رای برنامه ها 
و آینده این اداره نگران هس��تند. ظاهرا شهرکرد مقصد بعدی 
رییس کنونی اداره ورزش و جوانان شهرس��تان است. به گفته 
منابع آگاه، وی طی جلسه ای با کارمندان اداره تصمیم جدید 
خود مبنی بر کناره گیری را در قالب جلسه به سمع و نظر آنها 

رسانده است.
 موالیی که از هم��ان ابتدای حضورش در ای��ن اداره در صدد 
تدوین برنامه راهبردی برای رش��د و اعت��الی ورزش اصفهان 
بود و دراین میان شعار »نصف جهان برترین در ورزش جوانان 

ایران زمین« را به عنوان سرلوحه خود و یارانش قرار داده بود، 
 هنوز یک ماه از آمدنش نگذشته، شرایط را برای ماندن مساعد 
نم��ی بیند، البت��ه نگاه ک��م بین��ی ب��ه اداره ورزش و جوانان 
شهرستان اصفهان اتفاق تازه ای نیست و احمد جمشیدی نیز 
تا قبل از برکناری به مدت چهارسال با این مشکل دست و پنجه 
 نرم می کرد، اما به نظر می رس��ید با توجه به این که موالیی از 
گزینه های مورد تأیید مدیرکل بوده، چطور با مشکالت رؤسای 

قبل مواجه شده است.
ظاهرا قرار نیس��ت اداره ورزش و جوانان شهرس��تان اصفهان 
همچون چندماه اخی��ر روی آرامش به خود ببنی��د؛ البته در 
خصوص این خبر هیچ یکی از مس��ئولین حاضر به گفتگو در 

این زمینه نشده اند، ولی تلویحی این خبر را تأیید می کنند.

رییس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در دوراهی تردید

افشین موالیی می رود؟

فینال مسابقات والیبال ساحلی کارکنان شهرداریهمایش پیاده رویی خانوادگی-ناژواننشست خبری مدیر کل ورزش و جوانان استانفینال مسابقات والیبال ساحلی کارکنان شهرداری



یادداشت

شکل گیری منابع طبیعی هوشمند 
منجر به رونق اقتصادی می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
با شکل گیری منابع طبیعی هوشمند می توان شاهد رونق اقتصادی 
ناش��ی از منابع طبیعی و کاهش وابس��تگی مردم بوم��ی به محیط 

طبیعی باشیم.
خسرو عبداللهی در دیدار با امام جمعه ش��هرکرد اظهار کرد: منابع 
طبیعی از انفال به ش��مار می رود و در زمان غیبت، مسئولیت آن با 
رهبر معظم انقالب است. وی با بیان این که منابع طبیعی از مهم ترین 
دارایی های کشور است، افزود: اگر بخواهیم در مسیر رشد و پیشرفت 
قرار بگیریم باید از داش��ته ها و دارایی های خود به بهترین نحو بهره 
بگیریم و یک��ی از  مهم ترین ای��ن دارایی ها، منابع طبیعی اس��ت. 
عبداللهی تصریح کرد: اگر منابع طبیعی پویا و متحرک شود، شاهد 
پویایی و توسعه سایر بخش های کشور خواهیم بود و این امر می طلبد 

تا به این منابع الهی توجه ویژه ای شود. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری با 
بیان این که در رابطه با نحوه بهره گیری از منابع طبیعی دو دیدگاه 
متضاد در کشور وجود دارد، گفت: عده ای معتقدند که اگرچه منابع 
طبیعی جزء انفال است، اما باید بهره الزم را از آن گرفت. عبداللهی 
ادامه داد: این در حالی اس��ت که در مقابل این افراد، عده ای عقیده 
دارند که نباید از منابع طبیعی اس��تفاده کرد و باید دست نخورده و 

بکر باقی بماند.

خبر ویژه

 نماینده مردم شهرستان های 
شهرکرد، بن و سامان

سیدسعید زمانیان دهکردی

ش��وراهای اس��المی به افراد متخصص و کاردان و جوانان با انگیزه نیاز 
دارد و نباید فراموش کرد قومیت گرایی از آفت ها و تهدیداتی اس��ت که 
از یک سو مانع رشد و بالندگی مناطق مختلف اس��تان شده و از سویی 
دیگر، س��بب می ش��ود تا با پرداختن به آن در زم��ان انتخابات، زمینه 
سوء اس��تفاده برخی افراد فراهم شود. ش��وراها، نماد تحقق اراده مردم 
در اداره ش��هر و محل زندگی 
است و الزم اس��ت از ظرفیت 
فراهم ش��ده در قانون اساسی 
برای تأمین رف��اه و عدالت در 
شهرها و روستاها استفاده کرد. 
 این مه��م درصورت��ی محقق 
می شود که شوراها مورد توجه 

قرار گیرند.

قومیت گرایی، آفت انتخابات 
شوراهاست 

چهره روزیادداشت
تقوا، یکی از مهم ترین عوامل رستگاری است 

حجت االسالم محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد که در مصالی امام 
خمینی)ره( این شهر برگزار شد، با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: کوشش در امر 

تقوا یکی از مهم ترین عوامل رستگاری است.
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داوود شیوندی در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اس��ت امس��ال به کمک 
دس��تگاه های اجرایی، در س��ال جاری 17 هزار و 366 مورد 

فرصت شغلی در استان ایجاد شود.
وی افزود: این در حالی است که در سند توسعه اشتغال استان 
میزان تعهد ش��ده برای س��ال 92 حدود 12 هزار ب��وده، اما 
برنامه ریزی و تالش ما بر این اس��ت تا از میزان فرصت شغلی 

تعهد شده در سند اشتغال استان فراتر برویم.
ش��یوندی با اش��اره به این که تعهد در نظر گرفته برای ایجاد 
این تعداد فرصت ش��غلی جدید در بین 42 دس��تگاه اجرایی 

اس��تان تقسیم ش��ده است، 
خاطرنش��ان کرد: توزیع در 
میان دستگاه های اجرایی با 
توجه به سند توسعه اشتغال 
اس��تان و ظرفیت دستگاه       ها 
در زمینه ایجاد شغل صورت 

گرفته است.
مدی��رکل تع��اون، کار و 
رفاه اجتماع��ی چهارمحال 
و بختی��اری س��هم جه��اد 
کشاورزی استان از این رقم را 
دو هزار و250 فرصت شغلی 
عنوان کرد و افزود: در س��ند 
توسعه اش��تغال استان برای 
این س��ازمان دوهزار و 193 
فرصت شغلی در نظر گرفته 

ش��ده بود، ولی با توجه به ظرفیت باالی جهاد کش��اورزی در 
چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال، به این تعهد اندکی 

افزوده شده است.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان 
میراث فرهنگی نیز باید هر کدام به ترتی��ب دو هزار و 900 و 

هزار و 400 فرصت شغلی جدید در سال جاری ایجاد کنند.
شیوندی س��ازمان راه و شهرس��ازی را یکی از با ظرفیت ترین 
سازمان ها در ایجاد اش��تغال دانست و یادآور شد: این سازمان 
باید حدود شش هزار و 491 فرصت شغلی برای مردم استان 

در سال جاری فراهم کند.
وی گف��ت: اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان نیز 
 متعهد به ایجاد 500 فرصت شغلی جدید طی سال جاری شده 

است. 

 راه اندازی خط هوایی 
از شهرکرد به کویت

معاون برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری از 
افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهرکرد خبر داد 
و گفت: یک پرواز به تهران، یک پرواز به کویت و دو پرواز 
به مشهد مقدس س��هم فرودگاه ش��هرکرد از پروازهای 

کشور است. 
حمیدرضا فروزنده اظهار کرد: از یکم خردادماه امس��ال 
پروازهای ش��هرکرد به تهران از فرودگاه ش��هرکرد آغاز 
می شود. وی افزود: پروازهای شهرکرد به تهران از فرودگاه 
بین المللی ش��هرکرد در روزهای یکش��نبه، دوش��نبه و 
چهارشنبه صورت می گیرد. فروزنده از افزایش پروازهای 
این فرودگاه در سال جاری خبر داد و گفت: یک پرواز به 
تهران، یک پ��رواز به کویت و دو پرواز به مش��هد مقدس 

سهم فرودگاه شهرکرد از پروازهای کشور است.

تیم فوتسال بروجن به لیگ 
دسته سوم کشور راه یافت

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجن از راهیابی 
تیم فوتسال جوانان این شهرس��تان به لیگ دسته سوم 

کشور خبرداد.  
مسعود پرسته روز شنبه با اعالم این خبر افزود: در مرحله 
نیمه نهایی مسابقات فوتسال چهارمحال و بختیاری تیم 
»ام وی ام« بروجن قهرمان استان شد و به عنوان نماینده 
استان به مسابقات کش��وری راه یافت. وی افزود: در این 
دوره از مس��ابقات 9 تیم در دو گروه با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. پرس��ته تصریح ک��رد: این تیم درمس��ابقات 
فوتسال پارس��ال نیز به عنوان نماینده استان به مرحله 

کشوری راه یافت.  

مبارزه شیمیایی با سفیدک 
حقیقی درختان میوه 

سرپرس��ت مدیریت حف��ظ نبات��ات جهادکش��اورزي 
چهارمحال و بختیاري از مبارزه ش��یمیایی با س��فیدک 
حقیقی درختان میوه خبر داد. حسین برزگر با اشاره به 
شرایط آب و هوایی مساعد و تداوم بارندگی های اخیر و 
شرایط رطوبتی باال، از باغداران خواست به منظور مبارزه 
با سفیدک حقیقی درختان میوه تا هفته اول خرداد اقدام 

به سمپاشی باغ های خود کنند. 

اخبار کوتاه

 استاندار چهارمحال و بختیاری کاهش 
گروه 
پرداخ��ت وام ازدواج را یکی از عوامل شهرستان

کاهش تمایل به ازدواج دانست و اذعان 
داشت: فضای اجتماعی حاکم بر استان نشان می دهد بانک ها 

در پرداخت وام ازدواج به قدر کافی کوشا نیستند.
علی اصغر عنابستانی که در کارگروه اشتغال این استان سخن 
می گفت، اظهار داش��ت: در برخی از فضاهای استان زمینه و 
بسترهای خوب و مناسبی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید 
است و الزمه تحقق این مهم شناسایی ظرفیت ها و توجه بیشتر 

به آنهاست.
وی افزود: می توان از سرمایه های موجود در روستاها، صنایع 
دستی استان و توانایی زنان در ایجاد اشتغال استفاده حداکثری 
را برد که تحقق این امر نیازمند برنامه ری��زی و اقدام به موقع 
است. عنابستانی با اشاره به این که منابع این استان در مقایسه 
با مصارف آن خیلی کمتر اس��ت، گفت: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با توجه به ش��رایط جغرافیایی و عوامل دیگر، منابع 
کمتری را نسبت به سایر اس��تان های کشور دریافت می کند، 
بنابرای��ن نیاز اس��ت بانک ها با ج��ذب اعتب��ار الزم به منظور 

پرداخت تسهیالت خود اشتغالی منابع را وارد استان کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به آمار میزان ازدواج 
صورت گرفته در این استان طی سال گذشته، خاطرنشان کرد: 

سال گذشته در این استان حدود 11 هزار و 667  ازدواج صورت 
پذیرفته اس��ت. نماینده عالی دولت در چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: این در حالی اس��ت که در س��ال 90 این رقم حدود 
12 هزار و 61 مورد گزارش شده که نشان از رشد منفی7 تا 8 
درصدی در سال گذشته دارد. عنابستانی کاهش پرداخت وام 
ازدواج را یکی از عوامل کاهش تمایل به ازدواج دانست و اذعان 
داشت: فضای اجتماعی حاکم در استان نشان می دهد، بانک ها 
در پرداخت وام ازدواج به قدر کافی کوش��ا نیستند. وی تأکید 
کرد: بانک ها باید آمار دقیق خود را در زمینه اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه و وام خود اشتغالی به تفکیک تهیه و اعالم کنند 

تا بررسی و ارزیابی الزم در این خصوص صورت گیرد. 
عنابستانی با مطلوب دانستن عملکرد دستگاه های این استان 
در زمینه ایجاد اشتغال، گفت: براساس آمار اعالم شده از سوی 
مرکز آمار ایران، نرخ متوس��ط بیکاری این اس��تان از متوسط 

کشوری آن کمتر است. 

ایجاد 17 هزار فرصت شغلی جدید در چهارمحال 
و بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از 
ایجاد بیش از 17 هزار فرصت شغلی جدید در استان طی سال 

جاری خبر داد.

در کارگروه اشتغال استان  مطرح شد: 

بانک ها در پرداخت وام ازدواج کوشا نیستند

 بانک ها باید آمار  
دقیق خود را در 

زمینه اعطای 
تسهیالت قرض 

الحسنه و وام خود 
اشتغالی به تفکیک 

تهیه و اعالم کنند 
تا بررسی و ارزیابی 

الزم در این خصوص 
صورت گیرد
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مزایده اموال غیر منقول 
642 ش��ماره: 9100390200400059. ش��ماره پرون��ده: 1/9000400200400182. 
ششدانگ سه باب خانه و کارگاه پالک 6568 واقع در بخش 5 اصفهان به مساحت یک 
هزار و بیس��ت و پنج متر و هفتاد و هفت دس��یمتر مربع آدرس: اصفهان خوراسگان 
خیابان جی غربی کوچه دش��ت پالک 69 که سند مالکیت آن در صفحه 44 دفتر 403 
امالک به شماره ثبت 81907 و ش��ماره چاپی 5532820*** به نام حسن چنگانیان 
ثبت و صادر ش��ده است با حدود: ش��ماال به طول 65/70 متر دیوار به دویوار پالک 
های دو فرعی از 6569 و 6569 شرقا بطول 14/90 متر درب و دیواریست به خیابان 
5 مت��ری جنوبا اول به طول 24/85 متر دیوار ب��ه دیوار خانه پالک 6567 دوم بطول 
41/75 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست غربا بطور غیر مستقیم به طول های 
10/25 متر و 6/35 متر درب و دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی معرفی نشده است 
که طبق نظر کارشناس رس��می 1- کارگاه: این کارگاه به عنوان کارگاه ماست بندی 
مورد استفاده قرار می گیرد و دارای عرصه حدود 290 مترمربع زیربنای ساختمانی 
حدود 175 مترمربع و یک طبقه می باشد که با دیوارهای باربر و سقف از تیرآهن و 
آجر کف سنگ و بدنه از سرامیک با در و پنجره آهنی ساخته شده و دارای انشعابات 
برق سه فاز و همچنین انشعابات آب و گاز بصورت مشترک با خانه میانی می باشد 
2- خانه مس��کونی میانی: این خانه در میانه پالک م��ورد نظر در دو طبقه )زیرزمین 
و همک��ف( و جمعا با زیربنای تقریبی 270 مترمربع و عرصه حدود 345 مترمربع با 
مشخصات دیوارهای باربر آجری و سقف تیر آهن و نمای خارجی از سنگ و نمای 
حیاط از آجر سه سانتی و پنجره های آلومینیومی ساخته شده و دارای حیاط سازی 
و انش��عابات آب و برق و گاز می باشد. 3- خانه مسکونی در قسمت غرب پالک: این 
خان��ه در دو طبقه )همکف و اول( با عرصه حدود 290 مترمربع زیربنای تقریبی 283 
مترمربع با دیوارهای باربرآجری و س��قف تیرآهن و نمای خارجی از سنگ و پنجره 
های آلومینیومی و بعضی از آنها به صورت آهنی ساخته شده و دارای حیاط سازی 
و انش��عابات برق و گاز می باشد قس��متی با قدمت چهار سال و قسمتی با قدمت 15 
سال می باشد. که طبق س��ند رهنی شماره 67227-88/8/14 دفترخانه 60 تهران در 
رهن ش��رکت قاس��م ایران قرار گرفته و فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
یکش��نبه مورخ 92/3/19 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهش��ت شرقی – چهار راه اول – سمت چپ – ابتدای خیابان الهور به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض ش��هردار و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 

مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد 
می گردد ضمنا این آگه��ی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1392/2/29 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد 

موکول می گردد. م الف: 1581 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1024 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 252/92ش33 خواه��ان مه��ران حاجی پور 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 
616451 با احتساب هزینه دادرس��ی به طرفیت حجت اله محمدی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/4/1 س��اعت 12/30 تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
1025 کالس��ه پرونده: 1949/91. ش��ماره دادنامه:92/2/22-213. مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 11 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان. خواهان: ج��واد خدادادزاده به نش��انی 

اصفهان – خ گلزار – خ اس��تاد همایی – جنب مسجد جعفریه –پ53. وکیل: مصطفی 
نوروزی مهیاری به نش��انی اصفهان – خ هش��ت بهش��ت غربی – حدفاصل گلزار و 

ملک – ساختمان امام رضا. خوانده: فریبا شاه حسینی دهاقانی به نشانی اصفهان- 
خ خوراس��گان – خ ش��ریعتی – مدرس��ه راهنمایی قیصریه. خواس��ته: مطالبه مبلغ 
32/700/000 ریال بابت س��ه فقره چک به انضمام خسارات قانونی و تاخیرتادیه. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در 
خصوص دعوی آقای جواد خداداد زاده به طرفیت خانم فریبا ش��اه حسینی دهاقانی 
به خواس��ته مطالبه مبل��غ 32/700/000 ریال وجه چک به ش��ماره های 996648 – 
996629 – 996631 ب��ه عهده بانک ملی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198 و 515 و 

519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
س��ی و دو میلیون و هفتص��د هزار 32/700/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پنجاه 
و هش��ت هزار ری��ال 58/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و هزینه نش��ر آگهی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
موص��وف )90/2/15 و 90/4/29 و 90/1/28( تا تاری��خ اجرای حکم در حق خواهان 
ص��ادر و اع��الم می نمای��د. رای صادره غیاب��ی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از 
ابالغ  قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتم��ام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ رأی
1026 کالس��ه پرونده: 1950/91. ش��ماره دادنامه:92/2/22-212. مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 11 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان. خواه��ان: محمد محمدیان به نش��انی خ 
مش��تاق دوم – خ مهران – مجتمع کاریز. وکیل: مصطفی نوروزی مهیاری به نشانی 
اصفهان – خ هش��ت بهش��ت غربی – حدفاصل گلزار و ملک – س��اختمان امام رضا. 
ط س��وم خوانده: فریدون ابراهیمی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
19/500/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام خس��ارات قانونی و تاخیر تادیه. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در 
خصوص دعوی آقای محمد محمدیان به طرفیت آقای فریدون ابراهیمی به خواسته 

مطالب��ه مبلغ 19/500/000 ریال وجه چک به ش��ماره ه��ای 738121 – 464863 به 
عه��ده بانک ملی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توج��ه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خ��ود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که 
ب��ه اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد 

هزار 19/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پنجاه هزار ریال 50/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/4/5 و 91/4/30( تا 
تاری��خ اجرای حک��م در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
 

اخطار اجرائی 
1027 ش��ماره: 212/91 به موجب رای ش��ماره 1244 تاری��خ 91/11/30 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- فریدون 

نداف فرد 2- جواد مردیها هر دو به نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و همچنین هزینه دادرسی و 
خس��ارت تاخیر تادیه از سررسید چک 90/12/28 در حق خواهان محمدرضا توکلی 
دارگانی فرزند اس��ماعیل شغل آزاد به نشانی بلوار کشاورز – روبروی بانک ملی – 
بعد از خیابان کش��اورزی – چای و دخانیات توکلی. چک به ش��ماره 145340 مورخ 
90/12/28. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
1028 کالسه پرونده: 920260ح/26. خواهان: سکینه خانی و عباس، محمدجواد، مریم، 
مهری، مرضیه و اعظم همگی آقاجان فرزندان حسینعلی. خوانده: دادستان عمومی و 
انقالب اصفهان. خواس��ته: درخواست صدور حکم موت فرضی. خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظ��رف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به 

هم رساند. ارژندی - مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
1029 کالسه پرونده: 1991/91. شماره دادنامه:92/2/9-153. مرجع رسیدگی: شعبه 
14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی نوبندگانی به نش��انی خیابان کاوه 
– جنب بیمارس��تان سوانح س��وختگی – فروشگاه عاش��قان مهدی. خوانده: ابراهیم 
حیدری به نش��انی مجهول المکان. خواسته: خواهان مطالبه سه فقره چک به شماره 
309607-700/000 ریال و 309608-1/500/000 ریال و 309609-1/500/000 ریال 
به انضمام مطلق خس��ارات و هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر تادیه. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص 
دعوی آقای مهدی نوبندگانی به طرفیت آقای ابراهیم حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 
3/700/000 ریال وجه چک به ش��ماره های 309607 و 309608 و 309609 به عهده 
بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اص��ول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
م��واد 310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/700/000 ریال بابت اصل خواسته 
و س��ی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/5/14 و 91/6/10 و 
91/7/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
 

ابالغ رأی
1030 کالسه پرونده: 1990/91. شماره دادنامه:92/2/9-152. مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی نوبندگانی به نشانی خیابان کاوه – 
جنب بیمارستان سوانح سوختگی – فروشگاه عاشقان مهدی. خوانده: محسن دهقانی 
به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه چک شماره 
376372 بانک س��په بانضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر 

تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اع��الم و بش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل 
اختالف. در خصوص دعوی آقای مهدی نوبندگانی به طرفیت آقای محس��ن دهقانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه چک به شماره 376372 به عهده بانک 
س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/2/27( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
 

حصر وراثت 
1031 خانم س��یما حاجی زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 54 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 866/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ملکی خانم سیفی بشناس��نامه 234 در تاریخ 11/23/ 91 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه دو پس��ر و چهار دختر به نام های ذیل: 1- عبدالرض��ا حاجی زاده ش ش 2646 
)پسر متوفی(. 2- علیرضا حاجی زاده ش ش 971 )پسر متوفی(. 3- معصومه حاجی 
زاده ش ش 297 )دخت��ر متوفی(. 4- عفت حاج��ی زاده ش ش 2002 )دختر متوفی(. 
5- عصمت حاجی زاده ش ش 882 )دختر متوفی(. 6- س��یما حاجی زاده ش ش 54 
)دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
1032 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 229/92 خواه��ان محم��ود عندلی��ب الق��راء 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت س��عید س��الکی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/4/5 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1033 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 236/92ش33 خواهان فائ��زه محمدرضایی 
پناه��ی دادخواس��تی مبنی بر تقاضای الزام خوانده به انتقال س��ند ماش��ین پراید به 
ش��ماره انتظامی 566 و 71 ای��ران 13 در یکی از دفاتر محض��ری به انضمام مطلق 
خس��ارات به طرفیت محمدعل��ی اختری زواره تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز یکش��نبه م��ورخ 92/4/9 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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عکس نوشت

خانه ای در دهلی نو

اخبار ویژه

س��ه فضانورد حاضر در ایس��تگاه 
فضایی بین المللی روز گذشته یک 
فیلم جدی��د از مجموعه فیلم های 
»جن��گ س��تارگان« را پی��ش از 
اکران در سینماهای آمریکا در فضا 

دریافت و مشاهده کردند.
فیلم »پیش��تازان فضا به س��وی 
تاریکی« جدیدتری��ن فیلم یکی 
از طوالنی ترین مجموعه  داس��تان 
های علم��ی تخیلی ق��رار بود روز 
گذش��ته در آمریکا اکران ش��ود، 
اما ناس��ا این فیلم را پیش از تاریخ 
رس��می انتش��ار آن به ایس��تگاه 
فضایی ارسال کرد. این نمایش فیلم به ویژه برای یکی از اعضای حاضر در ایستگاه چشمگیر 
است. کریس کسیدی قرار بود در یک گپ گروهی با جی جی آبرامز، کارگردان فیلم و چند 
تن از بازیگران آن از جمله کریس پاین )کاپیتان کرک(، آلیس ایو )دکتر کارول مارکوس( 

و جان چو )سولو( در روز گذشته گفتگو کند.
به گفته مقامات ناسا، کسیدی قرار بود اطالعاتی در مورد زندگی در ایستگاه فضایی را در 
اختیار آنها بگذارد. این اولین بار نیست که یک فیلم جدید به فضا ارسال شده است. اولین 
فیلم از مجموعه »پیشتازان فضا« در زمان اکران آن در سال 2009 به فضا ارسال شد. در 
سال 2005 نیز فیلم »هری پاتر« و »جام آتش« برای سرگرمی اعضای ایستگاه فضایی به 
فضا ارسال شد. به تازگی سه تن از اعضای ایس��تگاه پس از پنج ماه اقامت در فضا به زمین 
بازگشته و کس��یدی، پاول وینوگرادوف و الکساندر میس��ورکین را برای نگهداری از این 

مدارگرد تا زمان ورود اعضای جدید در اواخر ماه مه تنها گذاشته اند.

دانشمندان انگلیسی و کانادایی از 
احتمال کشف قدیمی ترین منبع 
آب جو زمین با قدمتی بین 1/5 تا 
2/67 میلیارد سال خبر می دهند.

این نمونه آب از حف��اری در عمق 
2/5کیلومت��ری زیر س��طح زمین 
در اعم��اق مع��دن روی و مس در 
تیمینز کانادا به دست آمده و آنالیز 
نمون��ه آب به خص��وص محتوای 
زنون حاکی از قدمت بیش از 1/5 

میلیارد ساله آن دارد.
به گفت��ه »کری��س بالنتی��ن« از 

محققان دانش��گاه منچس��تر، ش��کل گیری مناطق ش��مال کانادا به دوره زمین شناسی 
پرکامبرین باز می گردد و این آب احتماالً برای میلیون ها سال به صورت دست نخورده و 

بکر باقی مانده است.
آنالیز نمونه آب برای یافتن نش��انه هایی از میکروارگانیس��م ها ادامه دارد و تاکنون وجود 
هیدروژن، نیتروژن و متان در ش��کلی که احتمال وجود حی��ات را تقویت می کند، تأیید 
شده است. قدیمی ترین نمونه آب جهان با قدمت 25 میلیون سال پیش از این در آفریقای 
جنوبی کشف شد و سال گذشته نیز نمونه آب دست نخورده ای با قدمت 20 میلیون سال 

از اعماق دریاچه یخ زده وستوک در قطب جنوب به دست آمد.
این کش��ف می تواند به عنوان نش��انه ای از وجود حیات فرازمینی به ویژه در سیاره سرخ 
محسوب شود؛ آخرین نتایج به دست آمده از مریخ نورد کنجکاوی ناسا حاکی از احتمال 

جریان داشتن آب در گذشته باستانی مریخ است.
نتایج این کشف در مجله Nature  منتشر شده است.

 اکران فیلم های سینمایی 
در فضا

قدیمی ترین منبع  آب دست نخورده 
جهان کشف شد

س��ندروم پای بیقرار معم��والً در نرمه س��اق پا اتفاق 
می افتد، ولی می تواند در هر جای اندام تحتانی از مچ پا 
گرفته تا ران احساس شود. این احساس معموالً وقتی 
رخ می ده��د که بیمار دراز می کش��د و ی��ا برای مدت 
طوالنی می نشیند. فردی که دچار این حالت می شود، 
به ناچار پای خود را حرک��ت می دهد. حرکت پاها، راه 
رفتن، مالش یا ماساژ پاها و یا خم کردن زانوها به طور 
موقت تا حدی عالیم را کاهش می دهد و عدم تحرک و 

استراحت، سبب تشدید عالیم بیماری می شود.
این بیم��اران معموالً در به خواب رفتن دچار مش��کل 
هس��تند و معموالً بهترین خواب را در انتهای ش��ب و 
 س��اعات صبح تجربه می کنند. چون این افراد شب ها

 خ��واب کاف��ی ندارن��د، ممکن اس��ت در ط��ول روز 
خواب آلود باشند.

در این مقاله چند راه درمان سندروم پای بیقرار را برای 
شما بیان می کنیم.

1     دیرتر بخوابید
س��ندرم پای بیقرار باعث س��خت خوابیدن می شود. 
پاها دچار درد، س��وزش، گزگز، فشردگی و تکان های 
تند می شوند. برای داشتن خواب عمیق، کمی دیرتر 
به رختخواب بروید و صبح ها بیش��تر بخوابید. ساعات 
خواب صبح می تواند از بهترین س��اعات اس��تراحت 

شما باشد.
2   سر ساعت معینی بخوابید و بیدار شوید

خوابیدن و بیدار شدن سر یک ساعت مشخص در هر 
روز می تواند وضعیت خوابیدن را بهتر کند. بایس��تی 
بدانید که ش��ما نیاز به چند س��اعت خ��واب دارید تا 
احس��اس بهتری پیدا کنید. بیشتر افراد بزرگسال نیاز 

به 7 تا 9 ساعت خواب شبانه دارند.
3      قبل از خواب پاهای خود را ورزش دهید

انجام کمی حرکات کشش��ی قبل از خ��واب می تواند 
مفید باش��د. برای کش��ش س��اق پا، پای چپ خود را 
کش��یده و عقب ببرید و پای راست خود را از زانو کمی 
خم کرده و جلو بیاورید. می توانید دس��تان خود روی 
ران پای راس��ت خود و یا دیوار قرار دهید. این حرکت 
را برای پای دیگر خود تکرار کنید.کشش ساق پا باعث 

می شود بتوانید مدت بیشتری بنشینید.
4     دوش آب گرم بگیرید

حمام کردن ب��ا آب گرم قبل از خ��واب، باعث آرامش 
و راحت تر خوابیدن ش��ما می ش��ود. همچنین عالیم 

سندرم پای بیقرار را کاهش می دهد.
5      مواد کافئین دار نخورید

مصرف قهوه، چ��ای، کاکائو و نوش��ابه س��یاه به علت 
داشتن کافئین باعث می ش��ود کمی احساس انرژی 
 و شادابی کنید، ولی عالیم س��ندرم پای بیقرار را بدتر 
می کنند، حتی بعد از چند س��اعت. لذا قبل از خواب 

این مواد را نخورید. 
6   پاهایتان را سرد یا گرم کنید

ببینید با گذاش��تن حوله گرم روی پاهایتان احساس 
بهتری پیدا می کنید یا کیسه یخ؟هر نوع تغییر دمایی 
می تواند تسکین دهنده باشد. برخی افراد می گویند 

دوش آب سرد برای آنها بهتر است.
7     هر روز ورزش کنید

ورزش متع��ادل )نه کم و ن��ه زیاد( در ط��ی روز باعث 
می ش��ود خواب بهتری در شب داش��ته باشید؛ مثل 
پیاده روی، آهسته دویدن، بلند کردن وزنه و هر ورزش 
دیگری که از آن لذت می برید. یک بررس��ی نشان داد 
که ورزش باعث کاهش تکان های پا و خواب طوالنی تر 
و عمیق تر در افراد مبتال به سندرم پای بیقرار می شود.

8      مغز خود را ورزش دهید
نشس��تن عالیم س��ندرم را بدتر می کند، مثل وقتی 
که نشس��ته اید و تلویزیون تماشا می کنید و یا در یک 
اتوبوس شلوغ نشس��ته اید.کارهایی که حواس شما را 
پرت می کنند، می توانند گاهی اوقات عالیم سندرم را 
کمتر کنند. لذا جدول حل کنید، کتاب بخوانید، یک 

بازی کامپیوتری انجام دهید، بافتنی ببافید و...
9    پاهای تان را حرکت دهید

وقت��ی پاهایتان درد م��ی گیرند، حرک��ت دادن آنها، 
احساس ناراحتی را کاهش می دهد.گاهی اوقات تکان 
دادن و یا حرکت دادن پاها می تواند مفید باشد. لذا در 
راهروی هواپیما یا سینما یا تئاتر می توانید این حرکات 

را به راحتی انجام دهید.
10      به طور عمیق نفس بکشید

فشار روحی و جسمی، عالیم سندرم را بدتر می کند.
لذا با تنف��س آرام و عمیق، گرفتگی عض��الت خود را 
برطرف کنید. همچنین می توانی��د قبل از خواب، در 

یک اتاق کم نور به یک موسیقی آرام گوش دهید.
11       قبل از خواب، تلویزیون را خاموش کنید

تماش��ای تلویزیون و یا کار کردن ب��ا کامپیوتر قبل از 
خواب، خوابیدن را سخت می کند.کارشناسان خواب 
می گویند نباید در اتاق خواب، تلویزیون و یا کامپیوتر 

وجود داشته باشد.
12       پاهای خود را ماساژ دهید

ماس��اژ دادن س��اق پاها قبل از خواب می تواند عالیم 
سندرم را کم کند و بهتر بخوابید.

13   ببینید نیاز به قرص آهن نیاز دارید یا نه

افراد مبتال به سندرم پای بیقرار اغلب میزان کمی آهن 
در مغز خود دارند. بدن شما برای ساخت دوپامین نیاز 
به آهن دارد. دوپامین یک ماده شیمیایی در مغز است 

که حرکات شما را کنترل می کند.

 چند درمان خانگی برای 
گزگز پاها در خواب

یک هواپیمای جت استریم برای نخستین بار توانست بدون 
خلبان در فضای هوایی مشترک بریتانیا پرواز کند. 

 این پرواز پیش��گامانه که تا حد زیادی توسط یک خلبان بر 
روی زمین کنترل می ش��د، از وارتون در لنکش��ایر به پرواز 
درآمده و پس از طی مس��افت 800 کیلومتر در اینورنس در 

اسکاتلند فرود آمد. 
 این دس��تاورد می تواند راه را برای هواپیماهای مسافربری 
بدون خلبان با قابلی��ت کنترل از زمین توس��ط اپراتورهای 
پهپاد هموار کند. ای��ن هواپیمای 16 نف��ره در این پرواز در 
حریم هوایی مش��ترک با هواپیماهای مسافربری پرواز کرد، 

اگرچه هیچ مسافری درون آن حضور نداشت. 
 این پرواز بخش��ی از پروژه 62 میلیون پوندی کنسرس��یوم 
پژوهشی ASTRAEA با هدف ایجاد فناوری برای مشترک 
کردن خطوط هوایی هواپیماهای مس��افربری با پهپادهای 

بزرگ است. 
 اگر چه این پرواز در ماه آوریل انجام ش��ده بود، اما جزییات 
آن به تازگی رونمایی شده است. این جت استریم با همراهی 

یک خلبان و مهندسان پرواز از زمین بلند شد، اما هنگامی که 
به شکل مستقیم و همتراز در هوا قرار گرفت، کنترل پرواز به 
خلبان زمینی منتقل شده و تنها برای فرود مجدداً کنترل در 

دست خلبان حاضر در هواپیما برگشت. 
 این هواپیما یک فناوری شناسایی را مورد آزمایش قرار داد 
که پهپادها در حریم فضایی غیرنظامی برای اطمینان از فاصله 
مناس��ب با ترافیک هوایی دیگر و انجام خ��ودکار مانورهای 

اجتناب از برخورد نیاز خواهند داشت. 
 الگوریتم مورد استفاده برای این فناوری توسط کارشناسان 
امنیت هوای��ی در س��ازمان مقامات هوان��وردی غیرنظامی 
انگلیس به دقت بررسی شده تا از تطبیق آن با قوانین هوایی 
درک شده توسط خلبانان در سراسر جهان اطمینان حاصل 

شود. 
 این هواپیما با استفاده از مجموعه ای از دوربین ها در کابین 
خلبان و در زیر هواپیما برای ارس��ال تصاوی��ر وضوح باال به 

اپراتورهای زمینی کار می کند. 
 این حسگرها همچنین اطالعات کلیدی در مورد هواپیما و 
جو اطراف آن را ثبت کرده و به اپراتورها دقیقاً همان اطالعاتی 
را که یک خلبان در کابین خود به آنها دسترسی داشته، ارائه 

می کنند. 
 این هواپیما اکنون قرار است تحت آزمایشات دقیق سیستم 
ایمنی قرار بگیرد تا از قابلیت آن برای اجتناب از آب و هوای 
ب��د، تش��خیص و اجتن��اب از هواپیماهای نزدی��ک و انجام 

فرودهای اضطراری بدون کمک اطمینان حاصل شود.

پرواز بدون خلبان یک هواپیمای مسافربری

مسابقات ریاضی دانشجویان دانشگاه های کشور روز جمعه 
با معرفی و تقدیر از تیم های برتر در دانش��گاه سمنان پایان 
یافت. در این مس��ابقات،170 دانش��جو در قال��ب 34 تیم از 

دانشگاه های سراسر کشور با هم رقابت کردند.
در پایان این مس��ابقات، تیم های دانش��گاه صنعتی شریف، 
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانش��گاه تهران، دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و شهید بهشتی به ترتیب عنوان های اول تا پنجم 
را کس��ب کردند. رییس انجمن ریاضی ایران گفت: پنج تیم 
برتر این مس��ابقات به رقابت های جهانی ک��ه اواخر تیرماه 
امسال در کشور مجارستان برگزار می شود اعزام می شوند.

دهقان، برگزاری این مسابقات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
سی و هشتمین دوره این مسابقات اردیبهشت 93 به میزبانی 

دانشگاه صنعتی کرمان برگزار می شود.
وی همچنین از برگزاری چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی 
در شهریور ماه امسال در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و 

گفت: دور بعدی این کنفرانس در دانش��گاه س��منان برگزار 
می شود. رییس انجمن ریاضی گفت: کشور ایران در ردیف 
15 کشور برتر دنیا و در منطقه جزء اولین کشورها در رشته 
ریاضی است. معاون علمی پژوهشی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم در حاشیه این همایش از کمک مالی این 
معاونت در قالب پژوهانه به دانشجویان مقطع دکتری خبر داد 
و گفت: دانشجویان دکتری که مشمول آیین نامه تمام وقت 
و تحصیل رایگان هستند، از این پژوهانه برخوردار می شوند 

که به حساب دانشگاه و به نام دانشجو پرداخت می شود.
سید مهدی س��یدی افزود: تا کنون 88 میلیارد تومان برای 
17 هزار دانش��جوی دکتری در قالب ای��ن پژوهانه پرداخت 

شده است.

با برتری در مسابقات ملی

پنج تیم دانشجویی به مسابقات جهانی ریاضی مجارستان راه یافتند

پیامبر اکرم )ص( :
 هر جوانی که در سن کم ازدواج کند، شیطان فریاد بر می آورد که : وای 
برمن، وای بر من! دو سوم دینش را از دستبرد من، مصون نگه داشت. 

 7ترفند جالب
 برای میوه خوری بیشتر

1   میوه را در ظرف بگذارید
همیشه میوه را در یک کاس��ه یا س��بد میوه قرار دهید. اگر میوه را 
ببینید، آن را می خورید. بس��یار اتف��اق می افتد ک��ه وقتی میوه را 
خریداری کرده و در یخچال قرار می دهی��م، خوردن آن را فراموش 

می کنیم.
2    به ماست اضافه کنید

 برخ��ی از اف��راد تمایلی به خ��وردن میوه به ش��کل طبیعی نش��ان 
نمی دهند، بنابراین خوب اس��ت که میوه را به ماس��ت یا امثال آن 

اضافه کنید.
3    میوه را به ساالد اضافه کنید

برخی از میوه ها نظیر توت فرنگی، آناناس، موز و هلو را خرد کرده و به 
ساالد اضافه کنید، با این کار، نه تنها تنوعی در طعم ایجاد کرده، بلکه 

در عین حال مواد مغذی بیشتری نیز به ساالد خود اضافه کرده اید.
4    استفاده از میوه در دسر

اگر دوست ندارید میوه را به شکل طبیعی مصرف کنید، این کار نیز 
گزینه خوبی است،پس از آنها در دس��رهای مختلف استفاده کنید؛  

برای مثال می توانید میوه را در سوفله یا موس به کار ببرید.
5     آبمیوه بنوشید

 این کار نی��ز روش دیگری ب��رای ترغیب ب��ه میوه خوردن اس��ت، 
می توانی��د آب دو میوه را باه��م مخلوط کنید تا طع��م آن را بهتر و 
جدیدتر کنی��د. آب آناناس و پرتقال را مخلوط ک��رده و حداقل یک 
بار در هفته بنوشید. به همین شکل آب هندوانه را یک روز در میان 
 بنوشید. آبمیوه مواد مغذی الزم و ویتامین ها را به شکل طبیعی به 
بدن می رساند. تا آنجا که می توانید از آبمیوه های طبیعی استفاده 
کنید، آبمیوه های بسته بندی ممکن اس��ت حاوی مواد نگهدارنده 

باشند.
6     میوه را به شکل کبابی بخورید

میوه های تازه را خرد کرده و به س��یخ بکش��ید. در صورت تمایل به 
آن ادویه نیز بزنید تا طعمش را عوض کنید. این گزینه بهترین روش 
 برای کسانی اس��ت که به دنبال طعم ها و دس��تورپخت های متنوع 

هستند.
7    میوه را با فوندو بخورید

 با می��وه یک چیز ش��یرین بخوری��د. م��ی توانید می��وه هایی نظیر 
توت فرنگی، کیوی، موز را خرد کرده و با فوندوی شکالتی میل کنید.

شهامت گذشتن از گردوها
حکایت می کنند که روزی مردی ثروتمند، سبدی بزرگ را پر از گردو 
کرد، آن را پشت اسب گذاشت و وارد بازار دهکده شد. سپس سبد را 
روی زمین گذاشت و به مردم گفت: این سبد گردو را هدیه می دهم به 
مردم این دهکده، فقط در صف بایستید و هرکدام یک گردو بردارید. 

به اندازه تعداد اهالی، گردو در این سبد هست و به همه می رسد.
مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم دهکده پش��ت س��ر هم صف 
ایستادند و یکی یکی از داخل سبد گردو برداشتند. پسربچه باهوشی 
هم در صف ایس��تاد، اما وقتی نوبتش رس��ید، در کنار سبد ایستاد 
و نوبت��ش را به نفر بع��دی داد. به ای��ن ترتیب هر کس��ی یک گردو 
برمی داشت و پی کار خود می رفت. مردی که خیلی احساس زرنگی 
می کرد با خود گفت: نوبت من که رسید دو تا گردو برمی دارم و فرار 

می کنم. در نتیجه به این پسر باهوش چیزی نمی رسد.
او چنین ک��رد و دو گردو برداش��ت و در البه الی جمعیت گم ش��د. 
سرانجام وقتی همه گردوهایشان را گرفتند و رفتند، پسرک با لبخند 
سبد را از روی زمین برداشت و بر دوش خود گذاشت و گفت: من از 
همان اول گردو نمی خواس��تم، این سبد ارزشی بسیار بیشتر از همه 

گردوها دارد. این را گفت و با خوشحالی راهی منزل خود شد.
 خیلی ها دلشان به گردوبازی خوش اس��ت و از این غافلند که آنچه 
گرانبهاس��ت و ارزش بس��یار بیش��تری دارد، سبدی اس��ت که این 
گردوها در آن جمع ش��ده اند. خیلی ها قدر خانواده، همسر و فرزند 
خود را نمی دانند و دائم با آنها کلنج��ار می روند و از این نکته طالیی 
غافلند که این سبدی که این افراد را گرد هم و به اسم خانواده جمع 
 کرده ارزشی به مراتب بیشتراز لجاجت ها و جدل های افراد خانواده 
دارد. خیلی ها وقتی در شرکت یا مؤسسه ای کار می کنند، سعی دارند 
تک خوری کرده و در حق بقیه نفرات مجموعه ظلم روا دارند و فقط 
سهم بیشتری به دست آورند. آنها از این نکته ظریف غافلند که تیمی 
که در قالب شرکت، آنها را گرد هم جمع کرده، مانند سبدی است که 
گردوها را در خود نگه می دارد و حفظ این سبد و تیم به مراتب بیشتر 

از چند گردوی اضافه است.
 بس��یاری اوقات در زندگی، گردوها آن قدر انسان را به خود سرگرم 
می کند که فرد اصال متوجه نمی شود به خاطر لجاجت و یا یکدندگی 
و کله ش��قی و تعصب و خودخواهی فردی و گروهی در حال از دست 
دادن س��بد نگهدارنده گردوهاس��ت و وقتی س��بد از هم می پاشد و 
گردوها روی زمین ولو می ش��ود و هر کدام به س��ویی می رود، تازه 
می فهمند که نقش سبد در این میان چقدر تعیین کننده بوده است.

 بیایید در هر جمعی که هستیم، سبد و تور نگهدارنده اصلی را ببینیم 
و آن را قدر نهیم و نگذاریم تار و پود سبد ضعیف شود، چرا که وقتی 
این تور نگهدارنده از هم بپاش��د، دیگر هیچ چیزی در جای خود بند 
نخواهدشد و به هیچ کس سهم شایس��ته و درخورش نخواهد رسید. 
دیگر فرصت های برابر در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت و آرامش 
و قراری که در یک چهارچوب محکم و اس��توار قابل حصول است به 

دست نخواهد آمد.

خواندنی

حکایت
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