
 بی نیازی کشور به طال تا ۱۵سال آینده

عجیب ترین ابرهای 
جهان!

مصلی،  شاید  وقتی دیگر 

نقدینگی به  ۴۵۸ هزار میلیارد رسید

 ائتالف پیشرفت
 2 باید به نتیجه برسد

 بازی شمس لنگرودی
در سینما 53

احداث۵ایستگاه ثابت بازیافت 
8در سطح مناطق1۴گانه

 متشکریم که 
عافیت طلب نشدید!

همزمان با سفر حجت االسالم و المسلمین شهاب مرادی به 
 اصفهان، جمع��ی از فعالین فرهنگی اصفهان��ی در بیانیه ای

از اقدام اخیر وی در حمایت از قالیباف نامزد یازدهمین دوره 
ریاس��ت جمهوری قدردانی کردند. بخش های��ی از متن این 

بیانیه به شرح زیر است: ...

 تئاتر نیازمند قانون است 
همین 

ابراهیم صداقتی کارشناس ارش��د حقوق جزا و جرم 
شناسی و مس��ئول س��ابق س��ایت انجمن هنرهای 
نمایش��ی اس��تان اصفهان در بیان ضرورت و ویژگی 
قانون فرهنگی گفت: باید گفت، امروز تئاتر یک نهاد 
است؛ نهادی که در ذات خود دارای دوربرد مشخصی 
اس��ت و قانون به معنی وس��یع خود چارچوب طرح 
 شده ای اس��ت که برای رس��یدن به دوربرد تدوین 

می شود، لذا...

س: ایرنا 
]عک

2

توصیه های مهم به والدینی که 
8

دو پسر دارند!

زنان در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی 
نقش محوری دارند7

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با اعالم اینکه ذخایر طالی کشور 
به طور قابل توجهی افزایش یافته و کش��ور را برای مدت 15 
سال بی نیاز نموده اس��ت، اعالم کرد: پنجاه  وسومین مجمع 
س��االنه بانک مرکزی )مربوط به س��ال مالی 1391( با حضور 
ریاس��ت جمهوری، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات 

و مدیران بانک مرکزی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی 
از روند تحوالت مهم ترین متغیرهای کالن اقتصادی کش��ور 
در س��ال 1391 را ارایه کرد و اهم اقدامات و تالش های بانک 
مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تأمین نیازهای 

ارزی و مقابله با آثار تحریم  را برشمرد.
وی افزود: اقتصاد ایران بخش عمده س��ال 1391 را در چالش 

افت صادرات نفت و مشتقات آن  و تشدید محدودیت های بانک 
مرکزی در دسترسی به بازارهای بین المللی مالی، نقل وانتقال 
درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری نمود. 
در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غال��ب متغیرهای عمده پولی 
از ماه های نخستین سال، س��یر افزایشی داش��تند و به دلیل 
شدت مشکالت و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و 
ابزارهای سیاستی بکار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه 
پولی و کاستن از ش��تاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، 
لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در 
مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش ها، موجب تغییر تصویر کلی 

این حوزه شد...

 قالیباف 
همچنان در صدر نظرسنجی ها
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3 پروژه ای که زیر بار بدقولی دولت، فرسوده شد 

ادامه در صفحه 4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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هاشمی و خاتمی 
فامیل شدند 2

 دولت با خصوصی کردن 
می تواند تحریم ها را دور بزند 4

 قالیچه ایرانی،۱۱۵میلیارد 
تومان فروخته شد! 4

مدیریت رودخانه در داخل 
شهر با شهرداری است  3



چهره روزیادداشت

 قالیباف 
همچنان در صدر نظرسنجی ها

نتایج نظرسنجی پنج مرکز معتبر کشور نشان می دهد، قالیباف همچنان 
در رتبه اول قرار دارد و آقایان والیتی،جلیل��ی، رضایی و روحانی رقابت 
سختی را برای رتبه دوم کلید زده اند. اگر چه در دو روز گذشته یک جهش 
س��ه درصدی در آرای آقای حداد عادل به وجود آمده و احتمال دارد در 

هفته سوم به جمع مدعیان بپیوندد.

عراقچی اقدامات تروریستی عراق را 
محکوم کرد

عباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم 
کردن شدید اقدام تروریس��تی در منطقه دیاله عراق علیه زائران ایرانی 
عتبات عالیات، آن را اقدامی کور و ناجوانمردانه و مغایر با اصول انسانی و 

اسالمی توصیف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ارتکاب چنین جنایتی علیه زائران 
مراقد اهل بیت، آن هم در روز عید مبعث رسول مکرم اسالم)ص( را نشانه 
آن دانست که عامالن این اقدامات یا مستقیما ایادی دشمنان امت اسالمی 
بوده و یا به دلیل گرفتار شدن در توطئه بیگانگان در مسیر اهداف و برنامه 
های آنان حرکت می کنند. عراقچی با یادآوری مسئولیت حقوقی و نیز بین 
المللی حامیان تروریست ها در منطقه افزود: حق دولت و ملت ایران و نیز 
عراق در پیگیری قانونی و حقوقی حامیان تروریست ها و تجهیز کنندگان 

آنها محفوظ بوده و حتما در وقت مناسب نسبت به آن اقدام خواهد شد.

 تغییر موضع انتخاباتی
 فرزندان  هاشمی

در روزهای اخیر فرزندان هاش��می رفسنجانی در ستاد انتخاباتی حسن 
روحانی حضور نداش��ته اند. برخی می گویند در ایام تعطیالت در س��فر 
بوده اند و برخی دیگر م��ی گویند در روزهای اخیر ب��ا گزینه دیگری به 

توافق رسیده اند.

مخالفت مجمع روحانیون با روحانی
مجمع روحانیون که خود را قدیمی ترین تش��کل اصالح طلب می داند 
معتقد اس��ت اصالح طلبان بای��د از کاندیداتوری دکت��ر عارف حمایت 
نمایند، چرا که حس��ن روحانی متعلق به جامعه روحانیت مبارز و نماد 
راست سنتی اس��ت. روحانیون چپ گرا معتقدند آبروریزی باالتر از این 
نیست که مجمع روحانیون،26س��ال پس از انشعاب از جامعه روحانیت 
 مبارز، از یک��ی از اعضای آن ک��ه حتی در لفظ هم خ��ود را اصالح طلب 

نمی داند برای ریاست جمهوری حمایت کند.

هاشمی و خاتمی فامیل شدند
 در غروب چهارشنبه گذشته هاشمی رفس��نجانی در مراسم ازدواج نوه 
خواهر خود حاضر ش��د تا طرف عقد وی باشد. در طرف دیگر هم محمد 
خاتمی حضور یافت تا وکالت محمد صدوقی خواهرزاده خود را برعهده 
بگیرد تا بدین ترتیب هاشمی و خاتمی فامیل شوند. در حاشیه این مراسم 
که چهره های سیاسی اصالح طلب و غیراصالح طلب حضور داشتند، بحث 
های داغ سیاسی به ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت.

درباره برگزاری مناظره چهارم 
تصمیم نگرفته ایم

نماینده دادستان کل کشور در کمیس��یون بررسی تبلیغات گفت: برای 
برگزاری مناظره چهارم درخواستی مطرح شده، اما در این خصوص هنوز 
تصمیم گیری نشده است. قاضی ناصر سراج اظهار داشت: بعد از برگزاری 
مناظره سوم درخواستی از سوی سازمان صدا و سیما به کمیسیون بررسی 
تبلیغات داده شد تا مناظره چهارم بین کاندیداها برگزار شود، اما در این 

خصوص هنوز تصمیم گیری نشده است.
وی در خصوص تخلف احتمالی کاندیداها در مناظره ها نیز گفت: ما فعال 
به دنبال تخلف نبوده و فضای آزادی را ایجاد کردیم تا کاندیداها حرف های 
خود را بزنند.  بر اساس این گزارش، دیروز در اخبار ساعت21 اعالم شد 
که با توجه به درخواست کاندیداها برای برگزاری یک مناظره دیگر، صدا 

و سیما این درخواست را به کمیسیون بررسی تبلیغات ارایه کرده است.

بانک مرکزی قلک دولت نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با اشاره به ضرورت 
اس��تقالل بانک مرکزی  گفت: بانک مرکزی باید مستقل باشد و تبدیل 
به قلک دولت نشود، به نحوی که هر زمان با کسری بودجه مواجه شد از 
منابع بانک مرکزی برداشت کند. هادی قوامی افزود: وظیفه بانک مرکزی 
صیانت از پول و اهداف پولی و کاهش تورم و تعادل درتراز پرداخت ها و 
رشد اقتصادی اس��ت، ازاین رو باید به این اهداف خود بپردازد نه این که 

ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت باشد.
نماینده مردم اسفراین درمجلس، درباره ضرورت استقالل بانک مرکزی 

گفت: بانک مرکزی باید مستقل باشد و تبدیل  به قلک دولت نشود.

اخبار کوتاه

وزارت ارشاد و حوزه های علمیه 
در فضای تبلیغات همکاری کنند

علی افشار
  معاون فرهنگی-اجتماعی وزارت کشور

عالوه ب��ر برگزاری انتخابات توس��ط وزارت کش��ور زی��ر نظر هیأت 
اجرایی که براب��ر قانون جدید، نظ��ارت و هدایت کل��ی انتخابات را 
برعهده دارد، زمینه س��ازی برای حضور و مش��ارکت حداکثر مردم 
نیز از وظایف این وزارتخانه به ش��مار می آید. ب��رای تبیین اهمیت 
انتخابات و ایجاد زمینه های فرهنگی جهت تحقق حماسه سیاسی، 
جلساتی با مسئوالن فرهنگی 
کش��ور برگزار خواهی��م کرد.

دس��تگاه های دیگ��ری مانند 
وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات 
و حوزه های علمیه نیز باید در 
این امر مشارکت داشته باشند.

وزارت کش��ور با یک تقس��یم 
کار  مسئولیت ها را به مدیران 

فرهنگی واگذار کرده است.
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جلسه علنی مجلس تا پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه

عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورا با اشاره به این که مجلس جهت بررسی ایرادات 
شورای نگهبان یک ش��نبه)امروز( جلس��ه علنی برگزار می کند،گفت:تا زمانی که ایرادات شورای 

نگهبان نسبت به بودجه92 رفع نشود، جلسات مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.

اعتراض فعاالن رسانه ای 
به کمیته  فیلترینگ

در پی افزایش اقدام��ات کمیت��ه فیلترینگ در محدودس��ازی فعالیت 
خبرگزاری ها و س��ایت های خبری، بیش از یکص��د روزنامه نگار و فعال 
رسانه ای، با انتش��ار بیانیه ای نسبت به گس��ترش این اقدامات اعتراض 
کردند. در این بیانیه آمده است: برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه های 
فعال در حوزه فض��ای مجازی طی ماه ه��ای اخیر افزایش یافته اس��ت، 
به گونه ای که یکی از مراجع تصمیم گیر و مرتبط با فعالیت های رسانه ای، 
بدون کمترین مشورت و نظرخواهی، اقداماتی سختگیرانه و غیرمترقبه 
را درمورد رسانه های شناخته شده و رسمی کشور اعمال می کند. وجود 
مراکز تصمیم گی��ری متعدد در حوزه فض��ای مجازی از اساس��ی ترین 

مشکالت فعالیت در این زمینه برای رسانه ها به شمار رفته و می رود

رییس ستاد انتخاباتی قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره شبهه ای که محسن 
رضایی در مناظره سوم درباره ائتالف مطرح کرد که اعضای ائتالف با هم اختالف 
دارند گفت: این طبیعی است که این سه نفر با هم اختالف نظر دارند، اما قرار 
است که به یکدیگر کمک کنند. حسین مظفر رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر 
 قالیباف جمعه شب در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این سؤال که آیا ائتالف 
سه گانه رسما نتیجه ائتالف را اعالم خواهد کرد یا خیر، گفت: امیدواریم انشااهلل 
تا یک شنبه این هفته آقایان به میثاق خودشان عمل کنند. وی افزود: پیمان 
میثاق این است که هرکس رأی باالتری داشته باشد، بقیه به نفع او کنار بروند 
و بر اساس نظرسنجی، چون آقای قالیباف آرای باالتری دارد انشاهلل دوستان ما 

کنار می روند و به پیمان خود عمل می کنند.

همزمان با سفر حجت االس��الم و المسلمین شهاب مرادی 
به اصفهان، جمعی از فعالین فرهنگ��ی اصفهانی در بیانیه 
ای از اقدام اخیر وی در حمایت از قالیباف نامزد یازدهمین 
دوره ریاس��ت جمه��وری قدردانی کردند.  بخ��ش هایی از 
متن این بیانیه به ش��رح زیر است: بسمه تعالی/جناب آقای 
 دکتر قالیباف / انقالب اس��المی ایران، انقالبی است بر پایه  
ارزش  های فرهنگی و ما جوانان ایران اسالمی همچون شما 
بیش از پیش بر این عقیده استواریم که یکی از راهکارهای 
پیشرفت همراه با عدالت، نگاه ویژه سیاستگذاران دولتی و 
حکومتی به مقوله فرهنگ اس��ت. پس از مشاهده   مناظره 
نماینده فرهنگی شما  حجت االسالم و المسلمین مرادی، 
بر خود واج��ب دیدیم که از ش��ما به دلی��ل انتخاب چنین 
شخصیت های فرهنگی که بیان متقن و شیرین، نگاه دقیق 
و ...  دارند، سپاسگزاری نماییم. بنابراین از شما خواهشمندیم 
در دولت آینده نیز که انشااهلل به خواست خداوند متعال و بر 
پایه حضور پرشور مردمی توسط شما تشکیل خواهد شد، از 
حضور شخصیت هایی اینچنین به عنوان جهت دهنده های 
سیاست های فرهنگی اس��تفاده نمایید. همچنین از جناب 
آقای مرادی نیز به دلیل آن که همچون دیگر عافیت طلبان 
فرهنگی کنج سکوت را ترجیح ندادند و جهادگرانه وارد عرضه 

حماسه سیاسی شدند، تشکر می کنیم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره تصمیم 
انتخاباتی این تشکل اظهار داشت: بنا بر این است که ائتالف 
پیشرفت خودشان به توافق برسند، در غیر این صورت جامعه 
روحانیت یا سکوت می کند و یا یک بیانیه کلی صادر خواهد 
کرد. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که در 
جلسه اخیر اعضای ائتالف پیشرفت با آیت اهلل مهدوی کنی 
مقرر ش��د که اعضای ائتالف نظر نهایی خود را تا آخر هفته 
گذشته به ایش��ان اعالم کنند و آیا این کار انجام شده است، 
گفت: جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با موضوع 
انتخابات برگزار خواهد شد. وی با بیان  این که در این  جلسه، 
آیت اهلل مهدوی کنی نیز شرکت خواهد کرد، گفت: در جلسه 
قرار است گزارشی از روند انتخابات و وضعیت ائتالف پیشرفت 
ارایه شود و س��عی داریم تا به یک جمع بندی برسیم. عضو 
جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال 
توافق میان اعضای ائتالف وجود دارد، اظهار داشت: بنا بر این 
است که به توافق برسند، در غیر این صورت جامعه روحانیت 
یا سکوت خواهد کرد و یا یک بیانیه کلی صادر خواهد کرد. 
وی درمورد اختالفات بین اعضای ائتالف، گفت:  از مدت ها 
قبل خبر داشتیم که بین دوستان اختالف نظری هست و این 

موضوع در مناظره سوم علنی تر شد.

نامزد انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری در ادامه با اشاره به 
شیوه تبلیغات خود گفت: س��عی دارم به هر قیمتی و با هر 
حرفی برای جل��ب آراء اقدام نکنم و ح��رف و وعده ای که 

شدنی نیست را نگویم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره 
احتمال کناره گیری اش گفت: در ش��رایط فعلی ضرورتی 
برای کنار رفتن به نفع کاندیدای خاصی احساس نمی کنم.

حدادعادل با بیان این که انتخابات در هفته سوم و آخر خود 
به اوج خود رسیده و قطعا نمایندگان رسانه ها برای ایجاد 
شور و نشاط انتخاباتی تالش می کنند، افزود: الزم می دانم 
علت حضور خود در انتخابات را بار دیگر اعالم کنم. با توجه 
به تجربه خ��ود از روز اول انقالب تاکنون که در عرصه های 
اجرایی، قانونگذاری و فضای سیاس��ی کش��ور داش��تم به 
این جمع بندی رس��یدم که برای عرضه تجربه خود، وارد 

انتخابات شوم.
وی در ادامه با اش��اره به برنامه کاری اش برای اداره کشور 
که به گفته او در اندیشکده دولت اسالمی تهیه شده است، 
گفت: تصور خود بنده این است که با توجه به سابقه ای که 
در کشور دارم و آش��نایی که با مدیران کشور پیدا کرده ام، 
می توانم دولتی تشکیل دهم که بسیاری از شخصیت های 

انقالبی و کارآمد در آن دخیل باشند.

احمد توکل��ی با بیان ای��ن که ت��ا اینجای برنام��ه مناظره 
کاندیداها، نشانه انعطاف بسیار قابل تقدیر صدا و سیماست، 
گفت: رسانه ملی در مسیر اصالح رفتار خود عمل کرد و به 
همین دلیل مناظره دوم بهتر از مناظره اول و مناظره سوم 
بهتر از دو مناظره قبلی و در مجموع بسیار خوب برگزار شد.

وی افزود: خوشحال هستم و افتخار می کنم که دفاع خودم 
را از عملکرد رسانه ملی در برگزاری این مناظره اعالم کنم و از 
همه نامزدها نیز که تا اینجای مناظره در مجموع منافع ملی 

را بر کسب رأی خود ترجیح دادند، تشکر می کنم.
  توکلی گفت: امیدوارم صداوسیما این رویه را ادامه دهد و این 
سعه صدر و انعطاف پذیری از سوی رسانه ملی ادامه دار باشد.
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این که

بدون ش��ک برنده این مناظره، مردم و نظام هستند، تأکید 
کرد: در بیشتر اوقات مناظره تا حدود زیادی انصاف از سوی 
کاندیداها رعایت شد و مدل مناسبی از رعایت اخالق و تعامل 
سازنده در میان هر هشت نامزد انتخاباتی به نمایش گذاشته 
شد. وی ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی از سوی رسانه 
ملی و نوع برخورد مناس��ب کاندیداهای انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری یازدهم باع��ث ارتقای روحیه تفاه��م در جامعه 
می شود که تأثیر مستقیمی بر عملکرد دولت آینده و تعامل 

مردم با دولتمردان خواهد داشت.

انتخابات  انتخاباتبیانیه  انتخابات

 متشکریم که 
عافیت طلب نشدید!

 ائتالف پیشرفت
 باید به نتیجه برسد

ضرورتی برای کنار رفتن 
احساس نمی کنم

 برنده مناظره سوم
 مردم و نظام هستند
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ما همچنان
 امیدواریم

ژنرال ها و سربازهای هشت نامزد انتخابات

همه مردان رییس جمهور آینده 

چندی پیش امام جمعه کرمان گفته بود یک ش��ب 
به همراه مهندس س��یف اللهی در کنار حاج قاس��م 
س��لیمانی بودیم و از ایشان پرس��یدم به چه کسی 
رأی می دهی؟ حاج قاس��م گفت قالیب��اف، من نیز 
گفتم به قالیباف رأی می دهم.  محمود عسگری آزاد 
نماینده اقتصادی قالیباف است که گفته قالیباف از 
سال87 تیمی250 نفره از کارشناسان و اساتید و افراد 
باتجربه را تشکیل داد که درباره مدیریت آینده کشور 
برنامه ریزی کردند  و خروجی آن کتابی است که یکی 
از مباحث اصلی آن مباحث اقتصادی است. عسگری 
آزاد رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری 
تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

در دولت اصالحات نیز بود.

6 ژنرال برای یک وزارتخانه
در سال 88 محسن رضایی، داوود دانش جعفری وزیر 
اقتصاد اخراج شده دولت نهم را به عنوان رییس ستاد 
انتخاباتی خود انتخاب کرد. داوود دانش جعفری از 
نزدیکان فکری رضایی است. محسن رضایی در برنامه 
انتخابات ایرانی شبکه جام جام گفته که هنوز وزرا را 
مشخص نکردیم، ولی کاندیداهای هر وزارتخانه برای 
خودم مشخص است و بدون این که به آنها بگویم 5 تا 
6 نفر را در این خصوص در نظر دارم.  اگر در10 -12 
روز آینده به نتیجه برسم،  اسامی آنها را اعالم می کنم. 

سردار منصور عزتی ش��هردار زنجان از مشهورترین 
چهره های نزدیک به محسن رضایی است که ریاست 

ستاد وی در زنجان را برعهده دارد.

توفیقی تنها ژنرال عارف؟
ریاست س��تاد عارف را جعفر توفیقی برعهده دارد. 
 )ph.D( توفیقی دارای مدرک دکت��رای تخصصی
در رشته مهندسی شیمی از دانش��گاه پلی تکنیک 
بخارست و استاد تمام گروه مهندسی شیمی دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس است. او وزیر 

علوم کابینه خاتمی بود.
یاران هاشمی در حلقه روحانی

چهره های نزدیک به حسن روحانی در اولین همایش 
انتخاباتی او مشخص ش��دند. اعضای مؤتلفه اگرچه 
پشت س��ر علی اکبر والیتی گرد آمده اند، اما حسن 
غفوری فرد از چهره هایی بود که در همایش انتخاباتی 
روحانی دیده ش��د. چهره هایی نزدیک به هاش��می 
همچون علی عسگری و سیدمحمود علوی و تعدادی 
از طالب، علی یونسی وزیر اطالعات خاتمی، محمد 
علی زم رییس س��ابق حوزه هنری، ذاکری و  اشرفی 
اصفهانی از چهره های نزدی��ک به کروبی و خاتمی و 
شهیدی باجناق ناطق نوری که مدتی نیز سرپرستی 
بازرسی ویژه ریاس��ت جمهوری دولت احمدی نژاد 
را بر عهده داش��ت، در همای��ش انتخاباتی روحانی 
حضور داش��تند. محمدرضا نعمت زاده رییس ستاد 
انتخابات روحانی و محمدباقر نوبخت سخنگوی ستاد 
وی هس��تند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع در 
دولت های اول و دوم اکبر هاش��می رفسنجانی بود. 
وی همچنین وزیر صنایع در کابینه ش��هید رجایی 
بوده اس��ت. معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی 
در کابینه ه��ای آقای خاتمی ومعاون��ت وزارت نفت 
در امور پخش و پاالیش را در کابینه احمدی نژاد به 
عهده داشته است. دکتر نوبخت نیز دکترای اقتصاد 
از دانشگاه انگلستان دارد و چهاردوره نماینده مردم 

رشت در مجلس شورای اسالمی بوده است.

 مؤتلفه پشت والیتی
علی اکبر والیتی که بعد از به ناکامی ائتالف 5 نفره، 
اعضای این ائتالف را پشت سر خود می بیند با تشکیل 
ش��ورای هماهنگی س��تادهای چهارگانه - مؤتلفه 
اسالمی، جبهه پیروان خط امام و رهبری، ستادهای 
انتخاباتی س��ابق مصطفی پورمحمدی و ستادهای 
انتخاباتی والیتی - طی حکمی محمدرضا باهنر  نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی را به سمت ریاست این 
شورا منصوب کرده است. حجت االسالم احمد سالک 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
رییس ستاد انتخاباتی علی اکبر والیتی، در اصفهان 
است. اسداهلل بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه گفته 
 که از والیتی حمایت می کن��د و از دیگر چهره های

حامی او ج��واد جهانگیرزاده و حس��ین س��بحانی 

نمایندگان ارومیه و نیشابور در مجلس هستند.

 نجابت، توکلی و نادران در حلقه حامیان 
حدادعادل

ریاس��ت س��تاد غالمعلی حداد عادل سومین عضو 
ائتالف سه گانه را هم حس��ین نجابت برعهده دارد. 
او دارای دکت��رای فیزی��ک هس��ته ای از دانش��گاه 
دورهام انگلس��تان اس��ت. خ��ط فک��ری نجابت و 
احم��د توکلی چه��ره مش��هور اقتص��ادی مجلس 
هش��تم و نهم، بس��یار به هم نزدیک اس��ت و بعید 
نیس��ت در صورتی که حداد ع��ادل رییس جمهور 
 آینده کش��ور ش��ود، نجاب��ت و توکلی ژن��رال های

کابینه وی باش��ند. نجابت رییس س��تاد انتخابات 
حدادعادل در خصوص س��تاد این نام��زد انتخابات 
یازدهم اظهار داش��ت: حدود 5 ماه است که گروهی 
از اساتید و کارشناسان اجرایی تقسیم کار کرده اند و 
در 7 کمیته اصلی کار را پیش برده اند و رویکرد آنها 
هم ارزیابی وضعیت فعلی و ه��م اولویت بندی برای 
وزارتخانه هایی است که در قالب برنامه ای رونمایی 
خواهد ش��د. الیاس ن��ادران دیگر چه��ره اقتصادی 
مجلس هم در ترکیب س��تاد انتخاباتی حداد عادل 

جای دارد.

چهره های مشهور ستاد جلیلی
چهره مشهوری که در اولین همایش تبلیغاتی سعید 
جلیلی حضور پیدا کرد، محمدحسینی وزیر ارشاد 
دولت نهم بود. حضور او به عنوان یک چهره دولتی در 
همایش سعید جلیلی تنه به تنه حضوری می زد که 
محمود احمدی نژاد در آخرین روز ثبت نام نامزدها، 
در وزارت کشور به ثبت رسانده بود. اگر احمدی نژاد 
آن روز گفته بود که مرخصی گرفته است،  سید محمد 
حسینی نیز در واکنش به این انتقادها که یک مقام 
دولتی است و در همایش یکی از نامزدها حضور پیدا 
کرده است گفته بود آن همایش روز جمعه و در یک 

روز تعطیل برگزار شده و آن روز را وزیر نبوده است.
علی باقری رییس س��تاد انتخاباتی س��عید جلیلی 
است؛ همو که معاون او در شورای عالی امنیت ملی 

هم هست. 

 
باهنر گفته است احمدی نژاد به دنبال سرباز می گشت، اگر سربازی در دولت ستوان می شد احمدی نژاد آن را مرخص می کرد، چه برسد 
به این که آن سرباز به درجه سرهنگی می رسید که دیگر فاجعه بود. ترکیب رؤسای ستاد نامزدها و چهره هایی که این روزها در ستادهای 
هشت نامزد انتخاباتی آفتابی می شوند، می تواند از سربازان و ژنرال های دولت احتمالی آینده رونمایی کند. شاید در بین نامزدهای انتخابات، 
قالیباف را باید تنها نامزدی دانست که این روزها، یکی از سرداران که در رسانه های خارجی ملقب به ژنرال است از او حمایت کرده است.



يادداشت
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دلیل ۵۲ درصد تصادفات جاده ای، 
خروج از جاده است

قائم مقام وزی��ر و مدیركل راه و شهرس��ازی اصفهان گف��ت: ۵۲ درصد 
تصادفات جاده ای در استان، ناش��ی از خروج از جاده و واژگونی خودرو 
است.  محمود محمودزاده اظهار داشت: این اتفاق در اثر خواب آلودگی 
راننده حادث می شود و همچنان دلیل عمده تصادفات جاده ای خطای 
انسانی اس��ت. وی افزود: آمار تصادفات نوروز امس��ال نشان می دهد كه 
۲۸ درصد تصادفات منجر به فوت در جاده در مواردی بوده است كه یك 
طرف حادثه خوروری سنگین بوده است. وی تأكید كرد: این آمار نشان 
می دهد، بخش اعظمی از حوادث جاده ای استان اصفهان به عنوان یك 
استان صنعتی با داشتن هزاران واحد صنعتی، ناشی از تردد خودروهای 
سنگین این واحدهاست و این شرایطی است كه با جاده های كمتر استانی 

در كشور قابل مقایسه است.

 مديريت رودخانه در داخل شهر 
با شهرداری است 

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اش��اره به این كه مدیریت 
رودخانه در داخل شهر با شهرداری است گفت: هنوز طرحی در خصوص 
جریان آب در داخل شهر از جانب شهرداری اصفهان دریافت نشده است.

محمد مهدی اس��ماعیلی در گفتگو با مهر افزود: تا كنون هیچ طرحی از 
شهرداری اصفهان برای نگه داش��ت آب در رودخانه زاینده رود دریافت 
نکرده ایم. وی با اش��اره به این كه زاینده رود و مدیریت آن در داخل شهر 
اصفهان، كاری حیاتی است بیان داش��ت: تالش می كنیم  با استفاده از 
گروه های مردمی و تیم های كارشناسی، ترتیبی اتخاذ شود تا در نهایت، 

این مهم محقق شود.

 انتقادات سازنده را 
به جان می خريم 

مشاور و مدیركل حوزه شهرداری اصفهان با بیان این كه انتقادات سازنده 
را به جان می خریم، گفت: برخی با نفی خدمات ش��هرداری اعتبار و آبرو 
می خرند. علیرضا رنجبر گفت: در ش��رایط كنونی باید با نصب العین قرار 
دادن رهنمودهای حکیمانه حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب، 
ادامه دهنده راه شهدا و سرافرازانی باش��یم كه با نثارخون خود این نظام 

مقدس را بیمه كردند.

تجهیز پايانه زاينده رود و جي به 
ايستگاه مطالعه

مدیرعامل سازمان پایانه هاي ش��هرداري اصفهان اعالم كرد: به منظور 
ترویج امر كتاب و كتاب خوانی و همچنین پركردن اوقات فراغت مسافران، 

پایانه هاي مسافربري زاینده رود و جي به ایستگاه مطالعه تجهیز شدند.
به گزارش ایمنا، سید جالل هاشمي نژاد با بیان این مطلب گفت:  به دنبال 
تجهیز پایانه هاي مسافربري كاوه و صفه به كتابخانه و استقبال مسافران 
از این طرح، راه اندازي ایس��تگاه مطالعه در پایانه هاي زاینده رود و جي 
در دستور كار سازمان پایانه ها قرار گرفت. وي افزود: در راستاي منویات 
رهبري معظم انقالب در خصوص توسعه فرهنگ كتاب و كتاب خواني، 

ایستگاه مطالعه در تمامي پایانه ها اجرایي شده است.

 احداث ۵ ايستگاه ثابت بازيافت 
در سطح مناطق 14 گانه

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان از احداث ۵ ایستگاه 
ثابت بازیافت در سطح مناطق 14 گانه شهرداري اصفهان خبر داد.

تیمور باجول اظهار داش��ت: تا پایان سال جاري ۵ ایستگاه ثابت بازیافت 
در سطح مناطق 14 گانه شهرداري اصفهان احداث مي شود. وي افزود: 
ایستگاه هاي بازیافت سیار نیز با طرح هاي جدید طراحي شده كه بزودي 

در سطح شهر جانمایي مي شوند. 

تعیین حريم سه اثر تاريخی 
شهرستان اردستان

سرپرس��ت نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اردستان گفت: در هفته میراث فرهنگی سه بنای تاریخی شهرستان 
اردستان تعیین حریم شدند. محمدرضا صدوقی در گفتگو با ایسنا با 
بیان این كه به منظور حفاظت بیشتر از بناهای تاریخی و جلوگیری از 
ساخت و ساز بی رویه در حریم آنها و هم چنین جلوگیری از بین رفتن 
منظره های تاریخی و طبیعی اماكن تاریخی س��ه اثر ملی شهرستان 
اردستان تعیین حریم شدند، اظهار داشت: مسجد دربند، مقبره پیر 
مرتضی و مقبره سلطان سید حسین اردستان سه اثر ملی است كه با 
همکاری شهرداری اردستان تعیین حریم شدند. وی افزود: همچنین 
مسجد جامع اردستان نیز در سال ۸3 تعیین حریم شده بود كه با تعیین 
حریم سه اثر دیگر چهار اثر تاریخی ملی اردستان تعیین حریم شده اند.

سیاست حوزه عمرانی اصفهان، 
توزيع عادالنه امکانات است

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان
 مهدی جمالی نژاد

یکی از سیاست های حوزه عمرانی استانداری اصفهان، توزیع 
عادالنه امکانات در ساخت و ساز و خدمات در شهرستان های 

استان است.
۸3۵ مصوبه دولت در سفرهای اس��تانی هیأت دولت به استان بوده 
كه تعداد 633 مصوبه در سه س��فر اجرایی شده كه بالغ بر 76درصد 

آن محقق شده و بقیه آن در 
دست پیگیری است.

افتت��اح ۲ ه��زار پ��روژه ب��ا 
اعتب��اری بالغ بر ی��ك هزار 
و ۲4۵ میلی��ارد توم��ان در 
سال گذش��ته افتخاری برای 
دولت است. نوسان قیمت ها 
و خشکس��الی های اخی��ر و 
مباحثی از این قبیل س��بب 
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متروی اصفهان، از معیارهای ایمنی الزم برخوردار است
بهزاد بزرگزاد، مدیرعامل سازمان آتش نش��انی اصفهان و خدمات ایمني شهرداري اصفهان 
گفت:  این سازمان از سال 13۸3 تا كنون گام به گام با مترو پیش آمده و تالش كرده ایمنی در 

تمامی طرح ها حرف اول را بزند و  اكنون مترو معیارهای ایمنی را دارد.
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آغازعملیات راهداری با ۶۰ تیم
 سرپرس��ت مدیریت راه��داری اداره كل راه و شهرس��ازی اصفهان گف��ت: راهداری 
جاده های استان ویژه تابستان از امروز با 6۰ تیم ویژه آغاز شده است.»مجید دوست 
محمدی« اظهار كرد: با توجه به قرار گرفتن ماه مبارك رمضان در ایام تابستان، راهداری 
سفرهای تابستانه در دو مرحله صورت می گیرد. وی افزود: مرحله نخست از امروز تا 
تاریخ 1۸ تیرماه خواهد بود و مرحله دوم نیز از هفتم مرداد تا پایان شهریور سال جاری 

ادامه خواهد داشت.
 دوس��ت محمدی اف��زود: 6۰ تی��م راه��داری، 7۰۰نفر نی��رو، 4۰۰ دس��تگاه انواع 
ماشین های س��بك و س��نگین و 1۲۰ گش��ت راهداری مجهز به GPS در عملیات 

راهداری شركت دارند.

مدیریت شهری اصفهان شعار» اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی« 
را محقق كرده است. رییس حوزه علمیه اصفهان اعتقاد دارد كه مدیریت شهری 
اصفهان ش��عار» اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی« را محقق 
كرده اس��ت. متن زیر مشروح سخنان آیت اهلل حس��ین مظاهری است كه در 
زیر می خوانید: موفقیت ها و دستاوردهای شهرداری اصفهان، منجر به اقتدار 
و سرافرازی هر چه بیش��تر نظام مقدس جمهوری اسالمی را فراهم می كند، 
مدیریت شهری اصفهان توانسته شعار اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی را محقق كند. لذا خدمات این مجموعه در مباحث فرهنگی، اجتماعی، 
عمران،شهرسازی و توسعه فضا های سبز شهری و اماكن ورزشی، قابل تحسین 
است. مسئوالن شهرداری اصفهان طی ده سال گذشته با تالش و پشتکار خود 
برای عمران و آبادانی هر چه بیشتر شهر همت كرده اند و امید است موفقیت های 
شهرداری اصفهان در سال نیز بیشتر ش��ده و موجبات اقتدار و سرافرازی هر 
چه بیش��تر نظام را فراهم كنند. وقتی اصفهان را با بقیه شهر ها می سنجیم، 
شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان، رتبه اول را در خدمت رسانی و فعالیت 
دارند و امیدوارم بتوان این موضوع را به دنیا نیز عرضه كرد. ما باید بتوانیم به دنیا 
بگوییم جایگاه برتری در حوزه فرهنگ و تمدن داریم . دنیا باید اذعان كند كه 
اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان است و البته اقدامات شهرداری اصفهان 

در سال گذشته نشان داد با وجود كمبود امکانات این امر غیر ممکن نیست.

انتخابات

خدمات شهرداری 
موجب اقتدار نظام است 

SMS

دريا قدرتی پور: اسکلتی زنگ زده و بنایی كه حاال 
به تاریخ پیوس��ته اس��ت.این تمام چیزی است كه از 
مصلی به عنوان بنایی 1۸ س��اله باق��ی مانده. وقتی 
1۸ سال پیش، اولین سنگ بنای مجتمعی فرهنگی 
مذهبی گذاش��ته ش��د هیچ كس فکرش را هم نمی 
 كرد كه این همه س��ال مصلی هنوز هم در بن بس��ت 
مدیریت ها و بودجه ها بماند و حتی سفرهای استانی 
ریاس��ت جمهوری هم ش��امل حال این بنا كه حاال 
جزئی از میراث  اصفهان ش��ده اس��ت نشود. ساخت 
مصلی اصفهان در زمینی موقوفی به مساحت ۸4 هزار 
مترمربع با هیأت امنایی متش��کل از چهار شخصیت 
حقوقی و 9 شخصیت حقیقی آغاز شد. چند سال بعد 
این ایده به یك طرح بزرگ چند منظوره در قالب 17 
طرح به مساحتی در حدود ۲۰۰ هزار متر مربع شامل 
مصلی اصفهان برای بر گزاری نماز جماعات همچنین 
مجموعه های فرهنگ��ی و كتابخانه، مجتمع تجاری، 
سالن اجتماعات و نمایش فیلم، دانشکده علوم قرانی 

و ورزشگاه تبدیل شد. دو س��ال بعد مدیر عامل وقت 
مصلی از تخصیص بودجه ۲۰ میلیارد تومانی خبر داد. 
بودجه ای كه نمایندگان  اصفهان نیز در سفر  استانی  
رییس جمهور به اصفهان  خواستار تأمین آن شدند تا 
به عنوان تسهیالت برای س��اخت مصلی باشد، اما در 
اوایل اجرای كار، كمتر كسی گمان می كرد طرحی كه 
به گفته طراحان آن بر گرفته از معماری سنتی اصفهان 
و الهام گرفته از طرح های درِ مقبره مرحوم سید شفتی 
در مسجد سید اصفهان با تلفیقی از مواد و مصالح روز 
است در اجرا به دلیل مشکالت متعدد دچار ركود شود.  
بنابراین سریال ساخت مصلی كه قرار بود طی مدت 
كوتاهی به پایان برس��د همچن��ان در خم یك كوچه 
ماند.حاال نزدیك دو دهه از آغاز عملیات اجرایی پروژه 
ای می گذرد كه در كنار مترو و نقش جهان همچنان 

منظره ای نیمه تمام را در اذهان شکل می دهد.   
همان س��ال بود كه محمد حججی، مدیر عامل  وقت 
مجموعه مصلی بزرگ اصفهان اعالم خطر كرد كه »اگر 

مصلی طی یك سال آینده به بهره برداری نرسد با توجه 
 به مصالح به كار رفته در آن، روند فرس��ودگی آن آغاز 
می شود« این پروژه اما آن قدر طول كشید تا كسانی 
همچون آیت اهلل طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان 
هم از این روند گالیه مند شد و با تأكید بر این كه اگر 
اساس��نامه مصلی تغییر  كند،  طی یك سال مصلی  
ساخته  خواهد شد. اداره اوقاف و امور خیریه استان با 

طرح شکایتی پیگیر تغییر اساسنامه مصلی هستند .
امام جمعه اصفهان با ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن 
ش��کایت اوقاف برای تغییر اساسنامه مصلی گفت : با 
تغییر اساسنامه یا استیفای اعضا، زمینه  برای فعالیت 
اوقاف فراهم می ش��ود. اما گویی تغییر اساسنامه هم 
كاری از پیش نبرد؛ چرا كه مش��کل مصلی بزرگتر از 
این حرف ها بود. س��ال 9۰ هم به نیمه  رس��ید بدون 
آن كه از برگزاری نماز جمعه در مصلی خبری باش��د 
و شورای اسالمی شهر اصفهان كه در این مدت كمتر 
در خص��وص موضوع��ات پیرامون مصلی ب��ه اظهار 

نظر پرداخته بود  نیز به جمع منتقدات روند س��اخت 
مصلی پیوس��ت و مدیریت اداره اوقاف و استانداری را 
در ساخت مصلی ضعیف دانست. به طوری كه عباس 
حاج رسولیها رییس شورای اس��المی شهر اصفهان 
در یکی از جلسات علنی ش��ورا اعالم كرد: » موضوع 
مصلی اصفهان به دلیل مشکالت ساختاری حل شدنی 
نیست و این به دلیل مباحث مدیریتی در استان است، 
اگر مدیریت شهری در این عرصه  وارد شود، این پروژه 

در كوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری می رسد.«
اما همچنان مصلی در پس انواع مشکالت باقی ماند. در 
ماه های پایانی س��ال 9۰ مدیر كل اداره اوقاف  و امور 
خیریه استان از اختصاص سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون  
تومان بودجه ملی و اس��تانی برای س��اخت و تکمیل 
مصلی خبر داد. حجت اال س��الم حسین اژدری ادامه 
داد: به دلیل ش��کایت اوقاف و احتمال بر كنار شدن 
هیأت مؤسس مصلی اوقاف برای تکمیل پروژه احتیاج 
به كمك كسی ندارد و  قادر اس��ت در اسرع وقت این 
پروژه را به اتمام برساند. اما بر خالف تصور اكثریت كه 
گمان می كردند مش��کالت مالی و هزینه باال سبب 
شده تا اجرای این پروژه با تأخیر انجام شود، اما آنچه 
از اظهار نظر مسئولین طی چند سال گذشته برداشت 
می ش��ود این اس��ت كه نوع مدیریت  و یا به تعبیری 
 درست تر سوء مدیریت دولتی ها در دادن اعتبارات و 
بودجه ها س��بب ش��ده تا مصالی اصفهان به یکی از 
چالش بر انگیز ترین و پر حاش��یه تری��ن پروژه های  
اصفهان تبدیل شود. ش��اید آنچه بر این مسأله صحه 
می گذارد، سخنان مدیرعامل جدید مصالی اصفهان 
است كه با انتقاد از بی توجهی مس��ئوالن در ساخت 
مصلی طی اظهار نظری گفت: بهره برداری از مصالی 
اصفهان 3۰ میلیارد توم��ان بودجه نیاز دارد. پرچمی 
پول مورد نیاز برای س��نگ به كار رفت��ه در مصلی را 
 س��ه میلیارد تومان عنوان می كن��د و ادامه می دهد:

 بدنه و كف مص��الی اصفهان به ح��دود 4۰ هزار متر 
سنگ نیاز دارد. وی با اش��اره به این كه هر میزان پول 
برای ساخت مصلی تزریق ش��ود به همان نسبت كار 
پیش م��ی رود، گفت: س��ازه ای كه پس از 1۸ س��ال 
همچنان بالتکلیف است، نیاز به مقاوم سازی دارد؛ چرا 
كه برخی قسمت های آن در حال فرسوده شدن است. 

البته در برخی قسمت ها این كار انجام شده است.
مدی��ر عامل مص��الی اصفه��ان، تیر انتق��ادش را به 

مسئوالن دولتی نشانه می رود :» اگر مسئوالن دولتی 
همت می كردند به راحتی می شد از بودجه های خود 
استان این مصلی را س��اخت اما تنها قول های زیادی 

داده شد و متأسفانه به هیچ یك عمل نشد.
 3۰ میلیارد تومان، مبلغ قابل توجهی برای س��اخت 

این پروژه نیست.
البته تمام مسئوالن استان به ویژه امام جمعه و استاندار 
زحمات زیادی برای ساخته شدن این پروژه انجام دادند 
و پیگیر موضوع بودند اما پولی دس��ت آنها نیست كه 
بخواهند پرداخت كنند و این دولت است كه باید برای 
این پروژه كه جزو طرح های مهر ماندگار است بودجه 

كافی در اختیار استان قرار دهد.«
حاال بع��د از این هم��ه پ��روژه نیم��ه كاره  اصفهان 
جزء ش��هرهایی ش��ده كه برچس��ب نیمه تم��ام را 
بر پیش��انیش س��نجاق ك��رده اس��ت ت��ا همچنان 
طرح هایی چ��ون مترو و نق��ش جهان ه��م دركنار 
 مصل��ی، مای��ه بدنام��ی ای��ن كالن ش��هر ش��وند. 
همه اینها در حالی اس��ت ك��ه  در دور چهارم س��فر 
رییس جمهور به اصفهان، مصوب شد كه 1۰ میلیارد 
تومان برای س��اخت مصلی در نظر گرفته ش��ود.اما 
تاكنون هیچ خبری از این بودجه نشده و نامه آن روی 

میز وزیر ارشاد خاك می خورد.
با ای��ن اوصاف و با توج��ه به مش��کالت مالی موجود 
به امی��د بودجه های دولتی نشس��تن ب��رای تکمیل 
 مصل��ی، انتظ��اری بی ج��ا و كار اش��تباهی اس��ت 
و در ای��ن زمینه بای��د س��ازمان های متولی همچون 
شهرداری، استانداری و  اوقاف برای تکمیل این طرح 

دست به كار شوند.
عب��اس ح��اج رس��ولیها رییس ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفه��ان معتقد اس��ت: اگ��ر پ��روژه مصلی 
ب��ه مدیریت ش��هر، واگ��ذار می ش��د این ط��رح در 
 كوتاه تری��ن زم��ان ب��ه بهره ب��رداری می رس��ید.
پی��ش س��ؤال  ای��ن  اینج��ا  در  ك��ه    

 می آید كه چرا با این كه ش��هردار اصفهان از اعضای 
هیأت امنای مصالی اصفهان محسوب می شود. پس 
دلیل این كه هنوز مدیریت ش��هر اصفهان به منظور 
تکمیل این ط��رح بزرگ ملی، پا پی��ش نمی گذارند؛ 
چیست؟ و عباس حاج رسولیها در پاسخ به این سؤال 
سکوت معنا داری اختیار كرد. سکوتی كه همواره گره 

كور ساخته نشدن مصلی را كورتر می كند. 

مصلی،  شايد  وقتی ديگر 

پروژه ای که زیر بار بدقولی دولت، فرسوده شد 
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چهره روزیادداشت

قالیچه ایرانی،115میلیارد تومان 
فروخته شد!

قالیچه ۳۵۰ س��اله عصر صفوی ایران��ی به قیمت بی��ش از ۳۳ میلیون 
دالر)معادل ۱۱۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان( در حراجی در نیویورک 
فروخته شد. یک قالیچه ایرانی متعلق به دوره صفویه به قیمت بیش از ۳۳ 
میلیون دالر در حراج »ساتبیز« نیویورک به فروش رسید. بر اساس این 
گزارش، یک فرد ناشناس که از طریق تماس تلفنی در این حراج شرکت 
کرده بود، این قالیچه را به قیمت بیش از ۳۳ میلیون دالر، ۳ برابر قیمت 
برآورد شده اولیه، خریداری کرد. مبلغی که این فرش به ازای آن فروخته 
شد ۳۰۰ درصد بیش از برآوردهای اولیه بوده است. پیش از این، باالترین 
قیمت برای حراج قالیچه، متعلق به قالیچه ایرانی دیگری با نام »کرمان« 
بود که در حراجی »کریستیز« لندن به قیمت 9/6 میلیون دالر فروخته 
ش��ده بود.  این قالیچه ایرانی که نام »برگ های داس��ی شکل« را بر آن 
نهاده اند، به طول2/67 و عرض ۱/9۵متر، ۳۵۰ سال پیش در ایران بافته 
شده اس��ت. نام این قالی ایرانی از برگ های داسی شکل درون نقشه آن 
الهام گرفته شده اس��ت. طرح این قالیچه شبیه نقاشی های دوره صفویه 
است. در طراحی آن، از شکوفه های آلو، برگ های انگور و درختان سرو 
استفاده شده است. یک مجله معروف آمریکایی از تعجب کارشناسان قالی 
و مجموعه داران عتیقه های نفیس از قیمت این قالیچه خبر داد و نوشت: 
این مبلغ، معادل مبلغی است که برای خرید کاخ مل گیبسون کارگردان و 
بازیگر مشهور آمریکایی در ایالت کنتیکت پرداخت کرده اند که عالوه بر 

داشتن ۱۵ اتاق خواب، زمینی به مساحت 7۵ هکتار دارد.

مخابرات برای حماسه 
انتخابات تالش می کند 

 مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان در دیدار با ائمه 
جماعات ادرات و مراکز ش��رکت مخابرات در شهر اصفهان 
با بیان ای��ن که ای��ن  انتخابات به جهت تهدیدات دش��من 
از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت، گفت : خانواده ش��رکت 
مخابرات برای هرچه با ش��کوهتر برگزار ش��دن انتخابات از 
تمام ظرفیت های فردی و سازمانی استفاده کرده و حضور 
منسجم و گسترده تری در انتخابات خواهند داشت. حسین 
کشایی فعال سازی سامانه برودکست را از دیگر برنامه های 
این ش��رکت  برای حضور حد اکثری در انتخاب��ات  عنوان 
کرد و گفت : »س��امانه  انتظار مکالمه ۱۱8 استان که روزانه  
پاسخگوی بیش از ۱۵۰ هزار تماس است  نیز  به  بیانات امام 
خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب پیرامون اهمیت شرکت 
در  انتخابات  مجهز شده است. وی به وجود ۳۰92 شعبه اخذ 
رأی در استان اشاره کرد و افزود: برای هر شعبه 2 خط ثابت 
و یک خط همراه اختصاص داده شده  که درمجموع  نزدیک 
به 9 هزار خط ثابت و همراه در اختیار ش��عب اخذ رأی  قرار 

گرفته است. 

ایران می تواند درنمایشگاه 
دبی و هند بدرخشد

 BIG مشارکت در نمایشگاه بین المللی  صنعت ساختمان
THE ۵ که  امس��ال در بمبئی و دبی برگزار خواهد ش��د 
 را می ت��وان از مصادیق این ام��ر به ش��مار آورد. حضور در 
بزرگترین عرص��ه رقابت بی��ن المللی صنعت س��اختمان 
در خاورمیانه و ش��مال آفریقا، بهره مندی از س��مینارها و 
نشست های تخصصی، گفتگو با کارشناس��ان برتر و ایجاد 
ارتباط با خریداران و تأمین کنندگان دیگر کشورها از جمله 
مزایایی است که باید مورد توجه تولیدکنندگان کشور قرار 
گیرد تا به این نمایشگاه به چشم فرصتی ایده آل برای حصول 

این همه نگاه کنند.  
پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان هند از ۱۱ 
تا ۱۳ شهریور ماه و در مرکز نمایشگاهی دبی از 4 تا 7 آذرماه 
سال جاری برگزار خواهد شد تا میزبان شرکت های مطرح 
ایرانی بوده و بسترهای مناسبی را برای حضور عالقه مندان و 

مخاطبان صنعت ساختمان فراهم آورد.    
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن ه��ای 26۰۱68۳-26۱۱6۱۵)۰۳۱۱( و یا ش��ماره 

همراه ۰9۱۳7879249 تماس حاصل کنند.  

خبر ویژه

گروه اقتصاد 

4
صادرات پسته کاهش یافت

صادرات پسته در فروردین امسال 67 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در فروردین 
۱۳92 حدود 8۵۰ تن پسته به ارزش هفت میلیون دالر صادر شد. امارات با دو میلیون دالر، روسیه با 9۰۰ 
هزار دالر  و  قزاقستان 87۰ هزار دالر از بزرگترین بازارهای صادراتی پسته ایران در نخستین ماه امسال بودند.  دولت با خصوصی کردن 

می تواند تحریم ها را دور بزند
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس 

محسن صرامی فروشان
  درحال حاضر تعام��ل وزارت نفت با بخش خصوصی فع��ال در عرصه 
پتروشیمی در حد صفر اس��ت. درحال حاضر هم تکنولوژی و مواد اولیه 
و هم متخصصان این صنعت در داخل کش��ور و ج��ود دارد که با تعامل 
بخش خصوصی و دولت و به کارگیری درس��ت امکان��ات اثر تحریم ها 
کم خواهد شد. استقالل بانک مرکزی باید به نحوی باشد که رییس کل 
بانک مرکزی بدون وابس��تگی 
به رییس جمهور پاس��خگوی 
مجلس به عن��وان نهاد نظارتی 
باش��د. نمایندگان مجلس هم 
با توجه به پاسخگو نبودن بانک 
مرکزی نس��بت به عملکردش 
طی س��ال ه��ای گذش��ته بر 
اس��تقالل بانک مرکزی اتفاق 

نظر دارند. 
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ادامه از صفحه یک :               بهمنی تصریح کرد:  رویکرد کلی بانک 
مرکزی در اتخاذ سیاست های اقتصادی طی سال ۱۳9۱، ادامه 
مس��اعدت به تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، ایفای حد 
مقدور تعهدات در فضای تش��دید تحریم ه��ای خارجی، اعاده 
ثبات و آرامش به بازاره��ا و حفظ و نگه داش��ت پس اندازها در 
قالب سپرده های بانکی بود. لذا در این راستا، تالش شد مجموعه 
سیاست های پولی اتخاذی؛ از توان تجهیز منابع بانک ها صیانت 
کند. سیاس��ت های اعتباری به صورت هدفمند به تأمین مالی 
بخش های حائز اولویت مس��اعدت کند. سیاس��ت های ارزی با 
اولویت تأمین ارز واردات اقالم کلیدی و کاالهای اساسی تنظیم 
شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصالح و بهبود گردش منابع 
بانک ها، کاهش نس��بت مطالبات غیرج��اری و کاهش میزان 
اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی به عمل آمد. رییس 
شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور 
در س��ال ۱۳9۱ یکی از دش��وارترین برهه های تاریخی خود را 
پشت سر گذاشت، بیان داش��ت:  اجرای تحریم های خرید نفت 
و برخی مش��تقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله های 

نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات 
کارگزاری بین المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی 
در بازار ارز را کاهش داد. به موازات آن،  فروش گسترده ارز با نرخ 
مرجع نه تنها فاقد تأثیر الزم بر قیمت فروش کاالها تش��خیص 
داده ش��د، بلکه حتی به لحاظ گردش مناب��ع بانک مرکزی نیز 
قابل تداوم نبود. الجرم ش��کلی از نظام تخصی��ص ارز از طریق 
اولویت بندی کاالهای وارداتی و برخی از فعالیت های خدماتی، 
در دس��تور کار قرار گرفت. تش��کیل اتاق مبادالت ارزی نیز  به 
منظور پاس��خگویی ب��ه واردات اقالم فاقد اولویت نخس��تین، 
ضرورت یافت. رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: به 
منظور تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف نمودن مصارف و 
کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقالم 
اساس��ی از طریق راه اندازی»پرتال جام��ع دریافت و پرداخت 
ارزی« و اتصال س��امانه بانک مرکزی به سامانه های مستقر در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال ش��د. راه اندازی 
این پرتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادالت ارزی سبب 
شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کاال و 

خدمات شود. ضمن آن  که این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار 
غیررسمی به نحو مؤثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در 
بازار غیررسمی، کمک مؤثری نمود. در ادامه بهمنی ضمن ارایه 
عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال۱۳9۱ تأکید 
کرد: بانک مرکزی همواره ت��الش کرده ضمن تأمین نقدینگی 
اقتصاد کش��ور، از انبس��اط بی رویه آن جلوگیری نماید. لیکن 
بررسی ارقام در سه ماهه اول سال ۱۳9۱ و نیز پیش بینی های 
انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه های 
پایانی س��ال بود. در این راس��تا، بانک مرکزی از تیرماه ۱۳9۱ 
تمهیدات مختلفی را اندیش��ید که مهار روند بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی و فروش اوراق مش��ارکت بان��ک مرکزی از جمله 
آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی 
به مراتب ش��دیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می نمود. 
وی با اش��اره به محورهای مهم فعالیت بان��ک مرکزی از جمله 
فعالیت های ص��ورت گرفته با ه��دف بهبود کارک��رد و ارتقای 
س��امان دهی بازار پول )ریال( افزود:  رویکرد افزایش پوش��ش 
نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات برخی مؤسسات اعتباری 
کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزی تالش کرد تا 
از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده 
عمومی از ابزارهای نوین پرداخت در راستای نوسازی فرآیندهای 
بانکی گام های محکمی ب��ردارد. همچنین مدیریت مطلوب در 
زمینه ایفای تعهدات و تحویل به موقع س��که های پیش  فروش 
شده در س��ال ۱۳9۰ و اجرای مرحله جدیدی از آن در روزهای 
پایانی سال گذشته با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد افراد در 
بازار س��که نیز بخش قابل توجهی از اهتمام بانک مرکزی را در 
سال ۱۳9۱ به خود معطوف داشت. وی درباره  منابع و مصارف 
ش��بکه بانکی در س��ال ۱۳9۱ خاطرنشان س��اخت: مانده کل 
سپرده ها در اسفندماه ۱۳9۱ پس از کسر سپرده قانونی44۰4 
هزار میلیارد ریال و مانده تسهیالت در پایان اسفندماه ۱۳9۱ 
ملغ 4۳9۱ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت و نسبت تسهیالت به 
سپرده ها 99/7 درصد در پایان س��ال ۱۳9۱ رسیده در حالی 
که در پایان سال ۱۳9۰ نسبت تس��هیالت به سپرده ها بالغ بر 
۱۱۰/6درصد بوده است یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته 
اس��ت. رییس کل بانک مرکزی تس��هیالت پرداختی در سال 
۱۳9۱را رقم ۱9۵6 میلیارد ریال ذکر ک��رد و افزود: 6۱9 هزار 
میلیارد ریال آن)با س��هم ۳۱/7 درصدی( ب��ه بخش صنعت و 
معدن تخصیص یافته است. بهمنی خاطرنشان کرد : منابع قرض 
الحسنه پس انداز در پایان سال ۱۳9۱ مبلغ 28۳/۱ هزار میلیارد 
ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳9۰ با رشدی معادل 27/9 
درصد به میزان 6۱/7 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. 
وی همچنین مانده تسهیالت قرض الحسنه در پایان سال ۱۳9۱ 
را22۰/6 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با 2۱ درصد 
رشد نسبت به پایان سال قبل ۳8/۳هزار میلیارد ریال افزایش 
داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد نموده است.

نقدینگی به 45۸ هزار میلیارد  رسید

 بی نیازی کشور به طال تا ۱۵ سال آینده

رییس کل بانک مرکزی با اعالم نقدینگی 45۸/5 هزار میلیارد ریالی در پایان اردیبهشت ماه 92، 
اعالم کرد:  فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تأثیر الزم بر قیمت فروش کاالها بوده است، 

بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود.
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ابالغ وقت رسیدگی
1441 در خصوص پرونده كالسه 990/91 خواهان محمدرضا تاكی با وكالت محسن 
نورمحمدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت حس��ن موسوی قلعه ميرزمانی 
تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 92/5/12 س��اعت 3/45 صبح تعيين 
گرديده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمايد. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1442 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 91-993 خواهان محمدرضا تاك��ی با وكالت 
محس��ن نورمحمدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت حس��ن موس��وی قلعه 
ميرزمان��ی تقدي��م نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای م��ورخ 92/5/12 س��اعت 5 
تعيين گرديده اس��ت. ب��ا توجه ب��ه مجهول المكان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی مدن��ی مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوان��ده قب��ل از وقت رس��يدگی ب��ه اين ش��عبه واق��ع در اصفهان ابت��دای خيابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی 
و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 25 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت 
1443 آقای حس��ين معصومی باستناد دو برگ استش��هاد محلی كه هويت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده و مدعی شده كه سند مالكيت 10 سهم مشاع از 1080 سهم 
ششدانگ مزرعه گورياب 73 اصلی واقع در دهستان برزاوند اردستان يك اصلی بخش 
هف��ده ثبت اصفهان كه در صفحه 571 دفتر 167 امالك ذيل ثبت 13410 بنام نامبرده 
ف��وق ثبت و صادر گرديده و در اثر جابجايی مفق��ود گرديده و معامله ديگری انجام 
نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آيين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك 
مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 
روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت 
انقض��ا مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند 
 مالكيت يا س��ند معامله در صدور س��ند مالكيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.

م الف: 86 خيراله عصاری – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان  
  

تاسیس شرکت 
1444 ش��ماره: 484/ث92/103. آگهی تاس��يس ش��ركت كاوش گ��ران امين ايرانيان 

و با مس��ئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1392/02/21 تحت ش��ماره 49802 
شناس��ه ملی 10260682083 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1392/02/21 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت 
اطالع عمومی در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه 
فعاليته��ای بازرگانی از قبيل ص��ادرات و واردات – خريد و فروش – توليد و تهيه و 
توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تس��هيالت از بانكهای دولتی و خصوصی 
صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��ركت – انجام كلي��ه امور مربوط ب��ه ترخيص كاال از 
گمركات كش��ور – ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی – مشاركت 
و س��رمايه گذاری در ش��ركتهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعط��ای نمايندگی از 
ش��ركتهای دولتی و خصوص��ی و همچنين طراحی و توليد و مونت��اژ انواع بردهای 
الكترونيك��ی در زمينه ه��ای خودرويی – صنعتی و فعاليته��ای مرتبط با الكترونيك. 
2- م��دت ش��ركت: از تاريخ ثبت به م��دت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان – شهر اصفهان خيابان چهارباغ باال – كوچه باغ سيب – پالك 33- 
كدپستی 8173699563- تلفن: 03116240097. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای حمزه علی منصوری به سمت 
رئيس هيئ��ت مديره. 2-5- آقای علی منصوری به س��مت عضو رئيس هيئت مديره. 
3-5- آق��ای حبيب حس��ن پور كارالدانی به س��مت عضو هيئت مدي��ره. 4-5- آقای 
علی منصوری به س��مت مديرعامل به مدت نامح��دود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با امض��ای مديرعامل و با 
 مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساس��نامه. م الف: 2105/3 

منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تاسیس شرکت 
1445 ش��ماره: 454/ث92/103. آگهی تاس��يس ش��ركت رايمون آت��ی نگر پارس با 

مس��ئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاري��خ 1392/02/18 تحت ش��ماره 49774 و 
شناس��ه ملی 10260681804 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1392/02/18 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت 
اطالع عمومی در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه 
فعاليته��ای بازرگانی از قبيل توليد، تهي��ه، خريد، فروش، صادرات و واردات و توزيع 
كاالهای مجاز بازرگانی – تهيه، طبخ و توزيع غذا، توليد انواع مواد غذايی، توليد انواع 
منس��وجات و پوشاك، انجام كليه فعاليتهای مرتبط با فناوری اطالعات از قبيل برنامه 
نويسی، طراحی وبس��ايت و نرم افزار به جز نرم افزارهای فرهنگی – انعقاد قرارداد 
با اش��خاص حقيقی و حقوقی، اخذ وام و تس��هيالت ريالی و ارزی از بانكهای دولتی 
و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��ركت، اخذ و اعط��ای نمايندگی داخلی و خارجی، 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی، ترخيص كاال از گمركات كشور، 
ايجاد فروش��گاه های زنجيره ای، س��رمايه گذاری در شركتهای دولتی و خصوصی 
طراحی، اج��را و نظارت بر كليه پروژه های بهبود صنايع و بهره وری س��ازمانهای 
دولتی و خصوصی، ايجاد شعب در سراسر كشور، فعاليت در زمينه انتقال، خريد و 

فروش، دانش فنی و تكنولوژی اعم از داخلی و خارجی، انجام كليه فعاليتهای تجاری، 
اقتصادی و بازرگانی مجاز، برپايی و ش��ركت در نمايشگاه های داخلی و خارجی و 
انجام س��اير عمليات و معامالت مجاز كه پس از اخذ مجوزهای مربوطه به پيش��برد 
اهداف ش��ركت كمك كند. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلی شركت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان خيابان چهارباغ پايين– كوچه 
پش��ت بارو – كوچه ش��هيد بحرينيان – پالك 75- كدپس��تی: 8137644611- تلفن: 
03113351373. 1-3- ش��عبه به مديريت مس��عود خطيبی به آدرس ايران – تهران 
– تهران ش��هر زيبا – خيابان س��رو – كوچه ش��هيد گل داوری – بن بست كوثريه – 
مجتمع س��حر – واحد 2 ش��رقی. 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 200/000/000 ريال می 
باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم مهنوش امينی به س��مت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقای محمدرضا براتی به س��مت عضو رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای 
محمدرضا براتی به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با امض��ای مديرعامل و با 
 مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساس��نامه. م الف: 2105/4

منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

 تاسیس شرکت 
1446 ش��ماره: 451/ث92/103. آگهی تاس��يس ش��ركت آروين صنع��ت رادين مهر 
س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1392/02/18 تحت شماره 49768 و شناسه 
ملی 10260681779 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1392/02/18 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عمومی در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- 

موضوع ش��ركت: كليه امور مرب��وط به توليد، انتقال و توزيع ب��رق از جمله طراحی 
و س��اخت و راه اندازی و مش��اوره نيروگاهها، برق س��اختمان، خدمات تعميرات و 
نگه��داری دي��زل ژنراتور، مخاب��رات )غير از آنچ��ه در انحصار ش��ركت مخابرات 
ايران اس��ت( انجام خدمات كارگاهی و مهندس��ی كارگاه��ی، تنظيفات اماكن عمومی، 
تراش��كاری، برش��كاری، جوش��كاری، ايجاد و حفظ و نگهداری فضای س��بز، طبخ 
و توزي��ع غذا و س��رويس دهی آن، فنس كش��ی، لوله كش��ی و لوله گ��ذاری، تعمير 
خودروهای سبك و سنگين، رنگ آميزی و سند بالست، واتر پالست، ايزوگام و عايق 
بندی، داربس��ت بندی، ابزار دقيق، ش��مع كوبی، خدمات تعمي��ر و نگهداری تجهيزات 
كارخان��ه ای و صنعتی، توليد و توزيع و خريد و ف��روش و صادرات و واردات كليه 
كاالهای مجاز بازرگانی، تحصي��ل وام و اعتبارات بانكهای داخلی و خارجی صرفا 

جهت تحقق موضوع ش��ركت ، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی، شركت در 
مزاي��دات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخ��ذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج 
از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خيابان كاوه – خيابان شهيد رجايی – روبروی ساختمان حافظ – پالك 52 كدپستی 
819363.6641. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط 
موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 626 مورخ 1391/10/06 نزد بانك ملی ش��عبه 
خيابان حكيم نظامی پرداخت گرديده اس��ت. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم ليال 
طهماسبی به سمت رئيس هيات مديره. 2-5- خانم سيده الهام علوی بلداجی به سمت 
 نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای كامران طهماس��ب به س��مت عضو هيئت مديره.

4-5- آقای كامران طهماسب به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مديرعامل و با مهر 
شركت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضای مديرعامل و همراه با مهر شركت 
معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهرا اسكندری هفشجانی به عنوان بازرس 
 اصلی. 2-8- خانم فاطمه عباسی ولدانی به عنوان بازرس علی البدل.  م الف: 2105/2 

منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاری اصفهان  

تاسیس شرکت 
1447 ش��ماره: 494/ث92/103. آگهی تاس��يس ش��ركت مهندس��ی رايان بام آيريك 
س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1392/02/21 تحت شماره 49808 و شناسه 
مل��ی 10260682180 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ1392/02/21 از 
لح��اظ امضاء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
 اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع شركت: انجام كليه امور سخت افزاری – خدمات اجرايی نصب – راه اندازی 
"– تعميرات – امنيت ش��بكه – طراحی شبكه – برنامه نويسی صرفا جهت سيستم های

حسابداری و صنعتی – اتوماسيون صنعتی و حسابداری – پياده سازی – پشتيبانی– 
خدمات مش��اوره – خدمات تحقيق – خدمات پژوهش در زمينه موضوع ش��ركت – 
توليد و توزيع و خري��د و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی 
– تحصي��ل وام و اعتب��ارات بانكه��ای داخلی و خارجی صرفا جه��ت تحقق موضوع 
شركت – عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی – شركت در مزايدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه 
كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. پس از كس��ب مجوزهای الزم. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان– شهر 
اصفهان خيابان فردوسی – خيابان سيدعلی خان – كوی فتح آباد – بن بست راستی 
– پالك 3/33- كدپس��تی 8144916711 – تلفن: 09379329537. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با 
نام می باش��د كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط موسس��ين طی گواهی بانكی شماره 
1190/0839/56 مورخ 1392/02/11 نزد بانك پست بانك شعبه فيض پرداخت گرديده 
اس��ت. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم فيروزه احمدی به س��مت رئيس هيات 
مديره. 2-5- آقای رضا شهركی به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم فرشته 
ش��هركی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- خانم فرشته شهركی به سمت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی 
تعهدآور شركت با امضای مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت 
معتبر می باش��د. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مج��ری مصوبات هيئت مديره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای اميدحس��ين حيدرنيا به عنوان 
 ب��ازرس اصلی. 2-8- آقای محم��د يزدانی علی آبادی به عن��وان بازرس علی البدل.
  م الف: 2086/2 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس شرکت 
1448 ش��ماره: 442/ث92/103. آگهی تاسيس ش��ركت خدمات آزمايشگاهی جوش 
برش نوين آزمون مومن س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1392/02/17 تحت 
ش��ماره 49758 و شناس��ه مل��ی 10260681707 در اين اداره به ثبت رس��يده و در 
تاري��خ 1392/02/17 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زير جهت اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و كثيراالنتشار زاينده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام خدمات و فعاليت های آزمايشگاهی 
در زمين��ه موضوع فعاليت ش��ركت از جمله طراحی و توليد سيس��تم های جوش و 
برش از جمله انواع خش��كن های الكترودهای جوش��كاری، سيستم های برش ريلی، 
برش لوله، سيس��تم ه��ای جوش آرگون CO2، برش و جوش پالس��ما، انواع جوش 
پالس��تيك، سيس��تم های اينورتری جوش و برش طراحی و ساخت انواع مانومترها 
رگوالتورها برای انواع گازها س��اخت و طراحی انواع تورچهای جوش و برش گازی 
برای دستگاههای ميگ مگ، تيگ، پالسما، جوش و برش گازی طراحی و توليد قطعات 
تورچهای جوش��كاری و برش��كاری، انبر جوش و انبر اتصال، طراحی و توليد انواع 
پاي��ه دريلهای مغناطيس��ی، طراحی و توليد انواع اب��زارآالت از جمله جعبه ابزارهای 
صنعتی و ابزارآالت دستی و صنعتی طراحی و توليد انواع كوره های عمليات حرارتی 
و ذوب فل��زات، طراحی و س��اخت، مش��اوره و راه اندازی آزمايش��گاه های صنايع 
الكترونيك مرتبط با موضوع ش��ركت، كنترل و مهندسی نظارت بر اجرای طرح نصب 
و بهره برداری، برنامه ريزی و كنترل پروژه، خدمات مهندس��ی، ارائه خدمات مطالعه 
آماری، مهندس��ی، پيمانكاری و مديريت طرح، ساخت و توليد در زمينه امكان سنجی 

طرحها مديريت عمومی و بازرگانی، خدمات مهندس��ی، خدمات مهندس��ی در زمينه 
 اوتوماسيون صنعتی، جوش و برش، ابزار سازی و تجهيزات جانبی صنايع فوق الذكر،
انجام فعاليت های خدمات پژوهشی، تحقيق و توسعه از جمله گسترش صنايع جوش 
و برش، اتوماس��يون و ابزارآالت. مبادرت به كليه عمليات تجاری كه بطور مس��تقيم 
يا غير مس��تقيم برای تحقق اهداف موضوع شركت ضرورت و مناسبت داشته باشد. 
اخذ تس��هيالت مالی و اعتباری و سرمايه گذاری داخلی و خارجی با رعايت توجيحه 
اقتص��ادی جهت تحقق اهداف ش��ركت. ش��ركت در مناقصات و مزاي��دات مرتبط با 
موضوع فعاليت شركت اقدام رد جهت احداث كارخانه های توليدی اعم از فنی صنعتی 
خدماتی، مبادرت به صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز و مشاركت با شركتها اعم 
از داخلی و خارجی و ترخيص هر نوع كاال و انجام هرگونه كاری كه صرفه و صالح 
شركت با ضوابط جاری مملكت باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان چهارراه جهاد –
بن بست آزادی –سمت راس��ت – اولين درب – كدپستی 8183813391. 4- سرمايه 
ش��ركت: مبل��غ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريال��ی كه تعداد 
يكصد س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسسين طی گواهی 
بانكی ش��ماره 121 مورخ 1392/02/05 نزد بانك سپه ش��عبه جلفا پرداخت گرديده 
 اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولين مديران شركت:
1-5- آقای محس��ن مومن زاده به سمت رئيس هيات مديره. 2-5- آقای احمد مرائی 
به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای حسين اسماعيلی به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقای محس��ن مومن زاده به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مال��ی تعهدآور به امضای 
رئي��س هيات مديره و اوراق عادی و اداری به امضای هر يك از اعضای هيات مديره 
و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات 
 هيئت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای عبدالمنعم آفند
 به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای سعيد سليمی به عنوان بازرس علی البدل.  م الف: 2086/3

منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

ابالغ 
1450 ش��ماره پرونده: 9109983634801804. در پرونده كالسه 912083 اين شعبه 
آقای مجيد س��ياهی فرزند غالمحس��ين به اتهام تغيير كاربری تح��ت تعقيب بوده و 
به لح��اظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 15 قانون آيين دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور كيفری مرات��ب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
م��دت 30 روز از تاريخ نش��ر آگهی در اين ش��عبه حاض��ر و از اته��ام وارده دفاع 
 نماي��د و در ص��ورت عدم حضور در وقت معين رس��يدگی و اظه��ار نظر می گردد.

پيرسرايی – داديار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر

اخطاریه
1451 نام اخطار شونده: داوود كالنتری دهقی فرزند لطفعلی به نشانی مجهول المكان. 
محل حضور: ش��ورای حل اختالف خمينی شهر شعبه اول – خ بهشتی. وقت حضور: 
ش��نبه 92/4/22 س��اعت 5:20 عصر. علت حضور: دع��وی روح اهلل حيدری بطرفيت 
ش��ما مبنی بر مطالبه يك فقره چك بانك كش��اورزی در مهل��ت مقرر حاضر گرديد 
 در ضمن جهت دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و مدارك به شورا مراجعه فرماييد.

شعبه اول شورای حل اختالف خمينی شهر

اخطار اجرائی 
1452 ش��ماره: 90-860. به موجب رای ش��ماره 2006 تاري��خ 90/11/25 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اكبر نبی 
پور نش��انی محل اقامت مجهول المكان محكوم اس��ت به: الزام به انتقال سند رسمی 
خ��ط تلفن همراه به ش��ماره 0913866636 و برقراری خط مزب��ور در حق خواهان 
مجتب��ی ني��ك دوس��تی فرزند مهدی به نش��انی اصفه��ان – خ فردوس��ی – مجتمع 
پزش��كی فردوس��ی – طبقه س��وم – دفتر وكالت صادر و اعالم می گردد. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محكوم عليه، محكوم ب��ه را پرداخت نكند و 
اموالی از وی به دس��ت نيايد با تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال 
 قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم می شود.

م الف: 729 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

%



اتاق موسیقی یادداشت

هفت

اصغر فرهادی شهردار پاریس
در مراسمی که در پاریس برپا شد، اصغر فرهادی مدال ارزشمند »ورمی« را از دست شهردار پاریس 
»برتران دالنوئه«دریافت کرد. شهردار پاریس در این مراسم درباره فرهادی گفت: او مردی است که 

جامعه ایرانی و ظرافت های فرهنگی این جامعه را به شکل جذابی به ما نشان داد.

5

بازی در انجمن داستان نویسان
نقد و بررسی رمان »این بازی کی تمام 
می ش��ود« با حضور آیت دولتشاه روز 
دوشنبه 20 خردادماه ساعت16:30در 
انجمن داستان نویسان اصفهان برگزار 
می شود. در ادامه جلسات نقد و بررسی 
انجمن داستان نویسان اصفهان، هفته 
آین��ده رم��ان »این ب��ازی ک��ی تمام 
می شود« نوشته آیت دولتشاه با حضور 

نویسنده به نقد گذاشته خواهد شد. 
»این بازی کی تمام می شود« رمانی اس��ت که داستان آن مربوط به 
چند بازیگر تئاتر و اتفاقاتی است که برای آنها در فضای تئاتر می افتد. 
داستان رمان در سه پرده و چهار صحنه اتفاق می افتد. ساختار کلی و 
شکل صحنه بندی رمان متأثر از نمایشنامه است و از این نظر تفاوت 
عمده ای با مجموعه  داستان او »خویش خانه«دارد. سبک نوشتاری 
این رمان دیالوگی نیس��ت و تنها فصل بندی آن متأثر از فضای تئاتر 
است. این رمان در س��ال1391از سوی انتش��ارات به نگار در1200 
نسخه به چاپ رسیده است. برای شرکت در این جلسه نقد و بررسی 
می توانید روز دوش��نبه س��اعت16:30به انجمن داس��تان نویسان 

اصفهان واقع در نظرغربی شماره 135مراجعه نمایید. 

ازشاگردی تا استاد
نمایش��گاه آث��ار جمعی از ش��اگردان 
کورش اصالنی مدرس نقاشی با عنوان 
گ��روه »آفت��اب« از جمعه1۷خ��رداد 
م��اه در گالری آرته اصفهان گش��ایش 
می یابد.ک��ورش اصالنی در ای��ن باره 
گفت: این نمایشگاه متشکل از آثار9 نفر 
از شاگردان من است که بعد از حدود ۴ 
سال آموزش به مرحله ای رسیدند که از 
نظر تکنیکی و هنری اجازه نمایش پیدا کرده اند. وی در ادامه افزود: 
تمامی آثار در اندازه هایی حدود50 در۷0 سانتیمتر و با تکنیک آبرنگ 
کار شده و با سبک رئالیستی ابنیه تاریخی را به تصویر می کشد. این 
هنرمند در پاسخ به این پرسش که چرا همه هنرمندان این نمایشگاه 
را خانم ها تش��کیل می دهند گفت: اصوال من هنرجویان مرد زیادی 
ندارم و از طرفی کمتر پیش می آید که مردان را به ش��اگردی قبول 
کنم، چون اکث��را نامنظم هس��تند و درگیری های دیگ��ری دارند و 
نمی توانند کار را جدی دنبال کنند، ولی خانم ها در آموزش جدی و 

منظم هستند و عالقه مندی بیشتری دارند. 
در نمایش��گاه گروه» آفتاب« آثاری از مرجان پروین، سارا صادقیان، 
بدرالزمان قمشه ای، پریناز کاکولکی، سمیرا کاویانی، آمنه کوفیتی، 

نوشین گلی، الهام مجلسی و زهرا والهی به نمایش در خواهد آمد. 

بوی فاضالب در هوای نگارخانه
نگارخانه کوثر اصفهان زیر نظر اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان به علت 
تعمیرات فنی و تعمیرات سیستم فاضالب، 
هفته آینده نمایش��گاهی برگزار نخواهد 
کرد. فاطمه مرادی مدیر این نگارخانه در 
این باره گفت: نگارخانه کوثر از ابتدای سال 
جدید تا کنون ۷ نمایشگاه برگزار کرده و به 
جز هفته آینده که به علت تعمیرات تعطیل 
اس��ت برنامه هایش را به طور منظم دنبال می کن��د. وی در ادامه افزود: 
اشکاالتی در سیس��تم فاضالب میدان نقش جهان هس��ت که باعث این 
مشکل شده و مدام بوی بدی را به داخل نگارخانه برمی گرداند. مرادی با 
اشاره به برنامه های آینده این نگارخانه خاطر نشان کرد: فعالیت نگارخانه 

از 25 خرداد ماه با نمایشگاه عکس های مهران میرخلف ادامه می یابد.

دنیای خواب دربازار موسیقی
 آلبوم »دنی��ای خواب« ب��ا صدای مهدی جهانی از س��وی مؤسس��ه 
آوای سوته دالن و تهیه کنندگی امید معلم وارد بازار موسیقی کشور 

شد. 
 آهنگس��ازی و تنظیم »دنیای خواب« به عهده مه��دی جهانی بوده و 
ترانه های این آلبوم هم توسط مهدی جهانی و امید معلم تهیه کننده 

این اثر سروده شده است.
 آلب��وم »دنیای خ��واب« از11قطع��ه به نام ه��ای »دنی��ای خواب«، 

»ممنون��م ای دنی��ا«، »فرش��ته 
ایران زمی��ن«، »تعبی��ر خواب«، 
»خورش��یدک زیب��ا«، »ه��وای 
خون��ه«، »م��ن و ت��و«، »بهترین 
دقیق��ه ه��ا«، »رؤی��ای قدیمی«، 
»همنفس« و »روز آخر« تش��کیل 
ش��ده اس��ت. این آلبوم ع��الوه بر 
س��وپرمارکت های س��طح ش��هر 
 در س��ایت »بیپ تونز« ه��م قابل

 دسترس است. گفتنی است علی 
اوجی مدیر هنری این آلبوم است 
و مهدی می��رزا باقری��ان نیز مدیر 

اجرایی این آلبوم معرفی شده اند.
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 داریوش ارجمند:
با افتخار می پذیرم

 بازی شمس لنگرودی
در سینما

داریوش ارجمند اعالم کرد که با افتخار، نش��ان درجه یک هنری را همانند 
دیگر هنرمندان پیشکسوت می پذیرد و هیچ مش��کلی با دریافت این نشان 
ندارد. وی گفت: اگر این خبر که هیأت دولت، من را برای پذیرش نشان درجه 
یک هنری الیق دانسته، صحت داشته باشد خوش��حال شده و از آنها تشکر 
می کنم. او در پاسخ به این سؤال که تمایل به پذیرش این نشان دارد یا خیر، 
توضیح داد: مگر عزت اهلل انتظامی و محمدعلی کشاورز این نشان را دریافت 

نکردند، من چرا نباید این نشان را دریافت کنم؟ 
ارجمند بیان کرد: این خوب اس��ت که تا زمانی که هنرمندان پیشکس��وت 
زنده و س��المت هس��تند از آنها قدردانی ش��ود. زمانی که چنین فرهنگی 
 در ح��ال ش��کل گیری اس��ت نباید ب��ه ه��ر دلیلی مان��ع دریاف��ت چنین 

نشان هایی شد.

شاعر معاصر و پیشکس��وت گفت: بازی در فیلم س��ینمایی» جایی در یکی 
از روزهای آینده« دریچه جدی��دی از تجربه در دنیای هنر را پیش روی من 

گشود.
محم��د ش��مس لنگ��رودی ب��ه تجرب��ه نق��ش آفرین��ی خ��ود در فیل��م 
س��ینمایی »جای��ی در یک��ی از روزه��ای آین��ده« س��اخته ت��ارا اوتادی 
 اش��اره کرد و گفت: زمستان س��ال گذش��ته رضا کیانیان پیش��نهاد بازی

 در این فیلم را به من داد که به خاطر حضور وی در این اثر سینمایی و تجربه 
متفاوت در زندگی هنری خود، حاضر به قبول آن شدم.

او درباره نق��ش خود اف��زود: در فیلم »جای��ی در یکی از روزه��ای آینده« 
 در نقش ی��ک وکیل بازنشس��ته به ایفای نق��ش می پردازم ک��ه تجربه ای 

متفاوت است.

پسر خوب و سر به راه سینما 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »صابر ابر« متولد1۸خرداد1363 در تهران، یک بازیگر ایرانی است. 
او فعالیت خود را در تلویزیون با اجرای برنامه »رنگی��ن کمان« آغاز کرد و پس از آن به 

اجرای مسابقاتی مانند »در 100 ثانیه« پرداخت. 
ابر از همان ابتدا با انتخاب های صحیح راهش را ب��ه دنیای حرفه ای باز کرد و به همین 
دلیل اس��ت که در کارنامه او فیلم هایی همچون» اینجا بدون م��ن«، »انتهای خیابان 
هشتم«، »سیزده 59 «، »آقا یوس��ف«، »نخودی«، »هیچ«، »درباره الی«، »سه زن«، 

»دایره زنگی«، »مینای شهر خاموش« و »شاعر زباله ها« دیده می شود. 
ابر در ویترین افتخاراتش نامزدی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم »درباره الی« 
دربیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر و نامزدی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای 

فیلم »مینای شهر خاموش«  در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجررا دارد. 

SMS

روبان سفید

ابراهیم صداقتی کارش��ناس ارش��د حقوق جزا و جرم شناس��ی 
و مس��ئول س��ابق س��ایت انجم��ن هنرهای نمایش��ی اس��تان 
اصفهان در بی��ان ضرورت و ویژگ��ی قانون فرهنگ��ی گفت: باید 
گفت، امروز تئاتر یک نهاد اس��ت؛ نهادی ک��ه در ذات خود دارای 
دوربرد مشخصی اس��ت و قانون به معنی وس��یع خود چارچوب 
 طرح ش��ده ای اس��ت ک��ه ب��رای رس��یدن ب��ه دورب��رد تدوین 
می ش��ود. لذا بدیهی اس��ت که تئاتر برای رس��یدن به دوربردش 

نیازمند قانون است. 
قانون مدون فرهنگی الزم است دارای مشخصاتی از جمله تعریف 
هدف یا هدف های معین، تعیی��ن ارزش ها و هنجارهای حاکم بر 
هدف ها، تعریف وسایل رس��یدن به هدف و ضمانت اجرای نقض 

وسایل باشد.
 مدیر س��ابق روابط عمومی تئاتر اصفهان در ادامه بی��ان کرد: در 
 کشور ما، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، خط مشی اصلی حاکم 
 بر اصول سیاس��ت فرهنگی کش��ور را مش��خص کرده اس��ت که 
 تمامی تالش و قانونگذاری ها باید در راس��تای این اصول باش��د، 
 ام��ا اص��ول سیاس��ت فرهنگی مص��وب ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی را اگر طبق نظر تعدادی از حقوقدان��ان قانون بدانیم، در 

عوض همه متفق القول هس��تیم که اصول ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، ترسیم کننده یک خط کلی است که منطقا همان گونه 
که در اساس��نامه ش��ورا آمده، قانون هایی باید تصویب ش��ود در 

راستای این اصول.
اما متأسفانه، تصویب قانون فرهنگی مدون و کارا فراموش شده و 
در عوض در قانون، ش��رح وظایف تعدادی نهاد اصولی مبهم بیان 

شده است.
 تمامی اصول حاکم بر تئاتر کشور، اصولی پراکنده و غیر منسجم 
اس��ت. امروز برای اداره تئاتر کشور، مدیران مجبورند برای قانونی 
 عمل کردن، برای هر قسمتی به قانون یا اساسنامه یا آیین نامه ای

چنگ بزنند. در تئاتر اصفهان که منشعب از تئاتر کل کشور است نیز 
همین ایراد وجود دارد.همین مسئله چند سؤال را مطرح می کند، 
از جمله به راستی طبق کدام نوشته مشخص شده جامعه از تئاتر چه 
درخواستی دارد؟ چه راه ها و مکانیزم هایی برای رسیدن به دوربرد 
مطرح ش��ده وجود دارد؟ چه مواردی انحراف از دوربرد است؟ چه 

تضمینی برای انحراف از دوربرد وجود دارد؟
صداقتی با اش��اره به اختالف می��ان مدی��ران و هنرمندان گفت: 
اختالفات در اثر همین چالش اس��ت که با وج��ود تالش صادقانه  

مدیران فرهنگی و مسئوالن نمایش، اختالف عقیده میان مسئولین 
و هنرمندان درباره محتوای آثار، نحوه تأیی��د و یا اعتراض به آثار، 
توضیح س��رمایه ها )اعم از محل تمرین، مکان نمایش، تبلیغات 
 و...( سبب سلب فاحش توان تئاتر و تئاتری ها شده است، چرا که

متن مدونی که فصل الخطاب باش��د، یافت نمی ش��ود و هرکس 
 مجبور است بر اس��اس برداش��ت خود از قوانین و آیین نامه های

 پراکنده عمل کند. 
 صداقتی ب��ا آرزوی این ک��ه کاش همین چند خ��ط قانون را هم 
نداش��تیم ادامه داد: اگر قانون نداش��تیم تکلیف روش��ن بود، اما 
 االن با چن��د خط جمل��ه، انتظ��ار اداره تئاتر یک کش��ور فرضی

 محال است. 
در ی��ک نگاه ریش��ه ای ب��ه ای��ن نتیجه تل��خ می رس��یم که در 
فقدان قانون مش��خص که فص��ل الخطاب باش��د، زمین��ه  پاره 
 ای بداخالق��ی ه��ا ک��ه گاها ج��رم و قاب��ل مجازات هم هس��ت 

شکل می گیرد. 
 هی��چ ک��س خ��ودش را تاب��ع قان��ون مش��خصی نم��ی دان��د
 و از سویی حس می کند حقش را باید یا به خشنوت یا به البی گری

بگی��رد و همی��ن ام��ر س��بب پ��اره ای از انحراف��ات اجتماعی 
 منجمله، توهی��ن، افت��را و ش��کاف اجتماعی می��ان هنرمندان

 شده است.
وی افزود: ایج��اد قانون در اختیارات مجلس ش��ورای اس��المی 
است، اما می توانم پیشنهاد دهم برای فراهم شدن زمینه تصویب 
قانون در مجل��س، ادارات ارش��اد در قالب آیین نامه، به ش��کلی 
مدون، قوانین اداره تئاتر در استانش��ان را مشخص کنند تا از یک 
 س��و درمانی کوتاه مدت یافت ش��ود و از س��وی دیگ��ر زمینه ای

 فراهم ش��ود ت��ا وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی از مش��کالت 
عملیاتی آیین نامه ها آگاه شده و با تکمیل آن در قالب الیحه قانون 
تئاتر کشور، زمینه تسریع تصویب قانون در مجلس شورای اسالمی 

را فراهم کند.
مسئول سابق س��ایت انجمن هنرهای نمایشی اس��تان اصفهان 
اش��اره کرد: البته ب��ه دلیل خردنگ��ری در اینج��ا از چالش های 
عرصه تئاتر س��خن گفتیم وگرنه در نگاه تخصص��ی باید از قانون 
 فراگیرتری الاقل در ح��د هنرهای تحت مدیریت وزارت ارش��اد 

سخن گفت.
وی در پای��ان تأکید کرد: البته هم��ه آنچه گفته ش��ده، صرفا در 
حد بیان مس��أله بود  و پ��ردازش و ارایه راهکار مناس��ب نیازمند 
تأمل و تالش بیش��تر اس��ت که من نیز به عنوان عضو کوچکی از 
 خانواده تئاتر در حال کار بر روی آن هس��تم، اما این مسأله نیاز به

 توجه مدیران دارد.

لطفا درخواست های خود را از تئاتر بیان کنید

تئاتر نیازمند قانون است، همین عوامل مؤثر بر میزان فروش
گروه فرهنگ - این که تئاتر یک هنر فاخر برای قش��ر 
متمول جامعه است یا به همه اقشار جامعه مرتبط است 
هنوز محل اختالف بس��یاری از کارشناس��ان این عرصه 

هنری است.
بی تردید تئاتر حتی اگر روزگاری چنین کارکردی داشت 
امروز یکی از مصالح مهم در جهت تقویت بنیه های فکری 
و اندیشه ای ملل گوناگون است؛ تئاتری که مردمی است 
و بنا به شعاری که اکنون چندین سال است در برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر از آن یاد می شود »تئاتر برای همه« 

است. 
به طور حتم برای تحقق چنین ش��عاری نی��از به فراهم 
آمدن شرایطی است که تئاتر بیش از پیش در انظار اقشار 
مختلف مردم قرار بگیرد و از حالت تشریفاتی خارج شده و 
این امکان را بدهد تا آنها را بیش از پیش به دیدن، تحلیل 
و بررسی ماوقع جاری در آن، البته بسته به میزان درایت 

و فهم ذهنیشان مشتاق کند.
به هر ترتیب تئاتر برای خود ابزار و مختصاتی را داراست 
که در صورت فراهم نشدن حداقل ها برای اجرای آن، دیگر 
نمی توان به آن لفظ تئاتر خطاب کرد، در نتیجه صرف نظر 
از مکان نمایش��ی که بعدها به دالیلی از جمله کمبودها، 
آرام آرام کارکرد دیگری پیدا کرد و به فضای باز خیابان ها 

و پیاده روها کشیده شد. 
ابزار دیگری همچون بازیگر از جمله ملزومات تئاتر است 
که باید فراهم شود و صدالبته فراهم آمدن چنین امکاناتی 
مستلزم اختصاص بودجه برای هزینه کردن است. بازیگر، 
مهم ترین الزام تئاتری است و چه بسا برای مخاطب عام 
مهم ترین دلیل برای خرید بلیت یک نمایش و نشستن 

پای آن.
 در این بین بی تردید اشخاص خاصی با اشتغال در آن از 
این راه ارتزاق می کنند و باید درآمد حاصل از این رهگذر 
به ش��کلی باش��د که ضمن تأمین نیازهای بحق زندگی 
آنها فارغ از هر دغدغه ای تنها ب��ر کیفیت تولیدات خود 
بیندیش��ند و با وجود این که همواره تئاتر در طول تاریخ 
بی نیاز از عنایات و توجهات فرهنگی نبوده اس��ت، اما در 
این چرخه مردم بعد اصل��ی در حمایت مالی و معنوی از 

تولیدات تئاتری هستند.
بهبود اقتصاد تئاتر و فروش بحق و قابل قبول آثار نمایشی 
رابطه مستقیم با میزان آشنایی مردم با این هنر و احساس 
نیازی دارد که آنها در خود تماشای تئاتر را به عنوان یک 
نیاز ضروری در زندگی تش��خیص داده و بودجه ای را در 

سبد فرهنگی خانواده اختصاص می دهند.

جمال یک پزوهشگر میان رشته ای معتقد اس�ت، قانون مدون فرهنگی الزم است دارای مشخصاتی از 
جمله تعریف هدف یا هدف های معین، تعیین ارزش ها و هنجار های حاکم بر هدف ها، تعریف وسایل  نوروز باقری 

رسیدن به هدف و ضمانت اجرای نقض وسایل باشد.

ستاد اجرایی بیس��ت و هفتمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان همزمان با عید ب��زرگ مبعث فعالیت خود را آغاز 

کرد.
میرعالیی در این جلسه با تأکید بر اهمیت این جشنواره و جایگاه 

ویژه آن افزود: کودک و نوجوان نبض تپنده هر کشوری است و اگر 
از این قشر غافل شویم، هرگز قادر نیستیم به اهداف خود جامه عمل 
بپوشانیم و دستاوردهای مهم و آینده ساز را تجربه کنیم. میرعالیی 
همچنین به اهمیت جایگاه بین المللی این جش��نواره اشاره کرد 
و گفت: خوش��بختانه به لطف خداوند جش��نواره فیل��م کودک و 
نوجوان ایران در س��طح بین الملل اعتبار شایس��ته ای پیدا کرده 
که این نتیجه زحمت تمام کسانی اس��ت که در دوره های پیشین 
با جان و دل کوشیده اند تا این جشنواره مسیر درستی را طی کند. 
سیداحمدمیرعالیی با اشاره به عدم انجام تعهدات مالی شهرداری 
اصفهان گفت: ع��دم انجام تعه��دات مالی و بنده��ای تفاهمنامه 
همچنین مش��کالت اقتصادی، ما را مجبور به بررس��ی پیشنهاد 

استان های دیگر کرده است.
 وی گفت: ما عالقه مندیم جش��نواره در اصفهان برگزار شود زیرا 
برای جشنواره بین المللی، ثبات مکان برگزاری از اهمیت خاصی 
برخوردار است، اما همه چیز بس��تگی به نوع میزبان دوستان ما در 
اصفهان دارد. دبیر س��ه دوره جش��نواره کودک و نوجوان اصفهان  
گفت: متأسفانه دوستان ما به تعهدات مالی خود طبق تفاهمنامه 
عمل نکردند و در این م��ورد  کم لطفی از طرف دوس��تان صورت 
گرفته است. دوستان ما در اصفهان خوش استقبال هستند، اما در 
بدرقه لطفشان شامل حال ما نشد و تفاهمنامه منعقد شده  اجرایی 

نشد. وی در ادامه درباره برخی از موارد تفاهمنامه گفت: در بندی 
از تفاهمنامه شهرداری اصفهان متعهد می شود  که در تولید فیلم 
کودک و نوجوان مشارکت نماید که این امر محقق نشد، همچنین 
مقرر شد  یک سالن س��ینما به نمایش  فیلم های کودک و نوجوان 
اختصاص داده شود که متأسفانه آن هم انجام نشد. استان همدان 
هم عالقه مند است تا جشنواره در این استان برگزار شود. چندین 
استان بزرگ و مطرح دیگر کشور نیز برای برگزاری جشنواره ابراز 
عالقه کردند و پیشنهاد دادند، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم. 
دبیر بیست وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان  
بیان کرد: س��ال اول حضورم در جش��نواره را به عن��وان دبیر با نام 
حضرت علی )ع( برگزار کردیم و س��ال گذشته هم عنوان حضرت 
زهرا )س( را به جشنواره دادیم و امسال نیز با توجه به اهانت هایی که 
 به حضرت رسول )ص( و اصحاب ایشان شده است، جشنواره را به نام 
محمد )ص(  برگ��زار خواهیم کرد و از ایش��ان مدد خواس��تیم و 

برنامه های ویژه ای را هم در نظر گرفته ایم.
 وی در پایان درباره  میزبانی اصفهان برای این دوره جشنواره گفت: 
عالقه مندیم جشنواره از اصفهان بیرون نرود، اما متأسفانه دوستان 
در دوره  گذش��ته ما را خوب بدرقه نکرده و سعی در رفع اشکاالتی 
که بود نکردند، هنوز هم حس��اب هایمان باز اس��ت و اقدامی برای 

تسویه نکرده اند.

 ثبات مکان برگزاری برای جشنواره بین المللی اهمیت زیادی دارد

جشنواره کودک بدون اصفهان

 در بندی 
از تفاهمنامه 

شهرداری اصفهان 
 متعهد می شود

  که در تولید فیلم 
کودک و نوجوان 

 مشارکت نماید
  که این امر 
محقق نشد



یادداشت

حضور کریمی در سپاهان نهایی شد
حضور یعقوب کریمی پس از جلس��ه با مسئوالن س��پاهان در این تیم 

نهایی شد.
  چندی پیش توافقنامه ای بین باشگاه سپاهان با باشگاه نفت به امضا رسید 
و یعقوب کریمی بازیکن سابق نفت تهران اجازه حضور در سپاهان را پیدا 
کرد. در همین راستا پس از جلسه ای که این بازیکن با مسئوالن سپاهان 
برگزار کرد، توافق نهایی درمورد این انتقال صورت گرفت تا او از این پس 

با حضور در سپاهان به فعالیت خود ادامه دهد. 

 حذف طلوعی و تیم فلوره ایران
 از آسیا

 ملی پوش��ان تیم فلوره ایران با شکس��ت برابر ژاپن از صعود به مرحله 
نیمه نهایی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آس��یا بازماندند. مسابقات 
شمشیربازی قهرمانی آس��یا با برگزاری مس��ابقات بخش تیمی اسلحه 
فلوره در شانگهای چین دنبال شد. ملی پوشان ایران که توانسته بودند به 
جمع هشت تیم برتر مسابقات راه پیدا کنند از صعود به نیمه نهایی ناکام 
ماندند. ایران متشکل از شروین طلوعی، علی ادهمی و حامد صیاد قنبری 
در این مسابقات حاضر شد و در بازی نخست خود توانست مغولستان را 
۴۵بر۱۱ از پیش رو بردارد و به جمع ۸ تیم صعود کند، اما در این مرحله 
با شکست۴۲ بر ۲۹ مقابل ژاپن از صعود به نیمه نهایی بازماند. مسابقات 
شمشیربازی قهرمانی آس��یا با برگزاری مس��ابقات تیمی اپه دنبال می 
شود. ملی پوشان س��ابر ایران روز جمعه موفق به کس��ب مدال نقره این 

مسابقات شدند.

 بازیکن دورگه ایرانی - شیلیایی
 در تمرین سپاهان

بازیکن دورگه ایرانی - شیلیایی تمرین هایش را زیر نظر زالتکو کرانچار در 
سپاهان آغاز کرد. علی منوچهری بازیکن دورگه ایرانی -شیلیایی است که 
از روز جمعه در تمرینات تیم فوتبال سپاهان حاضر شد و زیر نظر زالتکو 
کرانچار تمرین می کند تا در صورت جلب نظر او قراردادش را با زردپوشان 
اصفهانی به امضا برساند. منوچهری ۲6 ساله مدافع بوده و با ۱۸6سانتیمتر 
قد فصل گذش��ته برای تیم »دپورتس کانسپسیون« شیلی بازی کرد. او 
در سال۲007 برای تیم دوم لوانته اسپانیا هم به میدان رفته است. او که 
سابقه عضویت در تیم ملی زیر۲3 سال شیلی را دارد، به احتمال فراوان 
نمی تواند برای تیم ملی ایران بازی کند. از سپاهان خبر می رسد که اردوی 
این تیم در ترکیه ب��ا مخالفت هایی که از س��وی وزارت ورزش و جوانان 
صورت گرفته، لغو شده و شاگردان کرانچار به احتمال فراوان در ارمنستان 
یا منطقه چادگان اصفهان اردوی بدنسازی پیش از فصل را برپا می کنند. 

افشاگری عجیب رییس فدراسیون 
فوتبال لبنان، قبل از دیدار با ایران

رییس فدراس��یون فوتبال لبنان از تبانی چند بازیک��ن این تیم در 
انتخابی جام جهانی قبل از دیدار با ایران خبر داد.

در حالی که تیم ملی فوتبال لبنان خود را آماده دیدار برابر ایران در 
انتخابی جام جهانی می کند، هاشم حیدر رییس فدراسیون فوتبال 
لبنان سخنان عجیبی را بر زبان آورد و از تبانی و کم کاری بازیکنان 

کشورش در دیدارهای انتخابی جام جهانی خبر داد!
رییس فدراسیون فوتبال لبنان گفت: حضور تیم ملی فوتبال لبنان 
در این مرحله دستاورد بزرگی به شمار می آید. ما برای نخستین بار 
در تاریخ خود موفق شدیم به این مرحله راه یابیم. اگر خیانت بعضی 
از بازیکنان نبود اکنون به احتمال زیاد جمع امتیازهای ما۱0 یا ۱۲ 
بود و می توانستیم جواز صعود به جام جهانی را کسب کنیم. متأسفانه 
بعضی از بازیکنان با شرکت های شرط بندی همکاری کردند و دست 
به تغییر نتیجه  بازی ها زدند. آنها با این کار به تیم ملی کشورش��ان 
از پشت خنجر زدند و امتیازهای مهمی را از لبنان گرفتند. سخنان 
هاشم حیدر بازتاب زیادی در رسانه های لبنانی داشت. سایت النشره 
در گزارش��ی در واکنش به این سخنان رییس فدراس��یون فوتبال 
لبنان نوش��ت: این س��خنان حیدر نش��ان می دهد ک��ه او اطالعات 
س��ری در اختیار دارد و این طبیعی است، چرا که رییس فدراسیون 
فوتبال است، اما سؤال این است که منظور او از تبانی مربوط به چه 
دیدارهایی می شود؟ در گروهی که لبنان قرار داشت، چهار تیم دیگر 

به نام های ایران، قطر، ازبکستان و کره جنوبی هم حضور داشتند. 

رضا قاسمی در جام کازانف می دود
    تیم ملی دوومیدانی ایران برای حضور در مس��ابقات جام کازانف 

چهارشنبه۲۲خرداد ماه راهی آلماتی قزاقستان می شود.
مس��ابقات بین المللی دوومیدانی جام کازانف قزاقس��تان روزهای 
۲۵ و ۲6 خرداد در این کشور برگزار می شود و تیم ملی دوومیدانی 

کشورمان با۱0 ورزشکار در این رقابت ها شرکت خواهد کرد. 
رضا قاسمی و حسن تفتیان )دو سرعت(، سجاد هاشمی آهنگر )۴00 
متر(، محسن ربانی )پرش با نیزه(، لیال رجبی )پرتاب وزنه(، کیوان 
قنبرزاده )پرش ارتفاع( محمد ارزنده )پرش طول(، رضا مقدم )پرتاب 
چکش( و محمد و محمود صمیمی )پرتاب دیسک(، نفرات اعزامی به 

این رقابت ها خواهند بود.

ورزشگاه با این روند ساخته 
شود، پایان دولت تمام می شود

شیرانی
نماینده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 

چند ماه پیش روند ساخت ورزشگاه نقش جهان سرعت چندانی نداشت 
و عقب افتادگی داشت، اما ما عقب افتادگی ساخت این ورزشگاه را جبران 

کردیم و در حال حاضر بر ساخت سازه اصلی متمرکز شده ایم. 
هم اکنون 6-7 قاچ ورزشگاه نقش جهان آماده شده و هم اکنون این 7 قاچ 
آماده نصب چادر و آماده بهره برداری هس��تند و ما در تالشیم در بخش 
دیگری از ورزش��گاه از ظرفیت های شرکت سیمین س��پاهان استفاده 
کنیم.  فعال نمی توانم تاریخ دقیقی پیرامون روند ساخت 
ورزش��گاه نقش جهان اعالم کنم، اما رون��د یک ماهه 
گذشته ساخت آن نش��ان داده که پیشرفت محسوس 
بوده و اگر ورزش��گاه با این روند پیشرفت داشته باشد، 
با توجه به وسعت کار می توانیم خوش بین باشیم که در پایان دولت دهم 
به بهره برداری برسد.روزانه 3۲0 تا 3۵0 کارگر در ورزشگاه نقش جهان 
فعالیت می کنند و حتی در روزهای تعطیل نیز روزانه ۲00 نفر در ورزشگاه 

حضور داشتند و باید بگویم ساخت می گذارد. 

واکنشرونالدوبهانتقادهایمورینیو:“خندهدار”و“بیاهمیت”
س��تاره پرتغالی رئال مادرید در واکنش به انتقاد های ژوزه مورینیو از او گفت که حرف های دیگران 
خنده آور اس��ت و برایش اهمیتی ندارد. ژوزه مورینیو که چند روز پیش به عنوان س��رمربی جدید 
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آغاز باب مذاکره 
سپاهان با خلعتبری 

 بازگشت نصر 
به اردوی تیم ملی تکواندو

باشگاه سپاهان تمایل دارد برای فصل آینده قرارداد خود را با خلعتبری تمدید 
کند. مدتی است که در رسانه های مختلف صحبت از عقد قرارداد محمدرضا 
خلعتبری با تیم اماراتی عجمان اس��ت. حتی نقل قول هایی از این بازیکن در 
برخی از روزنامه های ورزشی موجود است که گفته قبل از پایان فصل با عجمان 
قرارداد داخلی امضا کرده است. درحالی که قبل از بازی تیم ملی مقابل قطر به 
دلیل تغییر نام لیگ امارات به واژه مجعول خلیج  ع ر ب ی مسئوالن فدراسیون 
فوتبال اعالم کردند حضور بازیکنان ایرانی در لیگ امارات ممنوع شد و حتی 
مهدی محمد نبی عنوان کرد که خود بازیکنان با توجه به درکش��ان به لیگ 
امارات نمی روند، با این حال شایعه حضور چند بازیکن ایرانی در لیگ این کشور 
به گوش می رسد و مسئوالن فدراسیون هم فعال در این رابطه سکوت کرده اند.

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندوی مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان با بازگشت علیرضا نصر آغاز شد.

تیم ملی تکواندوی مردان ایران که خود را برای حضور در بیست ویکمین دوره 
مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک آماده می کند، هفته گذشته آخرین مرحله 
تمرینی خود را بدون حضور علیرضا نصر آزادانی کاپیت��ان خود برگزار کرد و 
ملی پوشان دو روز استراحت کردند. تکواندوکاران روز شنبه دور جدید تمرین ها 
را آغاز کردند که علیرضا نصر هم به اردوها بازگشت. علیرضا نصر کاپیتان تیم 
ملی در اعتراض به اعالم نام خود در وزن چهارم برای اعزام مسابقات جهانی، 
اردوها را ترک کرده بود، اما پس از صحبت با کادر فنی و مسئوالن فدراسیون، 

به اردو بازگشت.
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ارسالن کاظمی در تمرینات اورالندو مجیک
ارسالن کاظمی ملی پوش اصفهانی بسکتبال ایران برای حضور در 
لیگNBA این روزها حضور در تمرینات اورالندو مجیک را تجربه 
می کند. ارسالن کاظمی در یک ماه گذشته تمرین با لس آنجلس 

لیکرز و بروکلین را پشت سر گذاشته است. 

رد پیشنهاد چلسی به کاوانی
شبکه »اسکای اسپورت« از رد پیشنهاد۵0 میلیون 
یورویی چلس��ی به کاوانی خبر داد. به نظر می رسد 
که ژوزه مورینی��و عالقه زیادی به ج��ذب مهاجم 

اروگوئه ای ناپولی دارد.

رایزنی  بر سر انصاری فرد
یک س��ایت آلمانی از تمایل باش��گاه بوخوم برای جذب 
کریم انصاری فرد، خبر داده است. احتماال پیتر نویرورر 
سرمربی فعلی بوخوم برای کس��ب اطالعات بیشتر از 

انصاری فرد با مهاجم سابق خود مشورت کند. 03
منصور ابراهیم زاده امسال هم در خارج از اصفهان به سرمربیگری مشغول است و به دنبال این 
است که با راه آهن فصل موفقی را پشت سر بگذارد. او که هدف گذاری خود درمورد راه آهن 

را به آسیایی شدن این تیم معطوف کرده، این روزها در تمرینات این تیم شرکت می کند.
با ابراهیم زاده که ابتدا گزینه سرمربیگری پرسپولیس بود و بعد از آن سر از تبریز درآورد و در 

نهایت در همان تهران ماند، به گفتگو نشستیم. 
خیلی ها فکر می کردند که شما قرارداد خود را با نفت تمدید کنید، با توجه به این 

که پروسه خوبی در این تیم پشت سر گذاشته بودید. 
یکی از مس��ائلی که من مد نظ��ر گرفته بودم، بحث حضور در مس��ابقات آس��یایی بود که 
تراکتورسازی این شرایط را داش��ت، اما زمانی که قرار بود من با تراکتورسازی قرارداد امضا  
کنم. نفت هم سرمربی خود را انتخاب کرده بود و شروع به کار کرده بود، بنابراین طبیعی بود 
که من نمی توانستم به نفت بروم و اگر تراکتور نمی شد، نفت هم می توانست گزینه خوبی 

باشد که این اتفاق رخ نداد. 
زمانی ب�رای هدایت پرس�پولیس اس�امی مختلف نام ب�رده می ش�د و منصور 
ابراهیم زاده تنها نامی بود که هواداران پرسپولیس آن را مقبول می دانستند و به 

نوعی مطرح شدن نام شما آتش هواداران سرخ پوش را سرد کرد. 
این را می توانیم در آن بحث مطرح کنیم، اما از طرف دیگر به این نگاه کنید که ابراهیم زاده که 
به قول خودشان یک غیر پرسپولیسی است، به جایگاهی رسید که تماشاگران و همچنین 
خیلی از بزرگان فوتبال پرسپولیس این گونه از حضور او در این تیم استقبال کردند و هواداران 
پرسپولیس او را قبول داشتند و به نظرم در نهایتش من ضرر نکردم، چون تنها به عنوان یک 
نفر مطرح بودم که هیچ جوابی هم به مسئوالن پرسپولیس مبنی بر آمدن به این تیم ندادم. 
البته به گونه ای برداشت می شد که انگار با پرسپولیس به توافق رسیده اید و منتظر 

پاسخ مسئوالن بوده اید. 
همیشه در پرسپولیس می بینید که این گونه برخوردها زیاد بوده، اما من خودم زیاد حساس 

نشدم چون کارم را انجام می دهم. 
ممکن است برای پرسیدن این سئوال خیلی دیر باشد، اما فکر نمی کنید با اسم 

شما در پرسپولیس بازی شد؟ 
در آن بُعد شما درست می گویید، اما با جواب دادن و انتقاد کردن من مشکلی حل نمی شود، 

هرچند که شاید دفعات بعد وقتی با من صحبت می کنند، من اصال پاسخی به آنها ندهم! 
برخی رفتارهای غیر حرفه ای نباید در فوتبال اصالح شود؟

به نظر من رسانه ها و خیلی وقت ها مردم می توانند جواب آنها را بدهند. 
پس به نوعی با سکوتتان جوابشان را دادید. 

نه. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. )می خندد( 

بعد از پرس�پولیس با تراکتورس�ازی صحبت کردید، شایعه ش�د دو میلیارد از 
تراکتورسازی خواسته بودید. 

من یک چیزی به ش��ما می گویم و ش��ما خودتان آن را تحلیل کنید. من طی صحبتی که 
با مسئوالن تراکتورس��ازی کردم، از آنها پرسیدم که ش��ما مربی ایرانی را به دلیل توان او 
می آورید ی��ا می خواهید هزینه های خود را ک��م کنید؟ که آنها اعالم کردن��د ما به مربیان 
ایرانی اعتقاد داریم، بعد از آن گفتم که آیا ش��ما مثل مربیان خارج��ی برای مربیان ایرانی 
 هزینه می کنید؟ که پاس��خ آنها مثبت بود. آنها س��ال گذش��ته ب��ه آقای اولیوی��را و بقیه

دس��ت اندرکاران آن ۸۸۸ هزار دالر پرداخت کردند که قیمت دالر در آن زمان از۱۵۵0 تا 
3۵۵0 تغییر می یافت، بنابراین به آنها گفتم این مبلغ را به کل کادر فنی ما بدهید و این به 

شخص منصور ابراهیم زاده نبود که این توافق صورت نگرفت. 
می شود تحلیل کرد که از راه آهن مبلغی در این حد دریافت کرده اید؟ 

اصال راه آهن شرایطش با تراکتورسازی فرق می کند و چنین چیزی نیست. 
پس چرا اینقدر زود با راه آهن به توافق رسیدید؟ بالفاصله بعد از این که خبر رسید 
با تراکتورسازی به توافق نرسیدید، عکس توافق شما با مدیران راه آهن بر روی 

خروجی سایت این باشگاه قرار گرفت. 
نه، این گونه نبود. من وقتی از کربال آمدم یک ش��نبه بود و از قبل قرار بود سه ش��نبه برای 
مذاکره با تراکتورسازی، تهران باشم، اما سه ش��نبه با آنها به توافقی نرسیدم و روز شنبه با 

راه آهن قرارداد امضا کردم. 
قول آسیایی شدن می دهید؟

هدف آنها آسیایی شدن است و قرارداد ما و بازیکنان نیز برای این مسأله تنظیم شده است و 
حتی در قرارداد من پیش بینی شده که اگر آسیایی نشویم یا در رتبه خاصی قرار نگیریم، از 
قرارداد من کسر هم بشود. خودم این پیشنهاد را به آنها ارایه کردم و این بند را در قراردادم 

قرار دادم. 

ابراهیم زاده: 

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست

باشگاه ها برخالف ش��عارها و بیانیه ها یشان در اجرای 
سیاس��ت مقاومتی، در عمل اعتنایی به این سیاست 
برای خلق حماسه اقتصادی نمی کنند و به درخواست 
دس��تمزد های میلی��اردی بازیکن��ان پاس��خ مثبت 

می دهند.
فصل گذشته، ستارگان ملی پوش و بازیکنان تأثیرگذار 
فوتبال از باش��گاه ها دس��تمزد میلیاردی درخواست 
کردند و حدود۴0 یا ۵0 بازیکن در فوتبال ایران در لیگ 
دوازدهم قراردادی در حدود یک میلیارد تومان امضا  
کردند، اما در فصل نقل و انتقاالت کنونی تقریبا تمامی 
بازیکنان حتی بازیکنان درجه دوم و غیر ملی پوش هم 
دستمزدی در حدود700 میلیون تومان و یک میلیارد 

از باشگاه ها می  خواهند.
در این شرایط بازیکنان ملی پوش و به اصطالح ستاره 
ارقامی بیش از ی��ک میلی��ارد و۲00 میلیون تومان 
می خواهند و باش��گاه ها نیز با وجود مخالفت ظاهری 
با دس��تمزدهای میلیاردی به خواس��ته ستاره ها تن 

می دهند.
این در حالی اس��ت ک��ه مدیران باش��گاه ها به همراه 
رییس و دبیر فدراسیون فوتبال و رییس سازمان لیگ 
جلسه ای با وزیر ورزش هم برگزار کردند و با یکدیگر 
قول و قرار گذاشتند که فوتبال بی رویه گران نشود و 

باشگاه ها دستمزدهای میلیاردی نپردازند!
این اتفاق ه��ا در س��ال ۹۲ رخ می دهد؛ س��الی که با 
عنوان حماس��ه اقتصادی و اقتص��اد مقاومتی مزین 
شده اس��ت. قرار است طبق فرمایش��ات رهبر معظم 
انقالب، اقتصاد مقاومتی در هم��ه بخش ها و نهادها 
اجرایی شود و حتی برخی باشگاه ها در همان ابتدای 
 س��ال اعالم کردند که به مناس��بت اقتصاد مقاومتی 
۲0 درص��د از هزینه ه��ای خ��ود را ک��م می کنند تا 
نقش مؤثری در اقتصاد مقاومتی داش��ته باش��ند، اما 
 ظاهرا آن بیانیه ها بیشتر ش��عار گونه بوده و در عمل 
خبری از اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در فوتبال 

نیست!

اکنون باشگاه ها برای جذب ستاره ها حسابی دست و 
دلباز شده اند و به دستمزدهای یک تا دو میلیارد تومانی 
ستاره ها پاس��خ مثبت می دهند، آن هم در شرایطی 
که تقریبا تمامی مدیران عامل باش��گاه ها از افزایش 
 بی رویه دستمزد بازیکنان در مصاحبه هایشان گالیه

 می کنند.
 یکی پرداخت های میلی��اردی و بی رویه را خیانت به 
فوتبال می داند و دیگری پرداخت چنین دستمزدهایی 
را فاجعه می خواند و مش��خص نیس��ت که چه کسی 
و کدام مدیر به خواس��ته های میلی��اردی بازیکنان و 

مدیربرنامه هایشان پاسخ مثبت می دهند!؟
آیا مدیران عامل باشگاه هایی از کره ای دیگر و از فضا به 

دنبال جذب ستاره های فوتبال ما هستند؟!
قان��ون س��قف قرارداده��ا ک��ه در زم��ان عزی��ز اهلل 
محم��دی در س��ازمان لی��گ مص��وب و اجرا ش��د، 
هیچ گاه رعایت نش��د و رقم3۵0 میلیون تومانی که 
به عنوان س��قف دس��تمزد بازیکنان تعیین شده بود 

 خیل��ی زود تبدیل به کف دس��تمزدها تبدیل ش��د؛
 همه بازیکنان، مربیان و باشگاه ها نیز این قانون را به 

روش های غیرقانونی! دور زدند.
این قان��ون اگرچ��ه ناکارآمد بود اما مس��ئوالن وقت 
سازمان لیگ تالش کردند که با این اهرم مانع از گرانی 
بی رویه فوتبال ش��وند، هرچند در ای��ن راه موفقیتی 

نداشتند.
در حال حاض��ر نیز مهدی تاج رییس س��ازمان لیگ 
صراحتا می گوید: تعیین سقف قرارداد قانونی نیست، 

اما بودجه باشگاه ها را کنترل خواهیم کرد.
بعید اس��ت که با بررسی و بازرس��ی بودجه ها و نحوه 
هزینه  ک��ردن ای��ن بودجه ها بت��وان مان��ع از گران 
ش��دن بی رویه فوتبال و افزایش دس��تمزد بازیکنان 
 ش��ود، آن ه��م در فوتبالی ک��ه تقریبا ورشکس��ته 

است.
 زیرا طب��ق قانون و اعالم رس��می کمیت��ه انضباطی 
فدراسیون فوتبال۱۲ باش��گاه لیگ برتری بدهکارند 
و فعالیتش��ان در نقل و انتقاالت تعلیق ش��ده است! 
حکمی که بعید است اجرایی ش��ود زیرا باشگاه های 
استقالل، پرس��پولیس جزء بدهکارترین ها هستند 
 و لیگ را هم نمی توان با ۴ تیم برگ��زار کرد، اما نکته 
حیرت انگیز ماجرا این اس��ت که باشگاه های بدهکار 
بیشتر از همه در جذب ستاره ها و بازیکنان میلیاردی 

تالش می کنند!
هیچ نش��انی از اقتصاد مقاومتی در عم��ل در فوتبال 
ایران و باشگاه ها وجود ندارد. قول و قرارهای شفاهی 
مدیران باش��گاه ها نیز خیلی ضمان��ت اجرایی ندارد. 
 با این ش��رایط بدون تعارف باید گفت لیگ سیزدهم

 لیگی اس��ت که به گفته یکی از مدیران باشگاه های 
لیگ برتری شاید به پایان نرسد زیرا با توجه به شرایط 
اقتصادی باشگاه ها و درآمدزا نبودن این باشگا ه ها بعید 
 است آنها بتوانند دستمزدهای کمرشکن ستاره ها را 
به طور تمام و کمال پرداخت کنند؛ دس��تمزدی که 
حتی باعث ش��گفتی تاجران برجسته، پزشکان ماهر 
و فوق تخصص، مهندس��ان و نخبگان اقتصادی هم 

شده است.
مسئوالن  ورزشی و فدراسیون با همکاری نهادهای 
نظارتی باید متر و معیاری برای دس��تمزد بازیکنان 
تعیین کنند. باید معیارهای فنی و ارزش گذاری فنی 

برای بازیکنان قائل شد.
باید بین عرضه و تقاضای بازیکنان طبق قانون تجارت 
آزاد تعادل برقرار کرد و این مس��أله فقط در صورتی 
امکان پذیر است که باش��گاه های بزرگ ما به سمت 
بازیکن س��ازی و تولید بازیکن بروند و به جای جذب 
نام ها و س��تاره ها و ب��ه اصطالح حاض��ری خوری در 
ساخت بازیکن و توجه به تیم ها پایه با یکدیگر رقابت 

کنند.
در چنین ش��رایطی فوتب��ال ایران نه تنه��ا می تواند 
بر روی پای خود بایس��تد بلکه با انتق��ال بازیکنان به 
تیم های خارجی می تواند برای کش��ور ارز آوری هم 
کند، البته به ش��رطی که مدیران باش��گاه ها امنیت 
 خاطر داش��ته باش��ند و با یک برد و یک باخت جای 
خود را ب��ه دیگری ندهن��د و انتخاب مدی��ران عامل 
باشگاه ها بر اس��اس شایسته س��االری و برنامه  باشد 
نه ارتباطات غیرورزش��ی! باید در فوتبال ایران ثبات 
مدیریت وجود داشته باش��د و در آن صورت مدیران 
باش��گاه ها می توانند به تیم های پای��ه توجه کنند و 

بازیکن بسازند و ارز آوری کنند.
تا زمانی که باشگاه ها به بازیکنانی که به قول خودشان 
بیش از۱۵0میلیون تومان نمی ارزند بها دهند این آش 

همان است و کاسه همان.
 در س��الی که می طلبد مردم ایران اقتصاد مقاومتی 
را در دس��تور کار خود قرار دهند چرا نباید بازیکنان 
فوتبال این شرایط را درک کنند؟ آیا بازیکنان جایی 
فراتر از ای��ران زندگی خود را م��ی گذرانند؟  آیا بهانه 
باال رفتن تورم در کشور فقط برای بازیکنان و مربیان 

فوتبال غیر قابل تحمل است؟
مسأله این اس��ت که تا زمانی که مدیران ایرانی برای 
جلوگی��ری از پرداخت ه��ای فضایی ب��ه بازیکنان و 
 مربیان دست به کار نش��وند پیشنهادهای میلیاردی

 نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه روز به روز و سال به 
سال بدتر هم می شود.

 اکنون ش��رایطی ش��ده که بازیکنان و مربیان برای 
کمبود همه مش��کالت مالی خود همه زورشان را به 
باشگاه ها وارد می کنند و حتی اندکی به این فکر نمی 
کنند که  در روزهایی که فشار اقتصادی بر دوش عامه 
مردم است باشگاه ها با تکیه بر کدام منابع مالی باید 

این خواسته ها را برآورده کنند؟!

خبری از اقتصاد مقاومتی در فوتبال نیست

باشگاههایبدهکاربهدنبالستارههایمیلیاردی

www.zayanderoud.com
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یادداشت

بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری 
مجری طرح نشاط معنوی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختیاری از اجرای طرح نشاط معنوی در 15 بقعه از بقاع متبرکه 
استان در ایام تابستان خبر داد. حجت االسالم فیض اهلل اسدپور امروز 
در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد افزود: به منظور غنی سازی 
اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، طرح نش��اط معنوی در 15 بقعه 
از بقاع متبرکه استان برگزار می ش��ود. وی زمان اجرای این طرح را 
هشتم تیرماه عنوان کرد و گفت: این طرح تا 25 مردادماه سال جاری 
در سراسر استان برگزار خواهد شد. اسدپور اجرای طرح ضیافت الهی 
را از دیگر برنامه های این سازمان در ایام تابستان برشمرد و افزود: این 
طرح در 30 بقعه متبرکه استان برگزار خواهد شد. معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با تأکید 
بر لزوم توسعه فعالیت های قرآنی در جامعه، گفت: اجرای طرح ملی 
حفظ قرآن از برنامه های تدارک شده این سازمان در تابستان امسال 
با هدف توسعه فعالیت های قرآنی محسوب می شود. وی خاطرنشان 
کرد: تابستان امس��ال نیز برای دومین بار طرح حفظ جزء 30 قرآن 
و حفظ موضوعی س��وره های قرآن در این اس��تان برگزار می شود.

اسدپور با مطلوب ارزیابی کردن استقبال از برنامه های قرآنی اوقاف، 
تصریح کرد: پیش بینی می شود امس��ال نیز استقبال چشمگیری از 
برنامه های قرآنی اوقات در سطح استان از سوی جوانان و نوجوانان 

صورت بگیرد.

خبر ویژه

معاون فرماندار شهرستان شهرکرد
یداهلل گودرزی 

حضور پررنگ مردم در انتخابات  و کوتاه کردن دست فتنه گران از دامان 
ارزش های نظام و انقالب با بصیرت افزایی و آگاهی بخش��ی مردم میسر 
می ش��ود. برگزاری این همایش می تواند یک گام ب��رای افزایش آگاهی 
سیاسی جامعه زنان شهرس��تان و تقویت حس مشارکت جویی آنان در 
انتخابات باشد.  مشارکت سیاسی در اسالم احساس مسئولیت در برابر 
خداوند، خود و جامعه اس��ت بنابراین مشارکت سیاس��ی فراتر از حق، 
بلکه یک تکلیف محس��وب می شود که بر عهده تمام مس��لمانان اعم از 
زن و مرد گذاش��ته شده است. 
زنان در خلق حماسه سیاسی و 
حماسه اقتصادی نقش محوری 
خواهند داشت. همه ما موظفیم 
به معنای واقعی کلمه گوش به 
فرمان رهبرمان بوده و با حضور 
حداکثری، ضرب��ه محکمی به 

پیکر دشمنان وارد کنیم.

زنان در خلق حماسه سیاسی و 
اقتصادی نقش محوری دارند

چهره روزیادداشت
» سپیدجامگان آسمانی« رونمایی شد

سرهنگ دکترحسن اسحاقی مسئول بسیج جامعه پزشکی س��پاه قمربنی هاشم)ع( گفت: 
همزمان با یادواره شهدای جامعه پزشکی، کتاب»سپیدجامگان آسمانی« در جوار تربت پاک و 

مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رونمایی شد.
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رییس دبیرخانه ستادمناسب سازی کشور 
گروه 
شهرستان

گفت: 25درصد جمعیت جامعه نیازمند 
مناسب سازی محیط هستند.  

»حسین امیرانی« افزود: باتوجه به جمعیت معلوالن، سالمندان، 
زنان باردار و کالسکه نوزادان قشر بیشتری نیازمند مناسب سازی 
محیط هستند. وی گفت: با اشاره به این که مناسب سازی تنها نیاز 
معلوالن و جانبازان نیس��ت، افزود: مسئوالن دستگاه های اجرایی 
 باید نگاه کالن به موضوع مناس��ب سازی داش��ته باشند، چراکه 

مناسب سازی در تمامی اماکن اولویت توسعه محسوب می شود.
وی اظهار داشت: مناسب س��ازی اماکن عمومی در زمینه تأمین 
امکانات الزم برای س��هولت معلوالن بر زیبایی محیط نیز افزوده 
می شود. امیرانی بازس��ازی س��اختمان هایی که مناسب سازی 
را رعایت نکرده اند را بزرگ ترین مش��کل مناس��ب سازی کشور 
عنوان و اذعان داشت: در سال های گذشته ساخت و سازهایی در 
کشور صورت گرفته است که مسأله مناسب سازی تردد معلولین 
و جانبازان در آنها رعایت نش��ده و امروزه این بازس��ازی هزینه بر 
 اس��ت و انرژی بس��یاری را صرف می کند. رییس دبیرخانه ستاد 
مناسب سازی کشور اظهارداشت: باید در زمینه تغییر نگرش جامعه 
نسبت به حقوق معلوالن فرهگ سازی شود. امیرانی اظهار داشت: 
در گردهمایی دو روزه کارشناسان مناس��ب سازی منطقه بندی 
استان ها انجام و شیوه نامه مناسب سازی نیز تصویب خواهد شد.

گفتنی است  گردهمایی دو روزه کارشناسان مناسب سازی کشور 
در شهرکرد درحال برگزاری است. 

مناسب سازی اماکن عمومی به عنوان یک بحث مهم 
و ضروری است  

کارشناس مسئول مناسب سازی استانداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: مناس��ب س��ازی اماکن عمومی یک بحث ج��دی و مهم و 
 به عنوان یک ضرورت اس��ت.  »محمدرضا رییس��ی« در همایش 
مناس��ب س��ازی افزود: برای اجرایی ش��دن این طرح در استان 
کمیته های شهرس��تانی و اس��تانی تش��کیل شده اس��ت.  وی 
مهمترین برنامه های این کمیته ها را نظارت برطرح های هادی 
و جامع  شهری و روس��تایی عنوان کرد وگفت: براساس مصوبات 
 این کمیته ه��ا به طرح هایی ک��ه اجرا می ش��ود در صورتی که 
مناسب سازی درآنها اجرا نشده باش��د، پایان کار داده نمی شود.  
رییسی با بیان این که بیشترین مشکل در محقق شدن این طرح در 
اجراست اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع، بحث تدوین 
آیین نامه جامع طرح ضروری است که تکلیف هر دستگاه و ارگانی 

مشخص شود. 
اجرای موفق طرح مناسب سازی فضاهای عمومی در 

استان  
مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال وبختیاری گفت:  این اس��تان در 
اجرای طرح مناس��ب س��ازی معابر و فضاهای عمومی برای تردد 

معلوالن و سالمندان، جانبازان و جامعه هدف پیشتاز است.
»حسین سعیدی « در گردهمایی سراسری مناسب سازی معابر و 
فضای تردد معلوالن افزود: هم اکنون با توجه به اجرای طرح های  
هادی شهری و روستایی اکثر روستاهای که در آنها طرح هادی اجرا 
شده قانون مناسب سازی اجرا شده است. وی گفت: در این استان 
شهرستان لردگان بیشترین مناسب سازی و شهرستان کوهرنگ به 
خاطر موقعیت جغرافیای کمترین میزان مناسب سازی انجام شده 
است. وی هدف از برگزاری این همایش دو روزه را تبیین راهبردها 
و برنامه های عملیاتی دبیرخانه س��تاد مناسب سازی عنوان کرد 
وگفت: در این گردهمایی 40 نفر از کارشناسان مناسب سازی کشور 

با هم به بحث و تبادل نظر می پردازند. 
اعزام 75 زن سرپرست خانوار به مشهدالرضا  

 25 نفر از زنان سرپرس��ت خانوار اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در قالب یک کاروان با هواپیما عازم مشهد مقدس شدند. حسین 
سعیدی مدیر کل بهزیستی استان با اعالم این خبر افزود : این تعداد 
در قالب برنامه مهر هشتم که با  رویکرد ارتقای سالمت روان افراد و 
به ویژه جامعه هدف توسط سازمان بهزیستی کشور  تدوین و اجرا 
می شود، عازم این سفر معنوی شده اند. س��عیدی اعتبار هزینه 
شده برای این اعزام را 270 میلیون ریال اعالم و خاطر نشان کرد : 
در قالب طرح، این امکان برای مددجویان فراهم شده که طعم یک 
سفر زیارتی را بچشند و قطعا این امر موجب افزایش اعتماد به نفس 

در آنان می گردد. 
آگاه س�ازی جوانان مؤثرترین گام در پیش�گیری از 

اعتیاد است 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری، آگاه س��ازی و اطالع رس��انی 
جوان��ان در زمینه عواق��ب و مش��کالت اعتی��اد را مؤثرترین گام 
در پیش��گیری از ای��ن بالی خانمانس��وز عنوان ک��رد. علی اصغر 
عنابستانی گفت: همه مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران اجرایی به 
ویژه مس��ئوالن فرهنگی موظفند خانواده ها و جوان��ان را با آثار 
 س��وء مصرف مواد مخدر و مش��کالت پیش روی آن آشنا کنند. 
وی افزود: موضوع مواد مخدر، یک بحران جهانی است و تنها مختص 
یک کشور نیست و دشمنان نیز با مواد مخدر، جوانان را مورد هدف 
قرار می دهند تا بتوانند از این طریق، به نظام جمهوری اسالمی و 
کشور ضربه وارد کنند. عنابستانی افزود: نوع مواد مخدر به طور دائم 
در حال تغییر و گرایش به انواع مختلف مواد مخدر نیز در حال تغییر 
است. استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مسئوالن و دست 
اندرکاران نظام نیز باید در راستای مقابله با اعتیاد، جلوی عرضه آن 
را بگیرند و با اجرای راهکارهای کارشناسی از میزان گرایش به آن 

جلوگیری کنند. 

کوتاه از اداره کل بهزیستی استان 

25درصدجمعیت جامعه،  نیازمند مناسب سازی محیط هستند   حادثه در محور لردگان به 
خوزستان 8 مصدوم داشت

مس��ئول رواب��ط عموم��ی مرک��ز مدیری��ت ح��وادث 
بختی��اری  و  چهارمح��ال  پزش��کی  فوریت ه��ای  و 
گف��ت: برخ��ورد دو دس��تگاه خودروی س��واری س��مند 
و پی��کان در محور ل��ردگان به خوزس��تان حادث��ه آفرید. 
امی��ر معتمدی اف��زود: در روز پنج ش��نبه، حوالی س��اعت 
14:28 دقیق��ه طی تماس م��ردم با مرک��ز اورژانس 115 
لردگان خبر برخورد دو دس��تگاه خودروی سواری سمند و 
پیکان را در محور لردگان به خوزس��تان دادند. وی با بیان 
این که حادثه در مح��ور لردگان به خوزس��تان 8 مصدوم 
بر جای گذاش��ت، ادامه داد: بعد از دریافت پیام، بالفاصله 
دو ک��د از مرک��ز اورژانس 115 ل��ردگان ک��ه در فاصله 3 
کیلومتری محل حادثه قرار داش��تند، به محل اعزام شدند.

صادرات 43/6 میلیون دالری کاال  
از گمرک 

مدیرکل گم��رک چهارمحال و بختیاری گف��ت: در دو ماه 
ابتدای سال جاری گمرک استان بیش از 43 میلیون و 678 
هزار دالر کاال از این استان صادر کرده است. حمیدرضا خبیر 
اظهار داشت: در دو ماه ابتدای س��ال جاری، گمرک استان 
بیش از 43 میلی��ون و 678 هزار دالر ب��ه وزن 109 هزار و 
993 تن کاال از این استان صادر کرده است. وی افزود: این 
میزان صادرات از لحاظ ارزش 50 درصد و از لحاظ وزن 115 
 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 

افزایش 19 درصدی درآمدهای 
عمومی استان

رییس س��ازمان ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: در فروردین ماه س��ال جاری 77 میلیارد 
ری��ال درآمده��ای عموم��ی در س��طح اس��تان وص��ول 
شده اس��ت که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 19 
درصد رشد داش��ته اس��ت. تیمور فتاحی امروز در گفتگو 
با خبرنگار ف��ارس در ش��هرکرد اظهار ک��رد: در فروردین 
 م��اه س��ال جاری 77 میلیارد ری��ال درآمده��ای عمومی 
در سطح اس��تان وصول شده اس��ت. وی افزود: درآمدهای 
عمومی این استان نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 19 

درصد رشد داشته است.

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

آگهي ابالغ 
1422 نظرب��ه اينك��ه آقاي فيض ال��ه اميري فرزن��د مرتضي مالك شش��دانگ پالك  
7927 / 1 باس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني 18 حب��ه آن واقع در ابنيه يك اصلي بخش يك 
ثبتي ش��هرضا در اج��راي  تبصره يك ماده 105آيين نام��ه اصالحي قانون ثبت طي 
درخواس��ت وارده به ش��ماره 696 – 24 / 1 / 92 خواستارپرداخت بهاء ثمنيه اعياني 
18 حبه ازپالك فوق ش��ده اس��ت كه بهاء ثمنيه اعياني مقدار19 حبه ازپالك 802 / 1 
طب��ق ثبت دفترامالك بنام آغابيگم فرقاني مي باش��ند ك��ه بموجب تفكيك به صورت 
پالك 7927 / 1 درآمده اس��ت لذا در اجراي تبصره يك مادة 105آيين نامه اصالحي 
قانون ثبت موضوع جهت ارزيابي بهاء ثمنيه اعياني 18 حبه توسط كارشناس رسمي 
دادگستري طي نامه شمارة 25 / 101 / 92 / 103  – 15 / 2 / 92  به كانون كارشناس 
رس��مي استان اصفهان اعالم كه كانون كارشناس رسمي دادگستري طي نامةشمارة 
01 / 1763 / 112 – 31 / 2 / 92 باارس��ال گزارش كارش��ناس مربوطه اعالم نموده 
كه بهاء ثمنيه اعياني درخواس��ت ش��ده درزمان خودپرداخت شده است لذا دراجراي 
تبصره يك ماده 105 آيين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود 
كه ذينفع )آغابيگم فرقاني( درصورتيكه مدعي تضييع حقي ازخودميباشد ظرف مدت 
يك ماه پس از انتش��ارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي 
رابه اين اداره ارائه نمايد هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نش��وداداره 
ثبت شهرضانس��بت به حذف بهاء اقدام وچنانچه ظرف مهلت مقررگواهي طرح دعوي 
ارائه نش��ودحذف اس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني موكول به صدور حكم نهايي مي باشد. 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

تاسیس 
1423 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شركت آتی ناژسازان بادافشان سهامی خاص 
كه در تاريخ 92/2/11 و بش��ماره 281 و شناسه ملی 14003390130 در اين اداره به 
ثبت رسيده و در همان تاريخ از لحاظ امضای ذيل ثبت تكميل گرديد برای اطالع عموم 
در روزنامه رسمی و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: 
كليه امور عمرانی اعم از طراحی نقشه كشی، مشاوره، محاسبه، نظارت، اجراء، نقشه 
برداری، احداث ابنيه پروژه های عمرانی و س��اختمانی، راهسازی، پل سازی، اجرای 
خدمات تخصصی، انواع تاسيس��ات بازس��ازی، طراحی و اجرای فضای سبز، انواع 
تاسيسات ش��هری اعم از خطوط اتصال و انتقال آب و فاضالب و مخابرات، شهرك 
س��ازی، ايجاد پروژه های تاسيساتی، اجرای س��ازه های بتنی، نوسازی و تعمير و 
نگهداری بافتهای فرسوده ش��هری، طراحی و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی، 
خريد و فروش كليه مصالح س��اختمانی و تاسيس��اتی، نصب و مونتاژ رك اينترنتی، 
كابل كشی، نصب سينی كابل، حفركانال، حفر چاه ارت، خريد و فروش و جمع آوری 
ضايعات، نظارت ساختمان، تامين نيروی انسانی و بار و اثاثيه، تهيه و طبخ و توزيع 
غذا، ش��ركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتی و ش��ركتهای دولتی و خصوصی، 
س��رمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، واردات كليه كاالهای مجاز مرتبط 

به موضوع ش��ركت و هر گونه اموری كه به هر نحوی با موضوع ش��ركت مرتبط 
باش��د پس از اخذ مجوزهای الزم در خصوص موضوع اساسنامه. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: بادرود – بلوار حرم – جنب 
پمپ بنزين صادقيان – كدپس��تی 31364-87661. 4- س��رمايه شركت: مبلغ يكصد 
ميليون ريال منقسم به 100 سهم يكصد هزار ريالی با نام/ بی نام كه مبلغ سه ميليون 
و پانصد هزار ريال آن طی گواهی ش��ماره 602 مورخه 91/09/28 بانك س��په شعبه 
بادرود پرداخت و بقيه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 
آقايان عباس اكبری فرزند حس��ين به ش ش 278 و كدملی 1239960631 و كدپستی 
77641-87661 عضو و به س��مت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و حبيب اله اكبری 
فرزند روح اله ب��ه ش ش 522 و كدملی 1239963068 و كدپس��تی 87661-77951 
عضو و به س��مت نايب رئيس و حس��ين مخلصيان فرزند عباسعلی به ش ش 1193 
و كدمل��ی 12399070656 و كدپس��تی 78891-87661 به س��مت عضو اصلی هيئت 
مدي��ره و به مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 6- دارندگان حق امض��اء: كليه اوراق و 
اس��ناد تعهدآور شركت با امضای منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: برابر قانون تجارت و مفاد اساس��نامه شركت. 8- بازرسان 
اصلی و علی البدل ش��ركت به ترتيب آقايان عليرضا پويا و حسن مفتاحی برای مدت 

يكسال انتخاب شدند. م الف: 4465 رضا طويلی – رئيس ثبت بادرود

احضار 
 1424 چون آقای مجيد اخالقی فرزند اصغر ش��كايتی عليه آقای 1- حس��ن ش��فيعی

2- س��عيد حيدری 3- محمود نصراصفهانی 4- عليرضا كتيرايی 5- آرش فتحی 6- 
حجت گيوچيان 7- اكبر امينی 8- رس��ول رمضانی 9- مصطفی كيانی 10- مصطفی 

زارع 11- علی عباس��ی مبنی بر اعسار از محكوم به مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالسه 900822 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 92/4/22 ساعت 9:00 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و 
نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 16579 شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
  

فقدان سند مالکیت 
1425 آقای حس��ين عامری سفيده فرزند محمدرضا باستناد دو برگ اشتهاديه محلی 
كه هويت و امضاء مش��هود رسمًا گواهی ش��ده و مدعی است كه سند مالكيت 4 حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 1975/1 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی 
گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان ك��ه در صفحه 246 دفت��ر 212 امالك بنام خانم 
كبری گل محمدی س��ابقه ثبت و س��ند مالكيت داشته س��پس به موجب سند رسمی 

ش��ماره 21299-78/4/15 دفتر 50 تمامت 4 حبه مش��اع را به آقای حس��ين حسيبی 
فرزند يداله انتقال قطعی نموده و متعاقبا آقای حس��ين حس��يبی تمامت 4 حبه را ذيل 
سند رسمی ش��ماره 20356-87/7/13 دفتر 49 به آقای حسين عامری سفيده فرزند 
محمدرضا انتقال قطعی نموده و به حكايت دفتر امالك معامله ای انجام نگرديده و در 
اثر اسباب كشی مفقود شده اس��ت نظر باينكه درخواست صدور سند مالكيت المثنی 
نم��وده، طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانونی ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر 
كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر ش��ده( نسبت به آن يا وجود 
س��ند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله 
تس��ليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت يا سند 
 معامله ارائه نشود، المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.

م الف: 96 ذبيح اله فدايی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 

 تغییرات
1426 آگهی تغييرات ش��ركت تاكس��ی بی سيم سفير اردس��تان ثبت 702. به استناد 
صورت جلس��ه نقل و انتقال س��هام مورخه 1392/01/18 و س��ند رس��می ش��ماره 
86320-1392/01/24 دفتر 51 اردس��تان و نامه ش��هرداری اردس��تان به ش��ماره 
523-1392/02/01 و ص��ورت جلس��ات هي��ات مديره و مجمع عموم��ی فوق العاده 
مورخه 1392/01/25 تغييرات زير در ش��ركت تاكس��ی بی سيم سفير اردستان )با 

مس��ئوليت محدود( به ش��ماره ثبت 702 صادره از دايره ثبت ش��ركتها و موسسات 
غيرتجاری اداره ثبت اس��ناد و امالك اردس��تان و شناس��ه ملی 10861045494 به 
عمل آمد: 1- س��هامداران شركت به شرح زير می باشند: - آقای عباسعلی روانبخش 
فرزند حسين به ش��ماره شناس��نامه 185 و كدملی 1189348764 دارای 40 درصد 
سهم الشركه. – خانم مطهره ش��هرياری نيسيانی فرزند حسين به شماره شناسنامه 
34 و كدمل��ی 1189907666 دارای 30 درصد س��هم الش��ركه. – آق��ای علی اصغر 
روانبخش فرزند حس��ين به ش��ماره شناس��نامه 20 و كدملی 1189331152 دارای 
30 درصد حق الش��ركه. 2- خانم مطهره ش��هرياری نيس��يانی به سمت رئيس هيئت 
مدي��ره و آق��ای علی اصغر روانبخش به س��مت ناي��ب رئيس هيات مدي��ره و آقای 
عباس��علی روانبخش به س��مت مديرعامل و عضو هيات مديره برای مدت نامحدود 

انتخاب ش��دند. 3- كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته 
 و ب��روات و عقود اس��المی ب��ا امضا مديرعامل و مهر ش��ركت معتب��ر خواهد بود.

م الف: 91 خيراله عصاری – رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

ابالغ
1427 شماره ابالغيه:9210100350800629. شماره پرونده: 9109980350801280. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 911343. خواهان س��عيده براهيمی دادخواستی به طرفيت 
خوان��ده ابراهيم پيكر به خواس��ته مطالبه طلب و تامين خواس��ته تقديم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به كالس��ه 

9109980350801280 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1392/04/22 و س��اعت 
10:00 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
ابالغ وقت رسیدگی 

1428 بهزيس��تی مركز ارش��اد دادخواس��تی به طرفي��ت آقای فري��دون هدايتی به 
خواس��ته حضان��ت موقت زيور و ياس��من هدايتی به اين دادگاه تقديم نموده اس��ت 
كه به كالس��ه 9109980352301999 و به ش��ماره رديف بايگانی 912051 در دفتر 
ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده اس��ت و وقت رس��يدگی روز 
يكش��نبه مورخ 92/4/23 س��اعت 11/30 صبح تعيين شده اس��ت. از آنجا كه خوانده 
مجه��ول المكان می باش��د با دس��تور و با تجويز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی 
مدن��ی مراتب در يك��ی از روزنامه ها درج م��ی گردد تا خوانده در وقت رس��يدگی 
فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
 ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی اس��ت. 

نيازی شهركی – مدير دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   
 

ابالغ
1429 شماره ابالغيه:9110100351204364. شماره پرونده: 9109980351201112. 
شماره بايگانی شعبه: 911123. خواهان ناصر اسپوتين دادخواستی به طرفيت خوانده 
محمد رشيديان به خواسته مطالبه طلب تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه دوازده��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان 
اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری 
كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 321 ارجاع و به كالسه 9109980351201112 ثبت 
گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1392/04/26 و س��اعت 08:30 تعيين ش��ده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد.

شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
1430 كالس��ه پرونده: 1298/91ح1. وقت رس��يدگی: 92/4/24 )دوشنبه( ساعت 10 
صبح. خواهان: بانك ملت با وكالت آرش ش��يرانی. خوانده: س��عيد ايران پور فرزند 
يداله. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت 
رس��يدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب ي��ك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور به هم رساند. 

رنجبری - مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
1435 شماره ابالغيه: 9210100350500049. شماره پرونده: 9109980350500963. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910975. خواهان مهرداد هادوی فرد خواس��تی به طرفيت 
خوانده رضا اصيل تاجانی به خواس��ته اعس��ار از پرداخت محك��وم به تقديم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه يك اتاق 105 ارجاع و به كالس��ه 
9109980350500963 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1392/04/26 و س��اعت 
11:00 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
1436 شماره ابالغيه: 9110100351005023. شماره پرونده: 9109980351000072. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910072. خواهان مصطفی عباس��ی دادخواستی به طرفيت 
خواندگان علی مانی و محمد باقری به خواس��ته اعتراض به عمليات اجرايی )موضوع 
م��واد 146 و 147 قانون اجرای احكام مدنی( تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 316 ارجاع و به كالس��ه 9109980351000072 ثبت 
گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1392/04/24 و س��اعت 11:00 تعيين ش��ده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد.
م الف: 15860 اطهری بروجنی – منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تاسیس شرکت 
1439 آگهی تاس��يس ش��ركت طبخ غذای اطلس اردستان )با مس��ئوليت محدود( به 
ش��ماره ثبت 842. خالصه تقاضانامه و شركت نامه و اساسنامه شركت طبخ غذای 
اطلس اردس��تان به شماره ثبت 842 دايره ثبت ش��ركتها و موسسات غيرتجاری اين 
اداره و شناس��ه ملی 14003416345 كه در تاريخ 1392/02/14 به ثبت رسيده جهت 
اطالع عموم در روزنامه رس��می و روزنامه زاينده رود اصفهان به ش��رح ذيل آگهی 
و منتش��ر می ش��ود: 1- نام و نوع ش��ركت: طبخ غذ ای اطلس اردستان با مسئوليت 
محدود. 2- موضوع شركت: مطابق ماده 2 اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس 
ش��ركت مورخه 1392/01/25 – انجام امور خدماتی – س��لف س��رويس – و خريد 
و تهي��ه مواد مورد نياز آش��پزی و خدمات آش��پزخانه و فروش آنه��ا – طبخ غذا و 
ش��ركت در مناقصه ها و مزايده های مراك��ز دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی 
در سراسر ايران جهت سرويس دهی و تهيه غذای پرسنل آنها – مريضها – همراهان 
– دانش��جويان – كارگران مراكز فوق الذكر. 3- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 4- آدرس محل و مركز ش��ركت: اردس��تان – شهرك مدرس – مدرس 3- 
پالك 35- كدپس��تی 8381818336. 5- مديران و صاحب��ان امضاء: آقای اميرمحمد 
محمدی اشنانی فرزند عليرضا با كدملی 1271160005 و كدپستی 8381818336 به 
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقای عليرضا محمدی آشنانی فرزند ماشاءاله 
با كدملی 1249755484 و كدپستی 8395115381 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم 
ريحانه بالنيان فرزند ميرزا محمود با كدملی 1249765234 و كدپستی 8395115381 
به س��مت نايب رئيس هيئت مديره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند. 6- كليه اوراق 
و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��ركت از قبيل چك و س��فته و ب��روات و قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 7- سرمايه 
ش��ركت: يك ميليون ريال كه تمامًا پرداخت و در اختيار مديرعامل شركت قرار گرفته 

است. م الف: 92 خيراله عصاری – رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان  

ابالغ وقت رسیدگی
1440 در خصوص پرونده كالس��ه 92-262 خواهان روح ا... الماس��ی دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال س��ند موتورس��يكلت به ش��ماره 1872 اصفهان 41 به طرفيت س��يد 
عطاءا... اعتصادی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 92/4/22 س��اعت 
10/30 صب��ح تعيي��ن گردي��ده اس��ت. با توجه ب��ه مجه��ول المكان ب��ودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی 
ب��ه اين ش��عبه واقع در ابت��دای خيابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماي��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

  

%



دانستنی  

عجیب ترین ابرهای جهان!

غواصی در غار "اوردا" در 
روسیه 

اخبار ویژه

چن��دی پی��ش در انگلس��تان 
مسابقه ای برگزار شد که هرساله 
س��اق های شکس��ته بس��یاری 
 را راه��ی بیمارس��تان می کن��د.

ای��ن مس��ابقه ک��ه لگ��د زدن 
 ب��ه س��اق پ��ا ن��ام دارد یک��ی 
از دردن��اک ترین مس��ابقات دنیا 

است.
انگلستان مهد مسابقه های عجیب 
 و البته کمی خارج از منطق است؛ 
چرا که در این مس��ابقات شرکت 
 کنن��دگان معم��وال ب��ا ج��ان 
خودشان بازی می کنند یا دست 

به کارهایی می زنند که شاید فکر کردن به آن ها نیز کمی مشکل باشد.
  یکی از عجیب ترین مس��ابقاتی که در این کشور هر س��اله برگزاری می شود »لگدزنی«

نام دارد. 
بای��د دو  آن  ک��ه  می گی��رد  ص��ورت  نف��ر  دو  توس��ط  مس��ابقه   ای��ن 

  با تمام وجود به س��اق پای یکدیگر لگد بزنند و کامال مش��خص اس��ت که چه مقدار درد 
خواهد داشت.

ریش��ه این مس��ابقات به گفته کارشناس��ان آن به 700 س��ال پی��ش در انگلس��تان باز 
 می گردد. به طوری که در آن زمان، این رش��ته از نوع کش��تی به حساب می آمده است. 
نی��ن آن نی��ز تنه��ا گرفت��ن یق��ه و لگ��د زدن ب��ه س��اق پ��ا اس��ت ک��ه  قوا

 باید رعایت شود.
   ای��ن مس��ابقه البت��ه عواقبی بس��یار ناگ��وار نی��ز دارد چ��را که معم��وال در هر س��ال

 بی��ش از 10 س��اق پ��ا خواه��د شکس��ت. برن��ده ای��ن مس��ابقه می توان��د ب��رای 
 م��دت ی��ک س��ال عن��وان محک��م تری��ن س��اق پ��ای انگلس��تان را در اختی��ار

 داشته باشد.

  IRIS ناسا قصد دارد در مأموریت
ب��ه مطالع��ه دقیق نح��وه حرکت 
انرژی عظیم خورش��ید به منطقه 

تاج خورشیدی بپردازد.
 منطق��ه مرم��وز ب��االی س��طح 
خورشید، موس��وم به منطقه رابط 
interface region( بی��ن  (
چهار هزار و 800 تا 9 هزار تا 600 
کیلومت��ر ضخام��ت دارد و به طور 
مداوم جنب��ش گرمای��ی و انرژی 

خورشید را تجربه می کند.
 این ان��رژی، دمای تاج ب��ه عنوان 
فوقانی ترین الیه جو خورش��ید را 

تا یک میلیون درجه سانتیگراد باال می برد که هزار برابر داغ تر از سطح خورشید است.
 انرژی که در منطقه رابط در جریان اس��ت، بر بس��یاری از جنبه های فض��ای نزدیک به 
زمین اثرگذار است؛ به عنوان مثال بخش کمی از این انرژی می تواند باعث ایجاد بادهای 

خورشیدی شامل یک جریان ثابت از ذرات در تمام منظومه شمسی شود.
  »جو داویال« از محققان پروژه IRIS در مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا تأکید می کند: این 
ماهواره رصدگر مشاهدات ما از این منطقه خاص خورشید را گسترش داده و به درک بهتر 

وضعیت کلی تاج خورشیدی و تأثیر آن بر کل منظومه شمسی کمک می کند.  
عالوه بر تهیه تصاویر با وضوح بس��یار ب��اال، ماهواره رصدگ��ر IRIS می تواند داده هایی 
از یک درصد خورش��ید در هر زم��ان تهیه کند؛  اطالعات س��رعت، دم��ا و تراکم از دیگر 
داده های جمع آوری شده توس��ط این ماهواره محسوب می ش��ود که اطالعات کلیدی 
 در خصوص حرک��ت گرم��ا و ان��رژی در منطقه ت��اج خورش��یدی در اختی��ار محققان

 قرار می دهد. 
ماهواره رصدگر خورشید IRIS توسط موشک Pegasus XL در تاریخ 26 ژوئن )پنجم 

تیر( از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب خواهد شد.

مأموریت جدید ناسا برای بررسی خورشیددردناک ترین مسابقه دنیا

ابرها همواره با اشکال عجیب و غریبشان باعث رشد اوهام 
در ذهن کسانی می شود که به آنها خیره می شوند.

ب��زرگ  ش��هرهای  س��اکنان  از  بس��یاری   ب��رای 
می س��ازد  ب��ر  ا ک��ه  مختلف��ی  اش��کال   دی��دن 

به دلیل تراکم ساختمان ها و آلودگی هوا ممکن نیست.
اما ب��رای خیال پ��ردازان و البت��ه دانش��مندان که برای 
 دیدن ابره��ا فضاه��ای بازت��ری را می جوین��د، دیدن 
اش��کال غریب ابر هم لذت بخش است و هم دلیل خوبی 

برای پژو هش های آب و هوایی.
گاه اشکال تشکیل شده توسط ابرها آن قدر عجیبند که 
انسان را به یاد قارچ اتمی و یا یک لوله عظیم می اندازند. 
در ادامه نگاهی داریم به چند ت��ا از عجیب ترین ابرهای 

تشکیل شده

ابر کلوین - هلموتز
 این اب��ر زیبا ک��ه مانند م��وج ه��ای توفن��ده اقیانوس

 ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ه ن��ام دو فیزیک��دان آلمانی و 
انگلیس��ی به نام های هرمان فون هلموت��ز و لرد کلوین 
مع��روف ش��ده و حاص��ل مواجه��ه دوالی��ه متف��اوت 
 هوا ب��ا یکدیگر اس��ت که یک��ی س��ریع ت��ر از دیگری 

حرکت می کند.

ابرهای سیروس اشعه ای
ابره��ای س��یروس معم��وال در بلندترین و س��ردترین 
نقط��ه ج��و در نقاط گرمس��یری تش��کیل می ش��وند 
و در پن��ج ن��وع متف��اوت طبقه بن��دی می ش��وند که 
 ابرهای اش��عه ای یک��ی از عجی��ب ترین آنها هس��تند.

 نکته جالب این اس��ت ک��ه این ابرها در حال��ی که با هم 
موازیند، همگرابه نظر می رسند.

ابر نیلوفری
 اب��ر نیلوف��ر ی��ا ش��کوه صبحگاه��ی یک��ی دیگ��ر از 
پدیده های نادر و به همان اندازه هم چش��مگیر اس��ت. 
ای��ن رول اب��ر در پایین الیه ج��وی پی��ش از طوفان رخ 
 می دهد و اغلب در شمال اس��ترالیا مشاهده شده است. 
ش��کوه صبح همچنین در آلمان، مرکز ای��االت متحده، 
انگلیس و شرق روسیه مشاهده شده است.آنها می توانید 
1000 کیلومتر طول داشته باش��ند. با وجود بیش از 70 
سال مطالعه توسط دانشمندان این پدیده شگفت انگیز 

جوی تا کنون به وضوح درک نشده است.

ابرهای ماماتوس
ای��ن ن��وع ابره��ا واقع��ا ش��کل ه��ای عجیب��ی را ب��ه 
 وج��ود می آورن��د. ای��ن پدی��ده ج��وی گاه ص��ورت 
وحش��ت آوری به خود می گی��رد عل��ی الخصوص این 
که همراه با رع��د و برق ش��دید رخ می دهن��د. جریان 
 همرفت و رانش هوای سرد باعث پف کردن ابر به سمت

 پایین می شود.

ابر یوفو
این ابرها که ب��ر اثرجاذبه زمین به وج��ود می آید یکی 
 از زیباتری��ن و نادرترین ابرهاس��ت این اب��ر را به راحتی 
 می توان ب��ا یک اث��ر فرازمینی از یک بش��قاب پرنده در 

فیلم های تخیلی اشتباه گرفت.

ابر ژاک کاستیو
این ابر با اشکال وحشت آورش نش��انگر خشونت و هرج 

ومرج است.
تش��کیل چنین ابرهای��ی در هن��گام طلوع یا غ��روب با 
 رن��گ ه��ای عجیب��ی ت��وام می ش��ود ک��ه گاه 
می تواند ش��بیه یک تابلوی نقاش��ی البته از نوع سورئال 

آن باشد.

کلید های مفید در
 صفحه کلید

در این ترفند شما را با کلیدهای میانبر در صفحه 
کلید آشنا می کنیم. برای shutdown کردن سیتم 

خود کافیست کلید win را فشار داده و پس از 
نمایش منویstart حرف u انگلیسی را با کمی مکث 

بزنید. با این کار سیستم شما خاموش می شود.

Restart
برای Restart کردن کامپیوتر ابتدا win را نگه  دارید و 
پس از نمایش منوی  start کلی��د u با کمی مکث کلید 

r را بزنید.
Standby

ابتدا دکمه ی win را نگه  دارید و پ��س از نمایش منوی  
start کلید u با کمی مکث کلید s را بزنید.

Hiberrate
این بار کلی��د win را نگه  دارید و پ��س از نمایش منوی  

start کلید u و سپس tl بزنید.
logg off

کلید win را نگه  دارید و پس از نمایش منوی  start کلید 
l  را با کمی مکث نگه دارید.

و در پایان برای switch user کافیس��ت کلید win را 
نگه  دارید و پ��س از نمایش منوی  start کلی��د l و s را با 

هم نگه دارید.

دانشمندان می گویند دستمال کاغذی نه تنها دست ها را خشک 
می کند، بلکه هرگون��ه آلودگی موجود در دس��ت را نیز از بین 
می برد. دستمال کاغذی دست ها را با سرعت و کیفیت بهتری 
نسبت به خشک کن های برقی خشک می کند و مانع از انتقال 
آلودگی و میکروب ها می ش��ود و بهداش��تی تر است. اهمیت 
شستن دست ها بر کسی پنهان نیست اما اگر همین دست های 
شسته به خوبی خشک نشود دیگر مزیت تمیزی ندارد. دلیل این 
امر این است که دستان خیس و مرطوب، بهتر از دستان خشک، 
آلودگی و میکروب ها را انتقال می دهند.  اکنون پژوهش��گران 
دانشگاه وس��ت مینستر  12 مطالعه را مورد بررس��ی قرار داده و 
دریافتند دستمال کاغذی در ایجاد دست های پاکیزه و سالمت 
رتبه برتر است. یکی از این مطالعات نشان داد دستمال کاغذی 
پس از 10 ثانیه، 96 درصد، دست ها را خشک می کند. پس از 15 
ثانیه این دس��ت ها 99 درصد خشک هستند. در مقابل، خشک 
کن های برقی دس��ت کم 45 ثانیه طول می کشد تا دست ها را 
خش��ک کنند. این میزان زمان از آن جهت مهم است که اغلب 
افراد تنها چند ثانیه دست های خود را زیر خشک کن های برقی 

می گیرند.  مطالعه دیگر حاکی از آن بود ک��ه مردان 17 ثانیه و 
زنان 13.3 ثانیه از خشک کن های هوای داغ استفاده می کنند 
که نش��ان دهنده صرف زمان اندک برای استفاده از این دستگاه 
هاس��ت.  در این زمینه دس��تمال کاغذی رتبه بهتری دارد چرا 
که حرکت مالش آن بر روی پوس��ت می توان��د به طور فیزیکی 
آلودگی ها را از بین ببرد.  این در حالی است که خشک کن های 
برقی میکروب ها را به س��وی بدن فرد می فرستند. مشکلی که 

در سرویس های بهداشتی عمومی وجود دارد که به طور مداوم 
این گرما آلودگی را در هوا منتشر می کند. به گفته کیت ردوی 
پژوهشگر میکروبیولوژی و زیست شناسی مولکولی در دانشگاه 
وست مینستر  این امر می تواند تعداد میکروب ها را 255 درصد 
افزایش دهد.  باکترهای موجود در محیط سرویس بهداشتی به 
دستان کاربر و سپس به اتمسفر انتقال می یابد که این موضوع 
می تواند به شیوع ارگانیس��م هایی مانند سالمونال و ای کوالی 
منجر ش��ود. چرا که افراد اغلب پیش از آن که دستان خود را به 
خوبی پاک کنند آنها را خش��ک می کنند.  نتایج این تحقیقات 
که در نش��ریه Mayo Clinic Proceedings منتشر شده، 
حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی 
قرار می گیرند احتماال بیش��تر در معرض ابتال به باکتری هایی 
هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد. محققان 
می گویند رتبه پاکیزگی حوله های پارچه ای پایین تر است چرا 
که افراد بیشتری از آنها استفاده می کنند.  این پژوهشگران توصیه 
می کنند باید دست ها را به طور مطلوبی با دستمال کاغذی و نه 

با استفاده از خشک های برقی خشک کرد.

خطر خشک کن های برقی برای سالمتی

براساس یک نظرس��نجی در جهان، احساسات عموم مردم در 
جهان نسبت به اس��رائیل منفی اس��ت و این احساسات منفی، 
همچنان رو به افزایش اس��ت.  بی بی س��ی در گزارشی نوشت: 
براساس این نظرسنجی در برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان، 
احساسات مثبت به اسرائیل تک رقمی است و تنها کشوری که 
نگاهی نسبتا مثبت به اسرائیل دارد، آمریکا است.  این نظرسنجی 
از دسامبر 2012 تا آوریل 2013 از 26299 نفر در سراسر جهان 
به عمل آمده است.  بر اساس این نظرسنجی، به صورت میانگین 
52 درصد از کسانی که در این نظرسنجی مشارکت داشتند اعالم 
کردند که نسبت به نفوذ اسرائیل در جهان، نگاهی منفی دارند که 
این میزان نسبت به سال قبل دو درصد افزایش را نشان می دهد.  
از 25 کشوری که در این نظرسنجی مشارکت داشتند 20 کشور 

نگاه منفی، سه کشور نگاه مثبت و دو کشور نیز نگاه دوگانه نسبت 
به اسرائیل داشتند.  آمریکا تنها کشور غربی است که مردمش در 
این نظرسنجی نشان دادند که نگاه نسبتا مثبتی به اسرائیل دارند. 

51 درصد آمریکایی ها اعالم کردند که آنها احساس��ات مثبتی 
نسبت به اسرائیل دارند.  نگاه به اس��رائیل در کانادا و استرالیا نیز 
منفی اس��ت و هرکدام به ترتیب با 57 درصد و 69 درصد اعالم 
کردند که احساسات آنها نسبت به اسرائیل منفی است.  کشورهای 
اتحادیه اروپا نیز جزو کشورهایی هستند که نگاهی به شدت منفی 
نسبت به اسرائیل دارند. مردم انگلیس منفی ترین احساسات را 
نسبت به اسرائیل دارند. 72 درصد انگلیسی ها اعالم کردند که 
نگاهشان به اسرائیل به شدت منفی است. بعد از انگلیس، اسپانیا 
با 70 درصد قرار دارد.  در طول یک سال گذشته نیز نگاه مثبت به 
اسرائیل در آلمان 8 درصد کاهش داشته و درصد نگاه منفی به آن 
به 67 درصد رسیده است.  کشورهای لهستان و یونان نیز هرکدام 

به ترتیب با 44 و 46 درصد نگاه منفی به اسرائیل دارند.

منفورترین کشور جهان

توصیه های مهم به والدینی که 
دو پسر دارند!

در حد امکان به هر دو پسر خود فضای آزاد و محیطی مستقل، برای 
بازی کردن یا انجام امور شخصی بدهید. زیرا استقالل فرزندان شما 
در آینده باعث نزدیکی بیش��تر آنها به یکدیگر خواهد شد. حواستان 
باشد که فرزندانتان با چه کسانی دوستی و مراوده دارند. به شما شاد 
باش می گوییم که خانه تان سرشار از شور زندگی است. دو فرزند پسر 
داشتن به این معناست که شما باید انسان قوی و با حوصله ای باشید.

بعضی اوقات، زمانی ک��ه روی کاناپه منزل خود در حال اس��تراحت 
هس��تید، آرزو می کنید ای کاش دختر داش��تید و زندگی تان آرام 
و بدون دغدغه بود؛ ولی غصه نخورید چون دختر داشتن هم به این 
سادگی ها که فکر می کنید نیست. والدین همیشه سعی می کنند 
برای اولین کودک خود بهترین کارها را بکنند و به خاطر کوچکترین 
کارهای مثبت فرزند اول خود، بهترین تشویق ها را در نظر می گیرند 
و شیرین کاری های کودکانه او را تا سال های سال و شاید هم تا آخر 
عمر خود، در ذهن دارند. به همین جهت پس��ر اول ش��ما پیشرفت 
بهتری نس��بت به بقیه فرزندان دارد. معموال او س��ریع تر و بهتر راه 
می افتد یا شروع به حرف زدن می کند، این نکات همان جنبه های 

مثبت کودکان اول خانواده است. 
اما جنبه های منفی!

برای پس��ر اول، تنها یک الگو وج��ود دارد و آن الگ��و، پدر و مادرش 
هس��تند. از این رو او تمای��ل دارد همانند والدین��ش اهداف بزرگی 
در سر داش��ته باش��د و چون رس��یدن به این اهداف در توان سن و 
سال او نیس��ت، معموال با شکس��ت روبرو می ش��ود. کوین له من، 
محقق کودکان، اعتق��اد دارد فرزند اول ایده آلیس��ت و کمال طلب 
اس��ت و همه چیز را در حد کامل و بی نقص می خواهد و خواس��ته 
هایش را مطابق خواس��ته های والدی��ن خود در نظ��ر می گیرد و 
چون این خواسته ها و آرزوها برای وی دس��ت نیافتنی است، دچار 
سرشکس��تگی و پوچی می ش��ود. پس��ر اول خانواده دوست دارد 
همیشه نقش پدر و مسئول را برای برادر کوچکش بازی کند و شما 
معموال مجبورید در مقابل این رفتار مس��ئوالنه و البته سختگیرانه 
او واکنش نش��ان دهید؛ زیرا او به واسطه درس��ت و غلط هایی که از 
شما آموخته با برادرش بسیار س��ختگیرانه رفتار می کند. پسر اول 
در قیاس با بقیه فرزندان برای آینده اش بیش��تر نگران اس��ت. شما 
همیشه صداقت داش��تن و راستگویی را به پس��ر دوم خود یادآوری 
می کنید، درحالی که پس��ر اول ش��ما بدون تذکر به این ارزش ها 
پایبند است. مطمئن باش��ید حداقل یکی از پسرانتان صاحب ثروت 
فراوانی خواهد ش��د که احتماال او فرزند اول شماست، به شرطی که 
خودتان یک انسان مقتصد و حسابگر باش��ید. پس او نیز از شما الگو 
می گیرد طوری که حاضر نیس��ت در ش��رایط س��خت هم از کسی 
 پول قرض بگیرد. او در مقایسه با برادر کوچک خود روابط محدود و 
منظم تری با جامعه دارد و بسیار پرتالش تر از فرزند دوم شما خواهد 
بود. پس��ر دوم از طرفی متکی به خانواده و مطیع دستورات والدین 
اس��ت و از طرفی در حال مبارزه و به رخ کش��یدن توانایی هایش به 
برادر بزرگ اس��ت. او بدون حمایت دیگران می تواند به آرزوهایش 
جامه عمل بپوش��اند و در ای��ن راه کمتر به ناراحتی و سرگش��تگی 
دچار می شود. پس��ر کوچکترتان به دنبال توجه بیشتر پدر و مادر و 
به اصطالح کمی لوس اس��ت. در قیاس با برادرش به دیگران بیشتر 
اعتماد می کند و این احتمال وجود دارد که در این رابطه با مشکالتی 
هم روبرو ش��ود. فرزند دوم ش��ما دارای ایده های بکر و البته گاهی 
خطرناک است؛ ولی پافشاری خاصی نیز نشان نمی دهد. هیچ چیز 
وی را دستپاچه و مضطرب نمی کند. البته این قضیه نسبی است و در 
جوانی هم این روحیه را حفظ کرده و شادتر زندگی می کند. برای او 
زندگی کردن در حال، مهم است و ش��عار او همیشه این است؛ امروز 

را خوش است.

توصیه های مهم به والدینی که دو فرزند پسر دارند
1- پسر اول با تولد برادر کوچکتر خود، احساس می کند والدینش 
به او کم توجه و کم عالقه شده اند. پس باید او را توجیه کنید که این 
احساس غلط اس��ت و در این رابطه با جمالتی مثل:»من تو را بیشتر 
دوست دارم« یا »تو برای من مهمتری، چون پسر ارشد من هستی« 

از او دلجویی کنید.
2- پس��رانتان را به رقابت و مس��ابقه تحریک نکنید. فقط آنها را در 
جهت نشان دادن توانایی های متمایزشان تشویق و حمایت کنید. 
ببینید هر کدام در چه زمینه ای اس��تعداد دارن��د و آنها را در همان 

زمینه تشویق کنید.
3- در حد امکان به هر دو پس��ر خود فضای آزاد و محیطی مستقل، 
برای بازی کردن یا انجام امور شخصی بدهید. زیرا استقالل فرزندان 
ش��ما در آینده باعث نزدیکی بیش��تر آنها به یکدیگر خواهد ش��د. 

حواستان باشد که فرزندانتان با چه کسانی دوستی و مراوده دارند.
4- پسر بزرگتر شما به واسطه سن بیشترش اجازه دارد شب ها کمی 
دیرتر به رختخواب برود و می تواند نسبت به برادرش زمان بیشتری 
را به تماشای تلویزیون بنشیند. پس سعی کنید انصاف را رعایت کرده 

و نسبت به سنشان از آنها انتظار داشته باشید.
5- پسربچه ها دوس��ت دارند گاهی با هم زورآزمایی کنند، به برادر 
بزرگتر بیاموزید که ب��ه خاطر قدرتمندتر بودن��ش، کمی مالیم تر 

رفتار کند.
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جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

پیامبر اعظم )ع( :
کس��ی که به عیادت بیمار می رود همیش��ه در دریای رحمت 
الهی راه می رود تا بنشیند وآنگاه که نزد بیمار نشست غرق 

در رحمت خدا می گردد .
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