
10 نشریه در استان غیر فعال شدند

 همزمان با اکران،
پوستر »پس از 
زمین« منتشر شد

بنابر اعالم دفتر توان بخشی سازمان بهزیستس استان :

نشان دادن راه برای مردم توسط رسانه ها

 استقبال از تصمیم عارف 
و روحانی برای ائتالف 2 

۵۰ میلیون سقف 
47 جوایزقرض الحسنه 

سطح آب چاه های دشت 
5شهرکرد 11 متر کاهش یافت

 اصالت انتخابات 
زیر سؤال نرود

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که اگر در انتخابات 
که س��تون مردم ساالری اس��ت، خللی ایجاد ش��ود، خیانت 
درامانت اس��ت؛ گفت: نباید گذاش��ت برخی ها ب��ا اقداماتی، 
اصالت انتخابات را زیر سؤال ببرند. علی الریجانی با تقدیر از 

فعالیت های هیأت های نظارت و...

 روزی که برف
 آب خواهد شد

ش��اید یکی از علل��ی که میالن��ی نتوانس��ته آن طور 
 که می خواهد فری��ادش را به گوش جامعه برس��اند

 � خصوصا در چند فیلم اخیر � همین اصرار به فریاد 
و نتیجه گیری باش��د. میالنی همیشه دوست داشته 
ستمی را که در حق زنان می شود فریاد بزند و مردان 

را تحقیر کند.
 این اتف��اق در تمامی فیلم ه��ای او - حتی فیلم های 

تحسین شده اش نظیر »دو زن« - می افتد...

س:مهر 
]عک

2

شرایط تغییر نام  های ایرانی
8

 اعالم شد

حفظ محیط زیست
 اولویت نخست در توسعه معادن3

در این جلسه سرپرستان و خبرنگاران مطبوعات، روزنامه ها و 
هفته نامه و خبرگزاری این استان با حجت االسالم محمد علی 
نکونام دیدار داشتند و در این جلسه مس��ئوالن و خبرنگاران 
مش��کالت و پیش��نهادات خود را در رابطه فض��ای فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و....  مطرح کردند. در این جلسه مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 
50 درصد مطبوعات و رسانه های استان فعالیت خوب دارند، 
اظهار داشت: ده نشریه نیمه فعال به دلیل محدودیت مختلف 

به صورت نیمه تعطیل و غیر فعال هستند.
حس��ین گنجی با بیان اینکه در س��ال 90، 42 نش��ریه مجوز 
فعالیت دریافت کردند، بیان داشت: یک روزنامه، 15 ماهنامه، 
8 فصل نامه و.... مجوز نش��ر دریافت کردند.وی با بیان اینکه 

اقتصادی نبودن مطبوعات در این اس��تان یکی از مش��کالت 
عمده مطبوعات این استان اس��ت، اذعان داشت: مطبوعات و 
نشریات استان از نظر اقتصادی دارای درامد مطلبوب نیستند.

گنجی با اشاره بر اینکه هر شش ماهه از طریق ارشاد در جهت 
تقویت اقتصادی نش��ریات و مطبوعات محلی استان یارانه به 
مطبوعات پرداخت می شود، بیان داشت: در راستای حمایت 
از نش��ریات محلی آگهی اس��تخدامی و.... در نشریات محلی 
چاپ می شود.وی با بیان اینکه عالوه بر ارتقاء کمی نشریات و 
محالت، ارتقاء کیفی نشریات با برگزاری دوره های آموزشی، 
برگزاری جش��نواره ها و نمایش��گاه ها صورت گرفته اس��ت، 

تصریح کرد: در حال حاضر مطبوعات استان...

   تقدیر علمای حوزه علمیه 
از هاشمی
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چهره روزیادداشت

 استقبال از تصمیم عارف و روحانی 
برای ائتالف

سید محمد خاتمی بر ضرروت نگاه فراجناحی اصالح طلبان در انتخابات 
شوراها تأکید کرد و با اشاره به نامزدی حسن روحانی و محمد رضا عارف 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: این که به این نتیجه رسیدیم که 

حتما باید ائتالف باشد نتیجه خوبی است. 
جمعی از نامزدهای اصالح طلب انتخابات شورای اسالمی سراسر کشور 
روز گذشته با سید محمد خاتمی با ابراز تأسف از رد صالحیت تعدادی 
از چهره های اصالح طلب در انتخابات ش��وراهای سراسر کشور گفت: 

این که تصور شود لیست خاصی متعلق به کسی است درست نیست.
وی با تأکید بر پرهیز از نگاه گرایشی و جریانی در انتخاب کاندیداهای 
شوراها و لزوم توجه به مصالح فراجناحی دراین عرصه تأکید کرد: باید 
سعی کنیم همه اندیشه ها و چهره هایی که می توانند در خدمت مردم 
باشند با تنوعی که الزم است در شوراها حضور یابند و خدمت بیشتری 
به مردم و کشور بکنند. خاتمی درباره انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
این که معتقدم تالشی که شد و به این نتیجه رس��یدیم که حتما باید 
ائتالف باشد نتیجه خوبی است، گفت: در مناظره هم جناب آقای عارف 
و جناب آقای روحانی مواضع خوبی داشتند. از جمله سؤال شد که آیا از 
هفت نفر دیگر استفاده می کنید؟ گفته شد که عالوه بر هفت نفر دیگر 
هر کسی که برنامه داشته باش��د ولو رد صالحیت هم شده است باید از 
او استفاده کرد. وی ادامه داد: از میان این دو نفر هر کدام باشند از توان 
و پشتوانه همدیگر حداکثر اس��تفاده را خواهند کرد. باید از اندیشه ها 
و نیروهای دیگر هم اس��تفاده کنند. ائتالف در این عرصه دل جامعه را 

شاد می کند.

  انتقال شهدای انفجارتروریستی 
عراق به ایران

مدی��رکل عتبات عالیات س��ازمان ح��ج و زیارت گفت: تمام ش��هدا و 
مجروحان انفجار تروریستی دیروز عراق، لحظاتی پیش به کشور منتقل 

شده و به استان های خود انتقال داده شدند.
مسعود اخوان گفت: بر اثر انفجار تروریستی دیروز که بر سر راه کاروان 
زائران ایرانی اتفاق افتاد 14 نفر از هموطنان مان به ش��هادت رسیدند 
که لحظاتی قبل تمامی ش��هدا و مجروحان از طریق مرز خس��روی به 
کش��ورمان وارد ش��دند به جز یک مورد از مجروحان که هم اکنون در 
بیمارستان بغداد بستری است و پزشکان اجازه مرخصی وی را نداده اند.

   تقدیر علمای حوزه علمیه 
از هاشمی

روزنامه جمهوری اسالمی نوش��ت:200 نفر از علما، استادان و فضالی 
حوزه علمیه قم با امضای نامه ای خطاب به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
از ایشان به خاطر نام نویسی و آمادگی برای حضور در عرصه رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری تشکر و به خاطر بازماندن ایشان از حضور در 

این صحنه اظهار تأسف کردند.

   لغو سخنرانی قالیباف درپی 
قطع مشکوک برق

قطع مشکوک برق در محل سخنرانی قالیباف در شهر مالرد، سخنرانی 
وی را در جمع مردم این شهر لغو کرد. محمدباقر قالیباف دقایقی پیش 
در شهر مالرد در جمع مردم این شهر قبل از سخنرانی که دقایق پیش 
از حضور وی برق این مجموعه قطع ش��د. قالیباف حدود 20 دقیقه در 
انتظار وصل مجدد برق منتظر ماند که با توجه به ازدحام جمعیت و وصل 
نشدن برق، سخنرانی وی لغو شد. این در حالی است که محل سخنرانی 
قالیباف و محوطه آن مملو از جمعیت بود. همچنین دقایقی بعد از خروج 

قالیباف برق محل سخنرانی وی مجددا وصل شد.

 بیانیه وزیر خارجه کانادا 
علیه انتخابات ایران

»جان بیرد« وزیر امور خارجه کانادا در بیانی��ه ای مداخله جویانه، ادعا 
کرد: »انتخابات ایران نزدیک است و حاکمان ایران تمام تالش خود را 
به کار گرفته اند که خواست جمعی و خواسته های دموکراتیک ایرانیان 
متوس��ط را س��رکوب کنند.« وی در ادامه بیانیه مزبور ادعا کرده است 
که ایران، کاری ب��رای گرفتن رأی از ایرانیان مقیم کانادا نکرده اس��ت 
و این نش��ان می دهد که انتخابات ایران تنها ابزار تبلیغاتی است! وزیر 
امور خارجه کانادا ابراز نگرانی کرده اس��ت که ایران با وجود داشتن 9 
ماه وقت، اقدامی در خصوص اخ��ذ رأی از ایرانیان مقیم کانادا نکرده و 
ایرانیان مقیم کانادا را از برخی خدمات از جمله حق رأی محروم کرده 
است. وزیر امور خارجه کانادا در حالی در خصوص انتخابات ایران اظهار 
نگرانی می کند که در این کشور مقامات، کمتر به ابراز نگرانی از وضعیت 
بومی های کانادای��ی مبادرت می ورزند. بومی های کانادا از بس��یاری از 

حقوق اجتماعی محروم اند.

اخبار کوتاه

احتمال اجماع بعضی از کاندیدا ها  
عباس سلیمی نمین 

 تحلیل گر مسائل سیاسی
 

کاندیداها با کناره گیری ب��ه نفع دیگری تصمیم گیری برای انتخاب 
را تس��هیل می کنند. ل��ذا من با این اقدام، موافق��م و این که از خود 
بگذرن��د و نفع بزرگتری را مدنظر قرار دهند، مثبت می دانم؛ چرا که 
با این کار انتخاب را برای مردم تس��هیل می کنند. این که گفته شود 
اجماع می��ان اصالح طلبان، احتمال پیروزی آنها را افزایش می دهد، 
اگرچ��ه طبعا تجمیع آراء به این مس��أله کمک می کن��د اما با توجه 
به نظرس��نجی ها این که اصالح طلبان بتوانن��د در دور اول اکثریت 
آراء را بدست آورند پیش بینی 
بلن��د پروازانه ای اس��ت. ضمن 
این ک��ه تجمیع الزام��ا به این 
نتیجه ختم نمی ش��ود که همه 
آراء در سبد دیگری قرار بگیرد. 
مث��ال اگ��ر آقای ع��ارف به نفع 
روحانی کن��ار رود، برخی آرای 
وی در س��بد رأی آقای روحانی 
ریخته نخواهد شد، چون برخی 
اصالح طلب��ان، آقای روحانی را 
                                              اص��الح طل��ب نم��ی دانن��د.
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حمایت حجت االسالم نقویان از قالیباف

حجت االسالم و المس��لمین نقویان، از روحانیون اعتدال گرای تهران نیز از قالیباف حمایت کرده 
است. وی در این رابطه گفت: هرکه توانست تهران را اداره کند، از پس اداره کشور هم برخواهد آمد. 

اما وظیفه ما این است که تالش کنیم آدم های خوب را بشناسیم و کمکشان کنیم.

ائتالف اصالح طلبان 
شکل می گیرد

نوبخت معاون مرکز مطالعات استراتژیک و سخنگوی ستاد مرکزی روحانی 
گفت: با تدبیر بزرگان اصالح طلب در دو روز آینده، ائتالف عارف و روحانی برای 
ورود به صحنه رقابت در برابر اصولگرایان شکل خواهد گرفت. وی شنبه شب 
در جمع هواداران دکتر روحانی که در سالن کوثر قزوین گردآمده بودند، گفت:  
خوشبختانه با این که مراسم امروز بدون آمادگی برگزار شده با استقبال پر شور 
جوانان روبرو ش��ده که بیانگر گرایش روز افزون به این نامزد است. وی افزود: 
این که هاشمی بزرگ از آمدن باز می ماند و خاتمی با همه شایستگی هایش 
آنچنان عرصه برایش تنگ می شود که نمی تواند وارد عرصه رقابت شود و ملتی 
بزرگ از وجود چنین شخصیت هایی محروم می ماند، شخصیتی مانند روحانی 

می تواند این خالء را برای هواداران پر کند.

آیت اهلل حسن ممدوحی عضو ش��ورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، حمایت تشکل متبوعش از کاندیداتوری علی اکبر والیتی را رد کرد و گفت: 
این اخبار به هیچ وجه صحت ندارد. وی خاطرنشان کرد: در جلسه غیر رسمی 
جامعه مدرسین 14 نفر از اعضا ش��رکت کرده بودند که 7 نفر، یک طرف و  4 
نفر دیگر طرف دیگر قرار گرفتند و  نظری که در جلسه مطرح شد، به منزله نظر 
نهایی نیست. برای نظر نهایی باید 23 نفر حضور داشته باشند تا 14 نفر رأی 
نهایی را بدهند. وی افزود: گمان نمی کنم جامعه در این دوره از انتخابات به فرد 
خاصی برس��د، به نظرم در قالب بیانیه ای مردم را  به حضور حداکثری دعوت 
می کند، البته ممکن است برخی از اعضا مواضعی را بیان کنند که آن مواضع 

نظر جامعه مدرسین نیست، بلکه نظر شخصی اعضا است.

محمد نجار وزیر کشور اظهارداشت: تمامی مسئولین کشور 
مستقیم یا غیرمستقیم از طریق انتخابات، انتخاب شده اند. 

 وی با اشاره به این که تاکنون 30 انتخابات در کشور برگزار 
شده است، گفت: تمامی این انتخابات با سالمت انجام شده 
اس��ت. وزیر کش��ور گفت: مراقبت ویژه، صحت، نداش��تن 
رودربایستی و اجرای ُمر قانون از مواردی است که در انتخابات 
کشور لحاظ می شود.  وی به چهار رکن برگزاری انتخابات در 
کشور اشاره کرد و گفت: امانتداری، عدالت محوری، مشارکت 
گسترده و رعایت قانون، خصوصیت های برگزاری انتخابات 
است که وزارت کشور بر این اصول انتخابات یازدهمین دوره 
ریاس��ت جمهوری و چهارمین دوره ش��ورای اسالمی شهر 

تهران را برگزار می کند. 
محمد نجار ب��ا بیان این ک��ه تمامی کاندیداه��ا به صورت 
یکس��ان از امکان��ات دولت��ی ب��رای تبلی��غ اس��تفاده 
می کنن��د، گف��ت: حج��م کار انتخابات��ی در اس��تان 
ته��ران باالت��ر از اس��تان های دیگر اس��ت بنابرای��ن باید 
 مس��ئوالن اس��تانی نیز بیش��تر فعالیت داش��ته باش��ند. 
محمد نجار با بیان این که یک میلیون عوامل اجرایی در سطح 
کشور، انتخابات را برگزار می کنند، گفت: عوامل اجرایی از 
معتمدین ملت هستند و از 13 نفر هیأت اجرایی 9 نفر آنها 

معتمد مردم هستند. 

محسن رضایی وعده داده است که اگر رییس جمهور شود، 
23 میلیون تومان هدیه ازدواج می دهد!

این رقم، با توج��ه به ثبت حدود 400 هزار فق��ره ازدواج در 
سال، بیش از  9200 میلیارد تومان برای هر سال خواهد شد!

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
روز ش��نبه در برنامه به انتخاب شما، به پرسش های جوانان 

در حوزه های مختلف و برنامه های انتخاباتی خود پاسخ داد.
وی با بیان این که»وقتی نام جوان را می شنوم از یک طرف 
نشاط به من دست می دهد و از طرف دیگر غصه می خورم« 
افزود: جوانان بزرگترین س��رمایه این کش��ور هستند و این 
موجب نش��اط اس��ت اما پر و بال ش��ان بسته اس��ت. البته 
زمان هایی که پر و بالشان باز شد، توانستند حماسه های بزرگ 
بیافرینند و این بار نیز به کمک آنها ملت ایران به آس��مان ها 
پرواز خواهد کرد. رضایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که 
»در برنامه ها و دولت آینده شما جوانان چه جایگاهی دارند؟« 
گفت: من به جوانان هم به عنوان سرمایه و منبع نگاه می کنم 
و هم به عنوان هدف. متأسفانه در 20 سال اخیر تنها به مسائل 
و روزمره توجه شد و کادرسازی با استفاده از جوانان صورت 
نگرفت و ما به اندازه کافی جوانان کادر برای آینده نداریم. وی 
ادامه داد:  جوانان یک منبع و ثروت عظیم برای عبور از شرایط 

کنونی کشور به ویژه برای حل مشکالت خودشان هستند. 

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که اگر در انتخابات 
که ستون مردم س��االری اس��ت، خللی ایجاد شود، خیانت 
درامانت اس��ت؛ گفت: نباید گذاش��ت برخی ها با اقداماتی، 
اصالت انتخابات را زیر سئوال ببرند. علی الریجانی با تقدیر از 
فعالیت های هیأت های نظارت و اجرایی انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روس��تا، اقدام آنها را خدمتی ارزشمند برای 
کشور ارزیابی کرد. نماینده مردم قم در خانه ملت، انتخابات 
را یکی از موضوعات اساسی کشور برش��مرد و ابراز داشت: 
ناظران صندوق های آرا و هیأت ه��ای اجرایی یکی از اضالع 
مهم برگزاری انتخابات در کشور به شمار می روند. وی با اشاره 
به برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا اظهار داشت: فلسفه برگزاری 
این دو انتخاب��ات با یکدیگر این بود که دائما فضای کش��ور 
درگیر انتخابات نباشد و انتخابات هر دو سال تنها یک بار رخ 
دهد و فاصله ها به جای هر سال، دو سال یک بار صورت گیرد. 
الریجانی عنوان کرد: برگزاری همزمان، دو سیستم جداگانه 
را می طلبد و ساز و کار جداگانه ای دارد که امیدواریم در آینده 
بتوان تدبیری اندیشید تا سیستم نظارت هر دو انتخابات را 
یکی کرد. وی با مهم خواندن کار شوراها در کشور ابراز داشت: 
متأس��فانه این روزها انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 

شوراهای اسالمی را تحت الشعاع قرار داده است. 

دکتر علی اکبر والیتی برخی مباحث مناظره را غیراخالقی 
دانست و گفت: ناچار ش��دم برخی مس��ائل را در خصوص 
کارش��کنی ها در مذاکرات هس��ته ای بیان کنم. وی گفت: 
پیش از این به دلیل رعایت مصالح نظام و عمل به توصیه های 
رهبرمعظم انقالب برای حفظ آرامش کش��ور در خصوص 
کارشکنی برخی در مذاکرات هسته ای صحبتی نکرده بودم 
اما در مناظره ناچار شدم برخی حرف ها را بزنم تا معلوم شود 
بعضی که سیاه نمایی می کنند، واقعیت  مطلب چیز دیگری 
اس��ت. وی همچنین برخی مباحث طرح شده در مناظره را 
غیراخالقی دانست و گفت: باید رقابت ها اخالقی باشد زیرا 
حافظه مردم را نمی توان پاک کرد. والیتی گفت: امیدواریم 
اینجور کارها در آینده تکرار نشود. وی تأکید کرد: سیاست 
خارجی باید همراه ب��ا اقتدار و تدبیر باش��د و باید مقاومت 
مدبرانه وجود داش��ته باش��د.  وی همچنین گفت: باید در 
مناظره ها اخالق و شئونات انس��انی افراد رعایت شود. وی 
گفت: در مناظ��ره فضا، فضای مطلوبی نبودک��ه امیدواریم 
دوباره تکرار نشود. وی در خصوص نتیجه ائتالف 2+1 گفت: 
عمال همه داریم پای صندوق رأی می رویم. درباره مذاکرات 
هسته ای نیز گفت: دستیابی به انرژی هسته ای با قدرت ادامه 
می یابد و با تدبیر مش��کالت آن برطرف می شود اما در حال 

حاضر این تدبیر وجود ندارد.

انتخابات  انتخاباتانتخابات  انتخابات

 یک میلیون نفر انتخابات 
را برگزار می کنند

هدیه ازدواج 23 میلیونی 
می دهم!

 اصالت انتخابات 
زیر سئوال نرود

ناچار شدم 
برخی مسائل را بگویم
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تکذیب حمایت جامعه 
مدرسین از والیتی

آغاز رقابت ها از درون خانه 

 همسران نامزدها به چه کاری مشغولند؟

اگرچه همس��ر رییس جمهور در ایران یک »عنوان« 
مرسوم در عرصه سیاست به شمار نمی رود ولی نباید 
از تأثیر این زنان بر اقدامات رییس جمهور غافل شد. 
بنابراین،حضور یا  حضور نیافت��ن آن ها در تبلیغات 
انتخاباتی همسرانشان می تواند فرصتی برای معرفی 
دی��دگاه رییس جمهور آین��ده به »مس��أله زنان« و 
اقدامات آنان در راس��تای »ارتق��ای جایگاه زنان« به 

عنوان بخش کثیر و مؤثر اجتماع باشد.
حمیده مروج تفرش��ی، زنی از خطه کویر و شهر یزد. 
موفقیت های تحصیلی او در س��ال های مدرس��ه با 
کسب رتبه10 در دانشگاه و قبولی در رشته پزشکی 
به اوج خود رسید. ازدواج او در 21سالگی با محمدرضا 
عارف، سیاس��ت را به رکن سوم زندگی مشترک آنها 
بدل ساخت. س��ال های زندگی اش با عارف همواره با 
فراز و نش��یب هایی همراه بوده است. او در کنار انجام 
وظیفه مادری برای س��ه پس��رش به ادامه تحصیل 
می پردازد و اکنون به عنوان پزشک متخصص و عضو 

هیأت علمی در دانشگاه تهران فعالیت می کند. پایگاه 
اجتماعی او تنها منوط به س��ابقه سیاسی همسرش 
نیست و  به عنوان اولین مبتکر تولید»پوست ترمیمی« 
 در می��ان متخصصان این رش��ته، زنی موف��ق و نام 
آشنا  ست. تفرشی در این روزهای مانده تا انتخابات با 
چهره ای بشاش و دور از انتظار، دست در دست همسر 

در میدان های انتخاباتی حضور می یابد.
 طیبه ماه��روزاده، چهره ای سرش��ناس و فعال در 
حوزه علوم انسانی است. آغاز فعالیت و تحصیل او در 
حوزه فلس��فه و تولید محتوا به ازدواجش با غالمعلی 
حدادع��ادل بازمی گ��ردد. از آن زم��ان تاکن��ون در 
سمت های اجرایی بسیاری چون مشاور وزیر علوم در 
امور زنان و خانواده، مدیر دبیرستان فرهنگ دختران، 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، مدیر پژوهشکده 
مطالعات زنان دانش��گاه الزهرا، عضو هیأت مؤسس 
انجمن فلسفه ایران، عضو هیأت امنای سازمان انجمن 
اولیا و مربیان، مؤسس شبکه زنان دانشمند مسلمان و 

سردبیری چندین مجله تخصصی و... ایفای نقش کرده 
است که البته موقعیت خانوادگی او در این موفقیت ها 
بی تأثیر نبوده است. موقعیت اجتماعی ماهروزاده و 
حضور همگام درکنار همس��رش، او را بیش از پیش 
بر س��ر زبان ها آورد و انتظ��ارات را از او به عنوان یک 
زن فعال و مؤلف، در حوزه»زنان« و»علوم انس��انی« 

باال برده است.
  زهراس��ادات مش��یر، زن��ی از محل��ه طرقب��ه

 که چند سالی اس��ت همس��ایگی اش با محمدباقر 
قالیباف در ساختمان بهشت تهران، او را به چهره ای 
سرشناس تبدیل کرده است. دوران دبیرستان را تمام 
نکرده بود که امام )س(، صیغه عقدشان را جاری کرد و 

زندگی او با مردی نظامی آغاز شد. 
ازدواج نه تنها مانعی برای ادامه تحصیل و فعالیت های 
اجتماعی اش نبود بلک��ه راه او را برای دس��تیابی به 
مشاغلی چون مدیریت اداره فرهنگی و اجتماعی امور 
بانوان شهرداری تهران و مش��اور شهردار هموار کرد. 

روی دیگرش، چهره ای فرهنگی و ادبی است که شعر 
می گوید، نقاشی می کند و جامعه شناسی را به عنوان 
پیشه علمی برای خود بر گزیده است. استعفای مشیر 
از س��مت اولش در ایام نزدیک به انتخابات و سوابق 
اجرایی او نش��ان از حضور فع��ال در دولت احتمالی 

همسرش دارد.
 معصومه خدنگ، زنی که محسن رضایی از طریق امام 
جماعت مسجد احمدیه نارمک و به عنوان عضوی از 
خانواده ای انقالبی با او آشنا ش��د و ازدواج کرد. او در 
تمام سال های جنگ و بعد از آن در کنار همسر، فراز 
و نشیب های بسیاری را تجربه کرد و دور از هیاهوی 
فعالیت های سیاس��ی به عنوان زنی خانه دار و مانند 
هر مادری به امور فرزندان مش��غول بود، هرچند او و 

فرزندانش نیز از امواج سیاست مصون نماندند.
  با این حال حضورش در کنار محس��ن رضایی برای 
ثبت نام در انتخابات88، نام و چهره او را برای همگان 
آشنا ساخت و شاید نشان از حمایت بی چون و چرای 
او از همسرش دارد. حتی مرگ مشکوک پسرشان نیز 

نتوانست خللی در حمایت او از رضایی وارد کند. 
همس��ر او در هیچ یک از انتخابات  گذش��ته توفیقی 
نیافته است. اینک هر دو چشم به 24 خرداد 92 دارند.

فاطمه س��جادی، زنی نه چندان ش��ناخته شده که 
همسرش نه تنها برای ایرانیان بلکه به عنوان مذاکره 
کننده ارشد ایران در مسأله اتمی برای خارجی ها نیز 

شناخته شده است.
آن ها در س��ال 1371و اندک زمانی پس از بازگشت 
سعید جلیلی از جنگ با یکدیگر ازدواج کردند. حاصل 
این ازدواج یک فرزند پسر به نام حمید است. سجادی 
دانش آموخته رشته پزشکی اس��ت و به عنوان یک 
پزشک عمومی دارای چهره ای مستقل از همسر است. 
در روزهایی که برخی از نامزدها س��عی دارند در کنار 
همسرانش��ان در محافل تبلیغانی حاضر ش��وند و به 
این طریق کمکی برای کمپین تبلیغاتی آن ها باشند، 
خبری از حضور س��جادی در کنار همسرش منتشر 
نشده و به نظر می رسد او حاشیه نشینی از هیاهوی 
انتخابات را بر حضور فعال در مجامع ترجیح داده است.

 لی��ال عنای��ت، ح��ال نوب��ت ب��ه دو زنی می رس��د 
 ک��ه در زندگ��ی م��ردی از دنی��ای سیاس��ت

و طبابت نقش عم��ده ای ایفا کرده اند. همس��ر اول 
علی اکب��ر والیت��ی، مری��م والیتی ن��ام داش��ت. ا و 
ن��وه محمدحس��ین خوشنویس��ان از اس��تادان 
خوشنویس��ی کش��ور بود و در خانواده ای متدین و 
فرهیخت��ه رش��د یافته ب��ود. حاص��ل ای��ن ازدواج، 
چه��ار فرزن��د پس��ر و دو فرزن��د دخت��ر اس��ت که 
 همگ��ی متخص��ص و اه��ل عل��م ان��د، ام��ا  فوت 
ناگهانی اش پایانی بود بر زندگی مشترک آن ها. همسر 
دوم والیتی، لیال عنایت، چند سالی است که به جمع 
خانواده والیتی وارد شده است. او هم مانند همسر اول 
»خانه داری« و مدیریت امور خان��ه را به فعالیت در 
عرصه سیاست و حضور در اجتماع ترجیح داده است. 
اما گفته ها و نقل های والیتی درباره او گواه بر حمایت 

همه جانبه او از همسرش دارد.
  راضیه سلیمی، متولد تهران است اما آرامش کویر 
را از پدر کاشانی و ش��جاعت را از مادر تبریزی اش به 

ارث برده است. 
همین روحیه س��بب ش��د تا در 17س��الگی و مدت 
کوتاهی بعد از اتمام تحصیالت دبیرس��تانی محمد 
غرضی را به ازدواج بپذیرد. او در تمام سال های مبارزه، 
جنگ و سازندگی در کنار همس��ر ماند و در محیط 
خانه به تربیت چهار فرزندش و خانه داری پرداخت. 
هرچند سلیمی هیچ گاه پا به عرصه سیاست نگذاشت 
ولی پیشینه سیاسی همسرش نشان از حمایت همه 
جانبه او از این مرد سیاس��ی و ایستادگی اش در برابر 

مشکالت دارد.
 همسر حس��ن روحانی نیز چهره ای کمتر شناخته 
شده در عرصه امور اجتماعی و سیاس��ی است. اما با 
وجود تالش های بسیار برای کسب اطالعات بیشتر 
و دقیق تر برای توضیح نقش ایشان در زندگی حسن 
روحانی با  پاس��خ مثبت از س��وی نزدیکان و س��تاد 

انتخاباتی ایشان مواجه نشدیم.
 هر چند خبرگزاری ایس��نا در تاری��خ1391/8/7در 
گزارشی به نقل از آقای حسن روحانی نوشت: انتخاب 
همسر توسط خانواده ام صورت گرفت و خانواده اصرار 
داشتند که من ازدواج کنم. سن من هم حدود 20 سال 
بود. پدرم اصرار داشت، مادرم هم همین طور، من هم 

خیلی بی میل نبودم.
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 درختان کهنسال حاشیه مادی ها
 در معرض خطر هستند

شهردار منطقه 9 اصفهان با اش��اره به این که یک پنجم مادی های شهر 
اصفهان در منطقه 9 قرار دارد، اظهارداشت: با وجود تالش های منطقه 9 
برای حفظ فضای سبز مادی ها از جمله آبرسانی از طریق تانکر، حفر چاه 
و خریداری آب، خشکسالی و خشکی رودخانه باعث شده درختان قطور 
و کهنسال حاشیه مادی ها در معرض خطر قرار گیرند. به گزارش ایمنا، 
عبدالرسول امامی با اشاره به این که یک پنجم؛ یعنی حدود ۷۴ کیلومتر 
از مادی های شهر اصفهان در منطقه 9 قرار دارد، اظهار داشت: به دلیل 
 خشکسالی و خش��کی رودخانه زاینده رود تاکنون خس��ارات زیادی به 

مادی ها وارد شده است. 

بازآموزی20 نفر از امدادگران 
شهرستان تیران و کرون

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان تیران و کرون گفت: دوره بازآموزی 
امدادگران هالل احمر شهرستان تیران و کرون با شرکت20 نفر برگزار شد. 
حجت اهلل صالحی در گفتگو با ایس��نا اظهار داشت: جمعیت هالل احمر 
شهرستان تیران و کرون در آستانه تعطیالت تابستانه و شروع سفرهای 
هموطنان، دوره بازآموزی امدادگران هالل احمر را طی دو روز با حضور20 

نفر از امدادگران پایگاه امداد جاده ای برگزار کرد.

 محموله پوشاک قاچاق
 در شهرضا کشف شد  

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: با تالش مأموران گلوگاه شهید 
امامی محموله۵00 ثوبی پوشاک قاچاق به ارزش۱20میلیون ریال کشف 
و ضبط شد. سرهنگ حمید امیرخانی افزود: این مقدار پوشاک از داخل 
یک دستگاه اتوبوس خط شیراز به تهران به دست آمد.  وی اظهار داشت: 

پوشاک خارجی قاچاق در چندین نقطه خودرو جاسازی شده بود. 

 اجرای مرحله دوم 
برنامه سالک در اصفهان 

معاون بهداش��تی و مس��ئول واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت 
شماره یک از نحوه اجرای مرحله دوم برنامه کنترل سالک بازدید کرد.

با توجه به شروع مرحله دوم عملیات کنترل سالک در پایگاه هوایی شهید 
بابایی در تاریخ۱3خردادماه، دکتر فیاض معاون بهداشتی و دکتر فارسی 
مسئول واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره یک از چگونگی 
اجرای عملیات طعمه گذاری و کنترل مخزن بیماری سالک منطقه مذکور 
بازدید نمودند. در این بازدید نقاط قوت و ضعف و اشکاالت موجود مورد 
بررسی قرار گرفت و نتیجه امر به دکتر مشک فروش رییس بیمارستان 

پایگاه منعکس گردید.

 جمعیت اصفهان 
تا30 سال آینده سالمند می شوند

کارشناس دفتر توان بخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: طی 
30 سال آینده جمعیت سالمندان اس��تان از هشت درصد به 2۵ درصد 
جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد. عادل بهمنی در گفتگو با مهر با بیان این 
که در حال حاضر حدود۴00 هزار نفر از جمعیت استان اصفهان را افراد 
باالی60 سال تش��کیل می دهند، اظهار داشت: طی30 سال آینده از هر 
چهار نفر، یک نفر سالمند خواهیم داشت، در حالی که برای داشتن دوران 
سالمندی سالم و با نشاط برنامه خاصی تدوین نشده است. بهمنی گفت: 
به دلیل مشکالت اعتباری، کار تخصصی ویژه ای برای جوانان و میانساالن 
برای داشتن دوران سالمندی س��الم نداریم و فعالیت سازمان محدود به 

اجرای برنامه ها برای سالمندان است.

گشتی در اخبار

 حفظ محیط زیست
 اولویت نخست در توسعه معادن 

استاندار اصفهان/علیرضا ذاکر اصفهانی

 در بخش توسعه معادن، اولویت نخست استان حفظ و کنترل محیط 
زیست و مدیریت منابعی است که در حیطه محیط زیست قرار دارد.  
با توجه به خشکس��الی، تغییر اقلیم در س��ال های اخیر و همچنین 

وجود برخی آالینده های محیط زیست حساسیت خاصی دارد. 
بحث هایی ک��ه در کارگروه مع��دن صورت می گیرد، نه به واس��طه 
محدودیت برای اس��تفاده بلکه به منظور توس��عه و افزایش استفاده 

از معادن اس��ت. اس��تفاده از 
ابعاد و ظرفیت های گسترده 
معادن در بخش های مختلف 
مانند س��نگ ه��ای زینتی، 
س��رب و مس و همچنین در 
بخش توریس��م در توسعه و 
درآمدزایی کشور مهم است. 

اس��تان اصفهان وضع بسیار 
خوبی در این باره دارد.
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چهره روز
طنین نوای اذان در۲۱۳ نقطه از شهر   

 با نصب س��امانه جدید پخش اذان در2۱3 نقطه از ش��هر ن��وای اذان در یک ه��زار نقطه این 
کالن شهر به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و دومین مرکز فرهنگ جهان اسالم 

در سه نوبت در سطح شهر طنین انداز می شود. 

3

No. 1055   |  June  10   ,2013  |  8 Pages

نصب المان های شهری 
با موضوعات معنوی 

مدیرعامل سازمان آرامستان های ش��هرداری اصفهان اظهار داشت: در سال 
گذشته3۵0 میلیون تومان برای دفن رایگان در باغ رضوان هزینه شده است.

مجتبی کاظمی با اعالم این مطلب گفت: دفن رایگان برای افراد بی بضاعت، 
 افراد فوت ش��ده تحت پوش��ش کمیته امداد، بهزیستی، س��المندان، اموات 
مجهول الهویه، افراد فوت شده معرفی شده توسط ارگان های حمایتی خاص و 

فوت شدگانی که اهدای عضو داشته اند، صورت می گیرد. 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: هزینه دفن 
افرادی که نیازمندند و توان مالی ندارند براس��اس معرف��ی نامه کمیته امداد 
و سازمان بهزیس��تی، دریافت نمی گردد یا تخفیف داده می شود، همچنین 
متوفیان بی نام و نشان با تأیید پزشک قانونی به صورت رایگان دفن می شوند. 

عضو هیأت علمی گروه فلس��فه دانش��گاه اصفهان گفت: فعالیت شهرداری 
اصفهان در زمینه نصب المان های شهری با موضوعات معنوی پسندیده و مایه 
تذکر است، به طوری که در مقام مقایسه، شهرداری اصفهان از دیگر شهرهای 

کشور عملکرد بهتری دارد.
علی کرباسی زاده اصفهانی اظهار داشت: فعالیت های شهرداری اصفهان در 
زمینه نصب المان های شهری با موضوعاتی چون روایات و کلمات اخالقی در 

سطح شهراصفهان پسندیده است. 
وی با اشاره به این که در مقام مقایسه اصفهان از دیگر شهرهای کشور عملکرد 
بهتری دارد، عنوان کرد: با توجه به فعالیت های انجام ش��ده نسبت به سابقه 
 فرهنگی این کالن ش��هر و همچنین وج��ود مرکز فرهنگ��ی عظیمی چون 

تخت فوالد، هنوز جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد. 

زیر پوست شهر/شهر زیر پوستر ها 

س:ایمنا[
]عک

معاون عمرانی ش��هرداری 
 گروه 
اصفهان از آغاز ش��مارش شهر

معکوس بهره ب��رداری از طرح احی��ای میدان امام 
علی)ع( خبرداد. متن زیر مش��روح سخنان علیرضا 

قاری قرآن درمورد این پروژه بزرگ است :
عملیات اجرایی فازدوم میدان امام علی)ع ( ش��امل 
میدان اصلی، بدن��ه میدان، کف س��ازی، پارکینگ 
ش��مالی، فضای چند منظوره، نورپردازی و مبلمان 
ش��هری، مراحل پایانی خود را م��ی گذراند.  میدان 
اصلی منته��ی به چهار ضلع اس��ت: می��دان اصلی 
امام علی)ع( از جنوب به هارونیه، از ش��رق به امتداد 
هارونیه، از سمت ش��مال به بازار ریسمان و از غرب 
به امت��داد بازار ریس��مان منتهی می ش��ود.  محور 
عبدال��رزاق، میدان ام��ام علی)ع( را به دو قس��مت 
شمال و جنوب تقس��یم می کند، در قسمت شمالی 
پارکینگ سه طبقه با ظرفیت220 دستگاه خودرو 
در حال احداث بوده و تاکنون ۷6 درصد پیش��رفت 
فیزیکی داشته اس��ت.  در قسمت جنوب عبدالرزاق 
نیز فضای چند منظوره در مساحت ۱/2 هکتار برای 
برگزاری نمایشگاه ها و مراسم های مختلف در دست 
اجراست و اکنون درصد پیشرفت فیزیکی این طرح 
به ۸۵ درصد رسیده اس��ت. میدان امام علی)ع( در 
چهار ضلع به ش��کل ذوزنقه در حال احداث اس��ت. 

اطراف میدان مانند میدان امام)ره( به سمت داخل 
میدان و بازار، مغازه تعبیه شده است. کف میدان نیز 
ترکیبی از سنگ فرش، فضای سبز، آبنما و مبلمان 
شهری خواهد ش��د و حدود نیم هکتار از فضای کف 
میدان به فضای سبز اختصاص داده شده است.  کف 
سازی میدان،۵0 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته 
است، بدنه س��ازی اطراف میدان اصلی امام علی)ع( 
در قس��مت ش��مالی90 درصد، در قس��مت غربی 
تاکن��ون 9۷ درصد، در بخ��ش جنوب۱00درصد و 
در قسمت ش��رقی نیز ۸9 درصد پیشرفت فیزیکی 
داش��ته اس��ت.  عملیات اجرایی نورپردازی، آبنما و 
روش��نایی میدان نیز در مراحل تکمیلی قرار دارد.  
به طور کلی عملیات اجرایی فض��ای میدان اصلی، 
فضای زیرمیدان، بدنه سازی، کف سازی، نورپردازی 
 و مبلمان شهری، در ماه مبارک رمضان تکمیل و به 
بهره برداری می رس��د. بخش��ی از میدان جلوخان 
مسجد جامع در حال آزادسازی و بخش دیگر آن در 
مرحله تکمیلی قرار دارد.  سه پارکینگ در محدوده 
میدان امام علی)ع( احداث شده است و بعد از اتمام 

طراحی عملیات اجرای��ی، پارکینگ کم��ر زرین و 
پارکینگ های ورودی خیاب��ان های ولی عصر)عج( 
 و عبدالرزاق به عنوان مکمل پارکینگ ش��مالی آغاز 
می ش��ود.  اس��کلت بندی، احداث فض��ای میدان، 
زیرگذر، فضای چندمنظوره و پارکینگ در دس��تور 
کار س��ازمان عمران قرار داشته اس��ت.  در تکمیل 
فعالیت های سازمان نوسازی، دو سازمان پارک ها و 
فضای سبز و زیباسازی نیز به منظور احداث فضای 
سبز میدان و نورپردازی، ایجاد آبنما و مبلمان شهری 
مشغول به فعالیت شدند.  برای تکمیل فاز دوم میدان 
امام علی)ع( به صورت شبانه روزی فعالیت می شود 
و۷00پرس��نل در بخ��ش مهندس��ی و کارگری در 
شیفت روز در مجموعه میدان امام علی)ع( مشغول 
به فعالیت هستند و در ش��یفت شب نیز بخش های 

اجرایی، تدارکات و پشتیبانی فعال هستند. 
 با توجه به ویژگی خ��اص پ��روژه از جهت مباحث 
شهری، تاریخی، میراثی در صدد هستیم در مراسمی 
باشکوه این طرح ملی به شهروندان اصفهانی تقدیم 

شود. 

آغاز شمارش معکوس 

بهره برداری از فاز دوم پروژه میدان امام علی)ع(

SMS

350میلیون  هزینه 
ساالنه دفن رایگان 

 بخش مهمی از کیفیت فضای یک ش��هر به سیما و 
منظر شهری باز می گردد. بی تردید شهروندان بر سر 
این که یک شهر با دیواره ها، نماها و مبلمان شهری و 
پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی 
و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطالعیه، برچسب 
تخلیه چاه و فاضالب که بر رویشان چسبیده و نصب 
شده است، روح و روانشان آزرده می شود و معتقدند 

که حقوق شهرنشینان تضییع شده است.
شهر یک محیط متعلق به مردم و طراوت و شادابی 
آن نیز نه تنها وابس��ته به اقدامات شهری شهرداری 
 تهران بلکه به مشارکت کلیه اقشار جامعه )حقیقی –

حقوقی( ب��رای حفظ تمی��زی و پاکیزگی ش��هری 
است. اس��تفاده از حریم مرعی و عمومی شهر برای 
تبلیغات فروشندگان حرفه های خدماتی و یا مراکز 
فرهنگی، آموزش��ی، هنری، روش مناسبی نیست و 
آلودگی ش��هر را افزایش می دهد. نگاهی به گذشته 
اقدامات شهرداری و سازمان زیباسازی شهر تهران 

نش��ان می دهد که در صورتی که مردم شامل انواع 
حرفه ها خصوصا آموزش��ی، خدماتی از یک س��و و 
ساکنین محله ها، ناحیه ها، خیابان ها، کوچه هاو... 
از س��وی دیگر همکاری الزم را با سازمان زیباسازی 
و مناطق ش��هرداری به عمل نیاورن��د، اقداماتی که 
برای پاکس��ازی این گونه تبلیغات غی��ر مجاز انجام 
 می پذیرد صرفا اتالف انرژی و هزینه مالی و انسانی و 
سخت افزاری را به همراه خواهد داشت و شهر تهران 

فقط برای چند ساعت بیشتر پاکیزه نخواهد ماند.
هر روز که می گذرد به انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا نزدیک تر می شویم 
و یک��ی از ماهیت های برگزاری ای��ن دوره انتخابات 
بحث تبلیغات برای نامزدهای ریاس��ت جمهوری و 
شوراهاست که بتوانند در مدت زمان قانونی تبلیغات، 

برنامه و توان مدیریتی خود را به مردم ارایه دهند.
هیچ ک��س حق ندارد آگه��ی تبلیغات��ی نامزدهای 
انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردی�ده در 

زم�ان ق�ان�ونی تب�لیغ�ات پاره و یا معدوم یا مخدوش 
نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.

در این می��ان در کنار فضاهای رس��انه ای، فضاهای 
ش��هری به خصوص فضاهای عمومی بهترین مکان 
 برای تبلیغات کاندیداها در سطح ش��هرها و روستا 
به شمار می رود. هرچند بر اساس قوانین انتخابات نوع 
و چگونگی تبلیغات برای کاندیداها معین و مشخص 
شده اس��ت، اما تجربه برگزاری انتخابات دوره های 
گذشته همواره مؤید این مطلب بوده است که برخی 
از کاندیداها و تیم ها و هواداران آنها از قوانین تبلیغات 
انتخابات تخطی کرده و برای تبلیغ فرد یا گروه مورد 
نظر خود به حریم ها و فضاهای عمومی شخصی تجاوز 
کرده اند و دامنه تبلیغات خود را به هر جا گس��ترش 
داده  اند. درمتن کام��ل قوانین و مق��ررات تبلیغات 

انتخاباتی آمده است: 
اس��تفاده از هر گونه پالکارد، پوستر، دیوار نویسی و 
کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار 

در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای 
عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین 
س��خنرانی و پرس��ش و پاس��خ از طرف نامزدهای 
انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع اس��ت. هیچ کس 
حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که 
در محل های مجاز الصاق گردی�ده در زم�ان ق�ان�ونی 
تب�لیغ�ات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل 

مرتکب جرم محسوب می شود.
مطبوعات و نش��ریات حق ندارند آگه��ی یا مطالبی 
علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخالف واقع 
مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی 
از نامزدهای معین باش��د. داوطلب�ان نم�ایندگ�ی و 
طرف�داران آن�ان ب�ه هیچ وجه، مجاز ب�ه تبلیغ علیه 
داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایس��تگی 
های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و 
هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی 
برای عموم ممنوع بوده و متخلفی��ن طبق مقررات 
مجازات خواهند ش��د. الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی 
نامزدها بر روی عالئ��م راهنمایی و رانندگی، تابلوی 
بیمارس��تان ها، تابلوی مدارس و س��ایر مؤسسات 
آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط 
بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات 
عموم��ی و دولتی و صندوق های پس��ت، باجه های 
تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و امالک بخش 
خصوصی )مگر ب��ا رضایت مالکان ی��ا متصرفان ( و 
هرگونه تابلوی راهنما، مأمورین انتظامی در صورت 
مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور 
تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند. 
بخشداری ها موظفند با اس��تفاده از امکانات محلی 

نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.
با وجود قوانینی از این دس��ت، گاه ب��ه دلیل رقابت 
ش��دید و نزدیک یک یا چند کاندی��دا، حامیان این 
اف��راد یا گروه ه��ا به هیچ چی��زی در ش��هرها رحم 
نکرده و برگه های تبلیغ��ات را روی در، دیوار منازل، 
روی درخت��ان، روی المان  ه��ای ش��هری همچون 
تیره��ای چ��راغ ب��رق و چراغ ه��ای راهنمای��ی و 
رانندگی نصب کرده ت��ا بتوانند فرد یا گ��روه مورد 
نظر خود را در نظر و دید س��ایر افراد ق��رار دهند. در 
این میان ع��ده ای از حامی��ان برای پرش��ور کردن 
تبلیغات انتخابات از صندوق پست گرفته تا صندوق 

صدقات را با بروش��ور و انواع پوس��ترها می پوشانند. 
 در زم��ان تبلیغ��ات ع��ده ای حت��ی ب��ه فضاهای

پیاده راه ها نیز توجه کرده و با چسباندن پوسترهای 
دارای برچس��ب، فضای پیاده راه ها را نیز از پوس��تر 
و بروش��ور بی نصیب باقی نمی گذارند هرچند الزم 
اس��ت تا تبلیغات به بهترین ش��کل ممکن صورت 
بگیرد تا مردم ش��ناخت بهتری از کاندیدا به دست 
بیاورند، اما تخل��ف از قوانین، خ��ود اولین گام برای 
زیر پا گذاشتن حقوق ش��هروندان و مردم است که  
  باید پس از برگزاری انتخابات هزینه های آن از جیب 

شهروندان برای پاکسازی این فضاها خارج شود.

گم شدن نامزدها در میان تبلیغات
گاه پیش می آید برخی از هواداران کاندیداها چشم 
بس��ته حتی به حریم خصوصی افراد برای تبلیغات 
راه باز می کنند و برای تبلیغ بهتر، به اموال شخصی 
مردم و ش��هروندان هم رحم نمی کنند که این اقدام 
نسنجیده سبب می شود برخی از این عمل نامزدها 
اعالم نارضایتی کنند. هرچند مدیریت ش��هری در 
راس��تای وظیفه ذاتی خ��ود در بخش های مختلف 
فضاهای ویژه ای را برای تبلیغات در س��طح شهرها 
در نظ��ر گرفته اس��ت و در این زمین��ه حتی برخی 
فضاهای پرتابل را نیز فراهم س��اخته اند تا این افراد 
بتوانند به تبلیغات بپردازند ولی عده ای از هواداران 
در رقابت سنگین فقط به فکر آن هستند که شهر را 
از چهره یک ف��رد یا یک گروه پر کنن��د. یکی مأمور 
چسباندن پوستر از سوی یک کاندیداست و دیگری 
مأمور چسباندن و پوشاندن پوس��ترهای چسبیده 
روی این فضاهای تبلیغات. در دوره حاضر همزمانی 
انتخابات شوراها با ریاست جمهوری بر دامنه تبلیغات 
خواهد افزود با این حال عالوه بر آن که انتظار می رود 
حامیان و هواداران افراد یا گروه های کاندیدای این دو 
انتخابات به بهترین شکل ممکن از فضاهای شهری 
برای تبلیغ استفاده کنند، این انتظار هم بجاست که 
شیوه تبلیغ صحیح، خود بهترین شکل برای تبلیغ 
پایبندی به قانون خواهد ب��ود. گاه پیش می آید که 
تخلف از قوانی��ن تبلیغات آنچن��ان افزایش می یابد 
که هواداران با ش��یوه های نامناسب به گونه ای اقدام 
به رقابت تبلیغاتی می کنند که عمال می توان گفت 

این افراد تبلیغ روی اعصاب مردم را نشانه گرفته اند.

تبلیغات روی اعصاب مردم

لطفا به شهر رحم کنید



چهره روزیادداشت

 راه اندازی نخستین سایت
 خرید گروهی شهرستان ها 

گروه اقتص�اد -  با ایج��اد درگاه ه��ای الکترونیکی بانک ه��ا، زندگی 
الکترونیکی از جنبه های مختل��ف زندگی مردم وارد ش��د. با وجود این 
 تحول، ماهیت سایت های ایرانی نیز دس��تخوش تغییر و از جنبه صرفا 
اطالع رسانی و معرفی خدمات و کاال خارج شدند و فروشگاه هایی با امکان 
خرید آنالین شکل گرفتند. از جدیدترین فروش��گاه های طراحی شده 
در ایران، می توان به سایت های تخفیف و خرید گروهی اشاره کرد. این 
سایت ها با ارایه تخفیف های کامال واقعی قادر به تأمین مایحتاج روزانه هر 
خانوار ایرانی هستند و هر فرد تنها با داشتن رمز دوم و cvv2 کارت های 
عضو شبکه شتاب، اقدام به خریدهای امن اینترنتی )البته از فروشگاه های 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی( می کند. این سایت ها در تهران بزرگ به 
وجود آمدند و به موفقیت هایی نیز رس��یدند که می توان دلیل عمده آن 
را به ماهیت شهر تهران و به روز بودن شهروندان این شهر نسبت داد. اما 
در آذر1390نخستین سایت خرید گروهی شهرس��تان های ایران با نام 
تجاری نت گت )net get( در اصفهان و توس��ط ش��رکت ترنج طراحی 
و راه اندازی شد که بعدها به دلیل همخوانی با نام یکی دیگر از برندهای 
همین شرکت به مستر تخفیف تغییر نام پیدا کرد. مهم ترین هدف مستر 
 تخفیف، فراهم کردن امکان خرید با تخفیف های باال و قیمت های مقرون

به صرفه اس��ت. این س��ایت که بر قدرت خرید گروهی تمرکز دارد و به 
گونه ای عمل می کند که در آن، هم صاحبان کس��ب وکارهای مختلف و 

هم خریداران سود ببرند. 

 پیشرفت 77 درصدی
 توسعه شبکه فاضالب بافران

گروه اقتصاد -  اجرای عملیات توسعه شبکه فاضالب 
بافران در شهرستان نایین که در شهریورماه سال گذشته 
آغاز شده بود، هم اکنون به پیشرفت فیزیکی77درصدی 
رسیده است.  در این طرح،10 هزار و 706 متری لوله از 
 جنس پلی اتیلن به اقطار250و315میلیمتر اس��تفاده 
می ش��ود. اجرای این طرح هزینه ای بال��غ بر 4 میلیارد 

و284 میلیون ریال به خود اختصاص داده است.

 آبرسانی 
به شهرک صنعتی نایین

گروه اقتص�اد - عملیات تکمیل ایس��تگاه پمپاژ و فنس 
کشی منبع ذخیره شهرک صنعتی نایین که از اردیبهشت 
ماه س��ال گذش��ته آغاز ش��ده بود، هم اکنون به پیشرفت 
فیزیکی 55 درصدی رسیده اس��ت.  این پروژه سه هزار و 
448متری با هدف کمک به آبرس��انی شهرک صنعتی در 
دستور کار قرار گرفت. اجرای این عملیات هزینه ای بالغ بر 

یک میلیارد و573 میلیون ریال دربر دارد.

 عملیات درفاضالب
 طرح مسکن مهر  

گروه اقتص�اد - عملیات جوش درزه��ای لوله های بتنی 
کلکتور فاض��الب طرح مس��کن مهر فوالدش��هر همچنان 
ادامه دارد که با هدف عایق بندی لوله های بتنی کلکتور به 
اقطار1200و1400میلیمتر اجرایی ش��ده است.  عملیات 
عایق بندی درزها با پوش��ش پلی اتیلن اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و 379 میلیون و430هزار ری��ال به خود اختصاص 
داده اس��ت. این پروژه 15هزار و327 متری در حال حاضر 
به پیشرفت فیزیکی42درصدی رس��یده است و اجرای آن 
باتوجه به انتقال فاضالب طرح مس��کن مهر بدون وقفه در 

حال اجراست.

 سقف جوایز قرض الحسنه 
۵۰ میلیون تومان شد

گروه اقتصاد - ب��ا مصوبه بانک مرکزی س��قف جوایز 
قرض الحس��نه بانک ها که پیش از این25 میلیون تومان 

بود به 50 میلیون تومان افزایش یافته است.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
۱۲هزارتنمرغدرآستانهماهرمضانروانهبازارمیشود

نجفی مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی اس��تان اصفهان گفت: از مجموع بیش از7 میلیون 
 قطعه جوجه ریزی،12 ه��زار تن مرغ، تولید و در آس��تانه ماه رمضان روانه بازار مصرف می ش��ود. 

جوجه ریزی مرغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته10درصد رشد داشته است.  مجلس موضوع ورود بانک ها
 به بازار آهن را بررسی می کند

سیدمحمد حسین میرمحمدی
 نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 

ورود بانک ها به بازارآهن ایجاد تنش دربازار خواهد کرد و واسطه گری را 
رونق می دهد که این، خالف اصول بانکداری است.

ورود بانک ها ب��ه اموری غی��ر از وظایف آنه��ا منجر ب��ه افزایش هزینه 
بانک ه��ای دولتی ش��ده اس��ت. مجل��س موض��وع ورود بان��ک ها به 
 بازار آه��ن را بررس��ی می کن��د. منتظ��ر برنام��ه های دول��ت بعدی 
می مانی��م و اگ��ر دولت آینده 
عزم��ی ب��رای اس��تقالل بانک 
مرکزی نداش��ت مجلس ورود 
کرده و ط��رح اس��تقالل بانک 
مرکزی را پیش��نهاد می کند. 
اگر حمای��ت از تولید به صورت 
مس��تمر انجام نش��ود، اشتغال 
موج��ود از بی��ن م��ی رود و به 

ناهنجاری ها اضافه می شود. 
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س��اماندهی و تبدیل ق��رارداد کاری نیروهای ش��رکتی، یکی از 
مهم ترین ش��عارهایی بوده اس��ت که دولت در س��ال های اخیر 
 ب��ه آن پرداخته اس��ت و طی آن عن��وان ش��د زیرمجموعه های

دولت��ی موظفن��د در قال��ب مصوبه ه��ای هی��أت وزی��ران فورا 
 نس��بت ب��ه اص��الح ق��رارداد هم��کاری نیروه��ای باواس��طه

 )شرکتی( اقدام کنند.
همچنی��ن عنوان ش��د طبق مصوب��ه هی��أت وزی��ران در اولین 
 فرصت هم��کاری زیرمجموعه های دولتی ب��ا بخش خصوصی و

شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی قطع خواهد شد و از 
این پس دیگر امکان فعالیت شرکت هایی با عنوان تأمین نیروی 
انسانی وجود نخواهد داشت و در صورتی که خود شرکت و یا بنگاه 
زیرمجموعه دولت نیازمند نیرو باش��د باید خود نسبت به جذب و 

انعقاد قرارداد مستقیم اقدام کند.
 

دستور جذب نیرو به دستگاه ها
دولت معتقد است فعالیت هزاران ش��رکت خصوصی برای تأمین 
نیروی انسانی از طریق شرکت در مزایده های دستگاه های دولتی 

با دورزدن قانون و اجحاف در حق نیروی کار، نه تنها حق و حقوق 
نیروی کار را پرداخت نمی کردند بلکه باعث از بین رفتن عدالت در 
بازار کار نیز شده اند. با این حال طی سال های گذشته هزاران مزایده 
از س��وی زیرمجموعه های دولتی برای واگ��ذاری کارها به بخش 
خصوصی برگزار ش��ده و به گفته فعاالن ب��ازار کار دولت در حالی 
این ادعا را مطرح می کند که بدنه دولتی مهم ترین و بزرگ ترین 
مشتری شرکت های تأمین نیروی انسانی هستند. با وجود صدور 
چندین مصوبه از سوی هیأت وزیران و تبلیغات فراوان در این زمینه 
که از این پس دیگر حضور بخش خصوصی در تأمین نیروی انسانی 
متوقف خواهد شد، اما به نظر می رسد آنقدر که ایجاد موج امید در 

میان نیروهای شرکتی قوی بود، نتیجه چندان خوب نشده است.

کارشناسان بازار کار چه گفتند؟
هرچند قریب به اتفاق کارشناس��ان بازار کار بر لزوم س��اماندهی 
قراردادهای نیروی کار تأکید دارند و می گویند در این زمینه اجرای 
سلیقه ای قانون کار باعث لطمه خوردن به حقوق نیروی کار شده 
است، اما روشی که دولت برای سر و س��امان دادن به قراردادها در 

نظر گرفته است، چندان قابلیت اجرایی ندارد.
در س��ال های90 و91با صدور مصوبات هیأت وزیران و اعالم آن 
 از س��وی مقامات دولتی، صدها هزار نیروی ش��رکتی ش��اغل در 
بخش های مختلف دولت��ی و خصوصی این موض��وع را پیگیری 
کردند و خواستار تبدیل وضعیت خود شده بودند. این مسأله باعث 
بروز اختالف بین کارگ��ران و کارفرمایان نیز ش��ده بود و به گفته 
نمایندگان کارگران عضو هیأت های تشخیص، در مقطعی پرونده 
های مربوط به شکایت نیروی کار از کارفرما درباره تبدیل قرارداد 

همکاری، افزایش یافته بود.

برداشت اشتباه شرکتی ها
با زیاد شدن تقاضاها و درخواست ها در این بخش، برخی مقامات 
دولتی از جمله وزیر س��ابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده 
بود آنچه که مدنظر دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده 
انجام گرفته و مابقی مباحث ناشی از برداشت نادرست افرادی است 

که فکر می کنند مشمول مصوبه دولت می شوند.
در هر صورت موضوع مربوط به س��اماندهی نیروهای ش��رکتی و 
حذف حضور ش��رکت های تأمین نیروی انس��انی در ب��ازار کار از 
مضامی��ن زیبایی بود که دولت آنها را در س��ال ه��ای اخیر به کار 
گرفت و درباره آن مصوبه هایی نیز از س��وی هی��أت وزیران ارایه 
ش��د. با این حال، امروز ه��زاران نیروی کار در کش��ور باقی مانده 
اند که معتقدند باید مش��مول مصوبه دولت شوند، اما کارفرمایان 
 با اس��تفاده از ترفندهایی روش س��ابق همکاری با آنه��ا را دنبال 
 می کنن��د. نماین��دگان کارگری عضو ش��وراهای ح��ل اختالف 
می گویند بررس��ی بس��یاری از پرونده های حل اختالفی درباره 
مصوبه س��اماندهی نیروهای ش��رکتی دولت نش��ان می دهد که 
بس��یاری از افراد عمال مش��مول مصوبه نمی شوند. ش��اید بتوان 
سخنان اخیر غالمحس��ین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انس��انی رییس جمهور را نقطه پایان پرونده جنجالی ساماندهی 
نیروهای شرکتی دانست که گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 

به قراردادی تقریبا به پایان رسیده است.

ساماندهی شرکتی ها  درکنار ریشه کنی بیکاری
با این حال، دول��ت دهم در حال��ی آخرین روزه��ای کاری خود 
 را س��پری می کند ک��ه هنوز هزاران نیروی ش��رکتی ش��اغل در 

بخش های مختلف هستند که منتظر تبدیل وضعیت هستند.
 این اواخر برگزاری آزمون و گزینش نیروهای شرکتی برای تبدیل 
وضعیت نیز مشکل جدیدی بوده که از سوی برخی دستگاه ها مانند 
وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. ظاهرا ایجاد تعاونی برای 
نیروهای شرکتی نیز چندان نتیجه ای دربر نداشته و با وجود این 
که در این باره پیش تر مباحث فراوانی مطرح ش��ده بود، اما بعدها 
به فراموشی سپرده ش��د.  می توان پرونده س��اماندهی نیروهای 
شرکتی را نیز در کنار ابهامات باقی مانده در ایجاد سالیانه1میلیون 
و600  هزار فرصت جدید شغلی دولت های نهم و دهم و ریشه کنی 

بیکاری قرار داد.

مصوبه جنجالی شرکتی ها به ایستگاه آخر رسید

تبدیلوضعیتتمامشد!

امروز در حالی ابهامات فراوانی درباره اجرای مصوبات جنجالی دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی   گروه 
وجوددارد  که معاون توس�عه مدیریت و سرمایه انس�انی رییس جمهور اعالم کرد تبدیل وضعیت اقتصاد

نیروهای شرکتی به قراردادی تقریبا به پایان رسیده است!

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

تحدید حدود اختصاصی
282 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف پش��ت باغ خفر 
بش��ماره پ��اک 358 فرعی از 118- اصل��ی واقع در جاریان ج��زء بخش 9 حوزه 
ثبت��ی نطنز بنام خانم اعظم ماندگار فرزند حس��ن در جریان ثبت می باش��د بعلت 
ع��دم حضور مال��ک در روز بازدی��د در آگهی قبلی بایس��تی تجدی��د آگهی گردد 
این��ک به موجب دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامب��رده، تحدید 
حدود پاک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/5/10 در محل ش��روع و بعمل 
خواه��د آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مالکی��ن و مجاورین صاحبان اماک 
اخط��ار م��ی گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگه��ی، در محل حضور بهم 
رس��انند. ضمنا اعتراض��ات مجاورین و صاحب��ان اماک مطابق م��اده 20 قانون 
 ثب��ت از تاری��خ تنظیم صورت مجل��س تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

م الف: 29 مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نطنز

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
894 به موجب پرونده اجرایی کاس��ه 9000281 و به اس��تناد س��ند رهنی شماره 
117215-87/12/27 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 31 اصفهان له 
بانک ملت علیه شرکت تولیدی صنعتی نگین الوان غدیر و سعید مجید، تمامی شش 
دان��گ یک ب��اب کارگاه ش��ماره 1/491 واقع در هفتون بخ��ش 18 ثبت اصفهان به 
مس��احت 2109/50 مترمربع ملکی سعید مجید به نش��انی اصفهان بزرگراه شهید 
آقابابایی ش��مال غربی پل تمدن آهن االت غدیر که س��ند مالکیت آن در صفحه 35 
دفتر 23 ش��ماره 8199 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود آن بدین شرح می باشد 
ش��مال در سه قس��مت که قسمت دوم شرقی است به طول های 79 و 2/12 و 7/40 
مت��ر دیواری اس��ت به باقیمانده پاک یک اصلی ش��رق به طول ه��ای 32/11 متر 
در و دیواری اس��ت ب��ه پیاده رو خیابان جنوب به طول 63/13 متر دیواری اس��ت 
ب��ه باقیمانده پاک ی��ک اصلی غرب به طول 3 متر درب و دیواری اس��ت به کوچه 
منس��ده دوم به ط��ول 22/70 متر دیواری اس��ت به باقیمانده پ��اک یک اصلی که 
طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری به ش��رح ذیل توصیف گردیده از شمال و 
جنوب به پاک و از ش��رق به گذر )بزرگراه( و از غرب قس��متی به پاک و قسمتی 
به کوچه بن بس��ت منتهی ش��ده اس��ت بخش اداری این کارگاه که در ضلع شمال 
ش��رقی پاک در دو طبقه با اس��کلت بتنی و س��قف تیرچه بلوک و نمای آجری و 
پنجره آلومینیومی با کف ورودی از س��نگ چینی ساخته شده است دارای مساحت 
زیربنا حدود 243 مترمربع محوطه کارگاه به صورت خاکی و دیوارهای اطراف آن 
با نمای س��یمان رنگی اجرا گردیده و این کارگاه دارای انشعابات برق و گاز و یک 
حلقه چاه می باش��د و طبق اعام بس��تانکار فاقد بیمه می باشد در رهن قرار گرفته 

از س��اعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1392/4/30 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ 
س��اختمان اداره ثبت اسناد و اماک طبقه س��وم به مزایده گذارده می شود مزایده 
از مبلغ پایه 14/360/000/000 )چهارده میلیارد و س��یصد و شصت میلیون( ریال 
شروع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب 
یا حق اشتراک و مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد و در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در 
ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزای��ده مس��ترد می گردد. این آگه��ی در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ 
اصفهان در تاریخ 1392/3/20 چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. م الف: 1892 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهي فقدان سند مالكیت
1454 نظر به اینکه خانم شوکت سبزواري فرزند علي باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت یک 
هش��تم حبه از72 حبه شش��دانگ پاک  11 اصلي بخش یک ثبتي شهرضا گردیده 

ک��ه س��ندمالکیت مذکور ذیل ثبت 5 صفحه 167 دفت��ر3 آب بنام خانم حاجیه مدني 
صادرگردیده س��پس بموجب سندرس��مي 48105 – 18 / 9 / 37 دفتر یک شهرضا 

ب��ه س��یدمصطفي مدني انتقال ک��ه نامب��رده نیزاین مقداررابموجب سندرس��مي 
61166 – 14 / 7 / 44 دفتری��ک ش��هرضابه امیدعلي جعف��ري زیارتگاهي انتقال که 
ازصفحه اولیه خارج ودرصفحه 176 دفتر3 متمم ثبت گردیده ونامبرده نیزبموجب 
سندرس��مي 896 – 1 / 12 / 49 دفتر2 ش��هرضاتمامت یک هش��تم حبه مشاع رابه 
شوکت سبزواري صداق نموده اس��ت اینک نامبرده درخواست سندمالکیت المثني 
نم��وده که دراجراي ماده 120آئین نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره 
اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  
روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
 ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد.

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد واماک شهرضا

آگهي فقدان سند مالكیت
1455 نظ��ر ب��ه اینکه آق��اي امیرادیب باارائ��ه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت ششدانگ 
یک��درب باغ محصور به ش��ماره 128 فرعي از 157 اصلي ش��ده که س��ندمذکور 
ذی��ل ثب��ت 67690 در صفحه 575 دفت��ر 407 بنام وي ثبت گردی��ده اینک نامبرده 
درخواس��ت صدورس��ندمالکیت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي م��اده 120آئین 
نام��ه اصاحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به 
مل��ک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده وی��ا مدعي وجود 
س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار 
ای��ن آگهي به ثب��ت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا 
س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکی��ت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا 
س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم 

 ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد واماک شهرضا

 
وقت دادرسی 

1456 کاسه پرونده: 114/92 حل12. از دفتر شعبه 12 شورای حل اختاف خمینی 
ش��هر در پرونده کاس��ه به گابتون اسکندری فرزند حس��ن خوانده پرونده فوق 
الذک��ر که مجهول المکان اعام ش��ده اس��ت و خواهان آن آق��ای غامعلی محمود 
صالحی فرزند نادعلی س��اکن خمینی شهر به خواسته الزام به انتقال که در جریان 
رس��یدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 92/4/18 ساعت 
5 ب��ه ش��ورای حل اختاف 12 خمینی ش��هر مراجع��ه نمایید. ی��ا چنانچه جهات 

ردی داری��د بصورت کتب��ی قبل از موعد مق��رر به دفتر مربوطه اعام و ارس��ال 
نمایید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیاب��ًا رای صادر خواهد نمود و جهت 
دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دبیرخانه ش��ورا مراجعه 
نمایی��د این آگه��ی وفق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقاب 
 در ام��ور مدنی ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود.

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر 

ابالغ 
1457 شماره نامه: 9210113633100109. شماره پرونده: 9009983633100765. 
از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر در پرونده مطروحه 

کاس��ه 900803 به خانم مهری سلیمانی فرزند حس��ن خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعام ش��ده اس��ت و خواه��ان آن خانم مهین س��لیمانی فرزند 
حس��ن به خواسته تقاضای تقس��یم ترکه و در جریان رس��یدگی می باشد اخطار 
م��ی نماید ک��ه برای روز یک ش��نبه م��ورخ 1392/05/13 س��اعت 9:30 صبح در 
دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی خمینی ش��هر مراجعه نمای��د و یا چنانچه جهات 
ردی داری��د ب��ه صورت کتبی قب��ل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعام و ارس��ال 
داری��د و اال تصمیم مقتضی اتخ��اذ و دادگاه غیابا رای ص��ادر خواهد نمود. جهت 
دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. ای��ن آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب 
 در ام��ور مدنی ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود.

رضایی – مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر
 

حصر وراثت 
1458 آقای عنایت اله فتحی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 12703 به شرح 
دادخواس��ت به کاس��ه 223/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان تقی فتحی خوزانی بشناس��نامه 6734 
در تاری��خ 1391/6/4 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرح��وم منحصر اس��ت به: 1- عزت همدانیان فرزن��د حیدرعلی ش ش 9193 
)همسر(. 2- کرامت فتحی خوزانی فرزند تقی ش ش 101 )فرزند(. 3- ناصر فتحی 
خوزانی فرزند تقی ش ش 197 )فرزند(. 4- منصور فتحی خوزانی فرزند تقی ش 
ش 267 )فرزن��د(. 5- اصغر فتحی خوزانی فرزند تقی ش ش 11818 )فرزند(. 6- 
عنایت اله فتحی خوزانی فرزند تقی ش ش 12703 )فرزند(. 7- عفت فتحی خوزانی 
فرزند تقی ش ش 397 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

فقدان سند مالكیت 
1461 خان��م بتول انوری فرزند ماش��اءاله باس��تناد دو برگ اش��تهادیه محلی که 
هویت و امضای ش��هود رس��ما گواهی شده است مدعی اس��ت که سند مالکیت ده 
دقیقه از قنات معروف فمه پاک ش��ماره 26- اصل��ی ردیف 6 واقع در بخش 9 در 
ش��بانه روز خواجه که در صفحه 318 دفتر 7 مجاری اماک ذیل ثبت 20 بنام بتول 
 انوری فرزند ماش��اءاله ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در اثر اس��باب کشی از 
بین رفته/مفقود شده اس��ت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نم��وده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت 
به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا 
م��دت ده روز ب��ه این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده 
مس��ترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل 
 س��ند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

م الف: 95 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز 

فقدان سند مالكیت 
1462 آقای حسن آقا انوری فرزند رضا باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت 
و امضای ش��هود رسما گواهی شده است مدعی اس��ت که سند مالکیت سی دقیقه 
از قنات معروف فمه پاک ش��ماره 26- اصلی ردیف 3 واقع در بخش 9 در ش��بانه 
روز میانی که در صفحه 338 دفتر اول 7 متمم اماک ذیل ثبت 20 بنام حس��ن آقا 
 13324

29/6/15  ان��وری فرزن��د رضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و به موجب س��ند 
دفتر 7 نطنز نزد بانک کش��اورزی در رهن است و در اثر اسباب کشی از بین رفته/

مفقود ش��ده اس��ت چون درخواست صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده 
طب��ق تبصره ی��ک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود 

که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن 
یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و 
سند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد 
گ��ردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند 
 ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد شد.

م الف: 97 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز 

آگهی مزایده مال غیر منقول
1464 بر اس��اس پرونده  اجرائی کاس��ه 15/2604/گ/90  ششدانگ اعیانی  یک 
واح��د آپارتم��ان  2/12042 احداثی بر روی عرصه مش��اعی 2/6854 واقع در در 
طبقه زیر زمین به مس��احت126/35 متر مربع  وارتفاع دو متر ونود س��انتی متر با 
قدر الحصه از مش��اعات و مشترکات ش��امل حیاط مشاعی در حد جنوب و راه پله 
مش��اعی و نورگیرهای مشاعی و  مسیر لوله های بخاری و کولر و یک ایوان نیمه 
مس��قف در ضلع جنوب این واحد به مساحت 28/40 متر مربع احداث گردیده است 
واقع در فضل اباد بخش یک ثبتی ش��هرضا میباش��د مورد ثبت صفحه302 دفتر45 
اماک با حدود اربعه ذیل:ش��ماال به طول 11 متر دیواریست به دیوار خانه 2/6841   
ش��رقا  به طول به طول هفت متر دیواریس��ت به دیوار خانه ش��ماره 2/6851 دوم 
که جنوبی اس��ت به طول 2/50 متر درب و دیواریس��ت  به فضای  راه پله مشاعی  
س��وم به طول 6 متر دیواریس��ت  به فضای راه پله مش��اعی مذکور  جنوبٌا اول به 
طول 1/30 متر درب و دیواریس��ت به حیاط مش��اعی دوم به طول 7/20 متر درب 
دیواریس��ت به ایوان  غربا به طول 12/70 متر دیواریس��ت به دیوار خانه 2/6850  
حقوق  ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان می باش��د  به نام  احمد گیوه چی ثبت و 
س��ند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 123349 مورخ 1387/06/11 
دفتر   4 ش��هرضا از طرف نامبرده در رهن   بانک مس��کن شعبه مرکزی شهرضا  
ق��رار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده 
و پس از اباغ اجرائیه به درخواس��ت بانک بستانکار باستناد قانون اصاح ماده 34 
اصاحی قانون ثبت و آئین نامه اصاحی مربوطه پاک مذکور مورد ارزیابی قرار 
گرفته وبرابرصورتجلس��ه ماموراجراو برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید به صورت آپارتمان که در زیر 
زمین واقع ش��ده و مس��احت آن برابر 126/35 متر مربع با قدر الس��هم از حیاط و 
راه پله مش��اعی و دارای ایوان نیمه مسقف در ضلع جنوب به مساحت 28/40 متر 
مربع میباش��د و و س��اختمان کٌاً دو طبقه ) 2 واحدی ( اس��ت . اسکلت ساختمان 
بتن آرمه س��قفهان تیرچه وبلوک ک��ف موزائیک پنجره ها فل��زی ، دربهای داخل 
چوبی ، نما آجری آش��پزخانه با کابینت فلزی و سرویس کامل حمام و دستشوئی 
گرمایش بخاری و س��رمایش کولر آبی و دارای انشعابات برق مستقل و آب و گاز 
مشترک بوده و قدمت ساخت حدود 14 سال میباشد   به مبلغ  530000000 ریال) 
پانصد وس��ی میلیون ریال(  ارزیابی گردیده است ومورد مزایده طبق اعام  بانک 
فاقد بیمه میباش��د در جلس��ه مزایده که از س��اعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1392/04/19 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق 
مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
گ��ردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناس��ی 
530000000)پانصد وس��ی میلیون ریال(شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و هر 
کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس:شهرضا  خ پاسداران فاز دو امیر آباد فرعی 48 روبروی بن بست 
ش��قایق کدپس��تی 35681-86188 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائی وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه 
به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه های مربوط 
به انتقال س��ند وس��ایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی 
یکنوب��ت در روزنامه زاینده رود در تاریخ  1392/03/20چاپ و منتش��ر میش��ود.  

محمد مهدی یوسفیان - مسئول اجرای  ثبت اسناد  شهرضا 
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اعالن  یادداشت

هفت

رسوایی در شبکه نمایش خانگی
»رسوایی« تازه ترین فیلم مسعود ده نمکی، مردادماه در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود. در 
خالصه داستان فیلم آمده است: افسانه دختر جنوب شهری که به علت بدهی های مالی پدر تحت 
فشار طلبکاران قرار دارد، با دزدیدن سفته های پدرش در حین فرار با روحانی زاهدی آشنا می شود. 
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 شب های خاکستری
در جشنواره انیمیشن اصفهان

نویس��نده و کارگ��ردان فیل��م ه��ای 
 پویانمای��ی »پای��ان دایناس��ورها« و

»شب های خاکس��تری« از حضور این 
دو فیلم در نخستین جشنواره انیمیشن 

اصفهان خبر داد.
امیر حس��ین رمضانی با اعالم این خبر 
 افزود: »پایان دایناسورها« و »شب های

خاکستری« در س��ال90 با استفاده از 
تخصص و تبحر هنرمندان اصفهانی تولید ش��ده و پی��ش از این در 
جش��نواره فیلم های مس��تقل تهران و منطقه ای س��ینمای جوان 
بوش��هر حضوری درخشان داش��ته اند. رمضانی تصریح کرد: »پایان 
 دایناسورها« داس��تانی از خطرات کاهش منابع طبیعی را به تصویر 
می کشد و »ش��ب های خاکستری« با اس��تفاده از داستانی مفرح و 
فضای فانتزی، لحظات ش��ادی را با یادآوری ض��رب المثل معروف 
»از مکافات عمل غافل مش��و!« برای مخاطبان رقم می زند. رمضانی 
در پایان خاطر نش��ان کرد: هر دو اثر با نرم افزار 3D MAX تولید 

شده اند.

فراخوان نمایشگاه ملی قرآن
فراخوان ثبت نام دهمین نمایش��گاه ملی 

قرآن وعترت در اصفهان آغاز شد.
 ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
عالقه مندان برای شرکت دراین نمایشگاه 
تا ۱۵ تی��ر فرصت دارند ب��رای ثبت نام و 
کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی 

آن مراجعه کنند.  
نهمین نمایش��گاه ملی قرآن وعترت باحضور۱۶۶مشارکت کننده از 
استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، قم و آذربایجان شرقی در 
وسعت ۸ هزار و۵00 مترمربع با ارایه قرآن های نفیس، نسخ خطی، 
 آثار هنری با موضوعات قرآن��ی در قالب تابلوهای نقاش��ی، معرق و 
تابلو فرش و همچنین نرم افزارهای قرآنی، مذهبی و فرهنگی۱0 تا ۱۶ 
مرداد پارسال برپا شد. پاسخ به شبهات جوانان و مشاوره در خصوص 
سؤاالت مذهبی، نمایشگاه کودکان و نوجوانان ،ایستگاه های نقاشی 

و مسابقات قرآنی از جمله غرفه های نمایشگاه پارسال بود.  
دهمین نمایش��گاه ملی قرآن وعت��رت۲9 تیرتا ۴ مرداد امس��ال در 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا می شود.  

 به یاد سهراب سپهری
 با صدای افتخاری

آلبوم جدید علیرضا افتخ��اری با عنوان »یاد 
سهراب« مراحل کسب مجوز خود را در دفتر 

موسیقی ارشاد طی می کند.
ص��دای علیرض��ا افتخ��اری برای کس��انی 
ک��ه س��ال ها در ش��ادی ها و غم ه��ا ب��ا 
بی��ت  ن��د جذا صدای��ش زندگ��ی کرده ا
وی��ژه ای دارد. ای��ن خوانن��ده کش��ورمان 
که۵۵س��الگی اش را پش��ت س��ر گذاش��ته 
حاال در صدد اس��ت ت��ا آلب��وم جدی��دش را در قالب س��روده های 
 ش��اعران معاص��ر بخوان��د. علیرض��ا افتخ��اری ت��الش ک��رده 
است تا با بهره گیری از اشعار سهراب سپهری در این آلبوم، به شیوه ای 

نوین در کارهای هنری اش دست پیدا کند. 

 همزمان با اکران
پوستر »پس از زمین« منتشر شد 

فیلم اکشن، علمی، تخیلی و ماجراجویانه »پس از زمین« جدیدترین 
ساخته»ام نایت شاماالن« کارگردان هندی تبار هالیوود و با بازی»ویل 
اسمیت« از دو روز پیش در3۵00 سالن سینما در آمریکای شمالی به 

روی پرده رفت.
 ویل اسمیت با همراهی پسرش »جیدن اسمیت«، در »پس از زمین« 
به نقش آفرینی پرداخته است. این فیلم محصول کمپانی کلمبیاست 

و گفته می شود با بودجه۱۵0میلیون 
دالری ساخته شده است.

»پس از زمی��ن« ب��ا فیلمنامه ای از 
»گ��ری ویت��ا« درباره ی��ک مرد۴0 
ساله)ویل اس��میت( و پسر نوجوان 
اوس��ت)جیدن اس��میت( ک��ه صد 
س��ال پس از تخریب ک��ره زمین و 
فرار نوع بشر از آنجا، دوباره به زمین 
بازمی گردند تا یک مأموریت مهم را 
به انجام برس��انند. آنه��ا در زمین، با 
ماجراهایی پیش بینی نشده روبه رو 

می شوند و... .
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 نخستین فصل 
هشت بهشت در رمضان

 تارشهناز
 کتاب می شود

تهیه کننده »هش��ت بهش��ت« و طراح اولیه مجموعه گفت: این کار در سه 
فصل ساخته می شود و هم اکنون فصل اول آن شامل۲۶قسمت ماه رمضان 

از شبکه های شما و اصفهان به روی آنتن می رود.  
شریفی افزود: مجموعه تلویزیونی »هشت بهشت« اولین مجموعه تلویزیونی 
90 قسمتی تولید مراکز استان هاست که ساخت آن پنج ماه زمان برده است.  
وی با بیان این که این مجموعه تلویزیونی با محوریت وحدت، زندگی اقوام 
و معرفی آداب و رس��وم اقوام ایرانی تهیه ش��ده اس��ت، گفت: فصل اول به 
کارگردانی آقای سعید عالم زاده تهیه شده که در این فصل از کار اختالف دو 

برادر به تصویر کشیده شده است. 
هوشنگ حریرچیان، حس��ن اکلیلی و افشین س��نگ چاپ دراین مجموعه 

نقش آفرینی می کنند.

دختر جلیل شهناز از مراحل پایانی نگارش کتاب زندگی جلیل شهناز خبر داد و 
گفت: این کار از چند سال پیش توسط برادرم آغاز شده است و در آینده نزدیک 
منتشر می شود. شهناز، از برجسته ترین نوازندگان تار و سه تار کشورمان در 
سال۱300در اصفهان به دنیا آمد. تقریبا همه اعضای خانواده وی با موسیقی 
آشنایی داشتند و در رشته های مختلف هنر از جمله تار، سه تار، سنتور و کمانچه 
به مقام استادی رسیدند. این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندان 
واالی کشور چون فرامرز پایور، حبیب اهلل بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، 
علی تجویدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، 
اسداهلل ملک، حسن کسایی، محمد موسوی، تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، 
محمودی خوانساری، عبدالوهاب ش��هیدی، اکبر گلپایگانی، حسین خواجه 

امیری و محمدرضا شجریان همکاری داشته  است.  

الماس ها ابدی اند /جانی دپ 50 ساله شد 

SMS

روبان قرمز

ش��اید یکی از عللی که میالنی نتوانس��ته آن طور ک��ه می خواهد 
فریادش را به گوش جامعه برساند � خصوصا در چند فیلم اخیر � 
همین اصرار به فریاد و نتیجه گیری باشد. میالنی همیشه دوست 
داشته س��تمی را که در حق زنان می ش��ود فریاد بزند و مردان را 

تحقیر کند.
 این اتفاق در تمامی فیلم های او - حتی فیلم های تحسین شده اش 
نظی��ر »دو زن« - می افت��د. مردهای س��ینمای میالن��ی عمدتا 
هیوالصفت هس��تند و دامنه ستمش��ان تمام زنان اطراف خود را 

فرا گرفته است. 
این نگاه اغراق آمیز نمی تواند بحث ایجاد کند و اگر هم بکند بحثی 

است که از پیش پاسخ داده شده است.
اما حاال با اولین فیلم یک فیلمساز َمرد، اتفاقی مهم برای سینمای 
زنانه  ایران افتاده است؛ پیمان معادی در »برف روی کاج ها« سراغ 
قصه ای رفته که درد سالیاِن زنان این جامعه است: درد قضاوت شدن 

و محکوم شدن.
اولین اثر مع��ادی در مقام کارگ��ردان با روایتی کام��ال زنانه روی 

پرسش های بی پاسخ دست گذاشته است. 
مدت هاست س��ینمای ایران از قهرمان محوری فاصله گرفته و در 

کمتر فیلمی همه ماجراها روی یک شخصیت و کنش و واکنش های 
او بنا شده است.

»برف روی کاج ها« بر خالف اکثر آثار فعلی سینمای ایران قهرمان 
دارد و دوربین فقط جایی می رود که قهرمان��ش حضور دارد. اگر 
»رؤیا« نباشد، اصال حضور باقی آدم های قصه اهمیتی ندارد. رؤیا 
که خودش در زندگی  سیاه و سفیدی گیر افتاده، حضور دیگران را 

رنگ می بخشد. 
مریم، نریمان، علی، نس��یم و... همگی در کن��ار او معنا می یابند، 
حتی پیانو. وقتی زندگی رؤیا دچار سکته شده، کوک پیانو ناکوک 
می شود و هنگامی که رؤیا تصمیم می گیرد به جای غمبرک زدن 
به زندگی بازگردد، دوباره کوک می ش��ود تا کمک رؤیا باشد برای 

شروع زندگی  مستقل.
پیم��ان مع��ادی اصراری ن��دارد ک��ه پی��ش از تیت��راژ پایانی به 
پرس��ش هایی که مطرح می کند پاسخ بدهد. ش��اید همین طرح 
پرسِش بی قضاوت سبب شده تا »برف روی کاج ها« به هدفش در 
 سطح جامعه برسد. برخورد برخی مس��ئوالن و متولیان فرهنگی

  ب��ا فیل��م و درک نادرس��ت از فیل��م، نش��ان می دهد فیلمس��از 
توانسته پرس��ش خود را مطرح کند؛ این که برخی مخاطبان فیلم 

اصرار بر تبرئه علی و خیانت رؤیا دارند، خودش نوعی قضاوت ناروا 
درباره زنان و دفاع ناخواسته از مردان است.

فیلمبرداری سیاه و سفید، انتخاب فصل زمستان برای وقوع قصه، 
انتخاب موسیقی و حتی حضور مهناز افشار به نقش شخصیت رؤیا 
- که شاید کمتر کسی تصور می کرد از پس چنین نقش دشواری 
برآید - »برف روی کاج ها« را صاحب تشخص سینمایی کرده است. 
رؤیا دوست داشتنی اس��ت، چون با تصویری که از زنان به ما نشان 
داده شده تفاوت دارد. وقتی با خیانت مواجه می شود، مثل هر زنی 

احساس شکست می کند.
 با تکراِر ش��نیدن پیغاِم همس��رش س��عی می کند باور کند پس 
از چهارده س��ال زندگی مش��ترک طرد شده اس��ت. رؤیا با اغلب 
زناِن س��ینما و تلویزیون تفاوت دارد، اما به زنانی که می شناسیم 
نزدیک  اس��ت. مثل اغلب فیلم ها و قصه ه��ا داد و بی داد نمی کند، 
فحش نمی دهد، اتفاقا به عک��س آنچه تظاهر می کند منطقی هم 
برخورد نمی کند. ابتدا می شکند - مشابه اغلب همتایانش - و اشک 
می ریزد، بی خیال پیاده روی، رس��یدگی به گل ها و اصال بی خیال 

زندگی می شود.
 اما بعد لیوان رقی��ب را دور می اندازد، عکس های همس��رش را از 
سراس��ر خانه جمع می کند، با وس��واس دکمه های پیانو را از اثر 
انگشتان کسی که حاال جایش را گرفته پاک می کند و... رؤیا مثل 
یک زن واقعی  گرچه درون گراست، اما همان واکنش های آشنا را 

بروز می دهد.
فیلم عالوه بر داستان اصلی، در خرده داستان ها و شخصیت های 
فرعی  هم به زنان و مشکالتشان می پردازد؛ مثل زندگی مریم که 
سختگیری های همسرش کارشان را به جدایی رسانده، اما همین 
مرد برای دوستش سختگیری  ندارد و کلید خانه اش را در اختیار 

خیانت او قرار می دهد.
 معادی حتی در سکانسی که مریم در حال تست بازیگری است، به 
نحوی آشکار به سلطه مردانه، استفاده  بیجا از قدرت و قضاوت غلط 

زنان  اشاره می کند.
با این حال، فیلم ضمن اشاره به ظلم هایی که خواسته یا ناخواسته در 
حق زنان روا می شود، آنان را قدرتمند نشان می دهد. رؤیا با این که 
باری س��نگین را به دوش می کش��د، اما زندگی را ادامه می دهد و 

نمی گذارد کسی شکستنش را ببیند.
 درست همچون کاج همیشه سر پا و سبز می ماند، حتی اگر تمام 
این سرسبزی را دانه های اندوهبار برف بپوشاند. رؤیا همچون کاج 
س��نگینی دانه های اندوه را تحمل می کند و می داند روزی آفتاب 
برمی آید؛ روزی که برف آب خواهد شد و کاج دوباره سرسبزی اش 

را به رخ خواهد کشید. 

نگاهی به زنانگی در »برف روی کاج ها« ساخته پیمان معادی

روزی که برف آب خواهد شد شبیه سازی به جای دوبله
 جم�ال ن�وروز باق�ری - نم��ی ت��وان انکار ک��رد که 
 س��ال هاس��ت از دوران درخش��ان دوبله ای��ران فاصله 
گرفته ایم و دیگر تص��ور تکرار آن روزها نی��ز برایمان به 
خواب و رؤیا شبیه اس��ت و همچنین نمی توان انکار کرد 
که برخی دوبلورها با انحصار طلبی و ایجاد شرایط ویژه و 
فضای خودی و غیر خودی به هرز رفتن مسیر دوبله ایران 
کمک کردند. اینجا قصد محکوم کردن و گشتن به دنبال 
مقصر این اتفاق نیستم، چون انحصار طلبی نتیجه ناگزیر 
و مس��تقیم فقدان امنیت کاری است که همه کم و بیش 
 به آن دچاریم، اما دانس��تن این موضوع ب��ا دامن زدن به 
فاجعه ای که آرام آرام به جای دوبله گوش و هوش مردم 

را پر می کند بسیار متفاوت است. 
با این وجود،در حال حاضر، تلویزیون ایران تنها بار بخشی 
از این واقعه اسفبار صوتی را به دوش می کشد. صداهای 
نپخته و بی هوی��ت و انتخاب دوبلورنامناس��ب و صدای 
 ناهمخوان با چهره و فیزی��ک بازیگر در کنار ترجمه های

گیج کننده ودیالوگ هایی که پاس��خ یکدیگر نیس��تند 
و حذف اطالعات بی ش��ماری از دیالوگ ه��ای اصلی و 
حذف صداهای زمینه که روح و جریان زندگی را از فیلم 
یا س��ریال می گیرد از عمده ترین مشکالت دوبله  های 

تلویزیون ایران هستند.  
 اگر بخشی از یک مجموعه در حال پخش از این شبکه ها

و فصل دیگری از یک مجموعه دیگر را نگاه کنید ش��اید 
متوجه تغییر فضای چندانی نش��وید. این درست همان 
چیزیس��ت که هنگام دیدن آثار ش��به کمدی روی پرده  
 س��ینما و برخ��ی از مجموعه ه��ای طن��ز تلویزیون رخ 
می دهد.آدم ها کم و بیش همانند و داستان ها هم حول 
خیانت و ش��ک و ازدواج - و یا هر چیز دیگری که رنگ و 
بویی اینچنینی دارد- می چرخد و حتی اگر داستان هم 
داستان متفاوتی باشد، شیوه روایتش مشابه بقیه است و 
در کل تصویر یکسانی از آدم ها، موقعیت ها،روابط و...را 

نشان می دهد. 
این ش��باهت با ش��باهت صدای افراد و لحن گفتارشان 
دردوبل��ه همراه اس��ت؛ صداهایی که هیچ ک��دام هویت 
خاصی ندارند و هیچ کدام شخصیت ویژه ای نمی سازند.

صداهای زیر، نا پخت��ه، تک بع��دی و آزار دهنده زنان و 
مردان دوبلور این ش��بکه ه��ا تفاوت های صوت��ی را نیز 
 از میان می ب��رد و از آنجایی که این مجموعه ها بس��یار

پر دیالوگ هستند و بیشتر این دیالوگ ها را حرف های 
بی معنی و تکرار صد باره مطالب و به زبان بهتر مهمالت 

تشکیل می دهند.

تهمینه میالنی ظاهرا پرچمدار سینمای زنانه یا به اصطالح فمینیستی ایران است، اما تالش های او برای  گروه 
ایجاد چالش و نشان دادن ظلمی که نسبت به زنان روا می شود، در همه موارد موفق نبوده و در برخی موارد فرهنگ

هم دیگر دوره اش گذشته است.

 ش��اید برای به فیلم درآوردن ماجراهایی که نزدی��ک به یک دهه 
قطب نمای سیاس��ت خارجی ایاالت متحده آمریکا بود، گذشتن 

کمتر از دو سال اندک به نظر برسد. اسامه بن الدن سرانجام  و پس از 
مدت ها کش و قوس در حالی به چنگ آمریکایی ها درآمد که نحوه  
گرفتار شدنش هیچ تناسبی با آن همه عملیات جاسوسی و پلیسی ِ 
یک دهه  گذشته نداشت. طبعا آمریکایی ها تمایلی نداشتند که لحن 
و گرایش فیلمی که بر اساس این ماجراها ساخته می شود به شکلی 
واضح این عدم تناسب را برجسته کند، هر چند که در واقع و البته در 
رسانه های خبری همه  راه ها و تحلیل ها به تحقیر و توبیخ نیروهای 

امنیتی پاکستان ختم می شد.
 »Hurt Locker« کاترین بیگلو با موفقیت هایی که از فیلم قبلیش
به دست آورده بود گزینه  مناس��بی برای هدایت این پروژه  به نظر 
می رسید و حقیقت این است که او با شناختی که از وقایع پر آشوب 
خاورمیانه و فضای شکل گرفته  گرداگرد آن پیدا کرده بود، توانسته 
در »سی دقیقه پس از نیمه شب« چه در بروز شکلی وقایع و چه در 
ضرباهنگ آنها اثری خلق کند که متناسب با سوژه فراخبری و در 

عین حال هولناکش باشد.

مؤلفه های آشنای »Hurt Locker« تقریبا در »سی دقیقه پس 
از نیمه شب« تکرار ش��ده اند: دوربین روی دس��ت، زو مهای زیاد، 
تعلیق های طوالنی و نس��بتاکند و همین طور چارچ��وب روایتی  
که عجله ای برای ختم ماجراها ن��دارد. همانند توقف اولیه فیلم بر 
شکنجه کردن زندانیان از سوی نیروهای آمریکایی برای پیدا کردن 
هویت مظنون مورد نظرشان و بعدتر پایان شکنجه ها و پیدا شدن 
یک رابط که با فرجام تلخی که در یک فصل پرتعلیق برای گروه رقم 
می زند یکی از نقاط عطف داستان را شکل می دهد، همه از همین 

الگو پیروی می کنند.
فصل پایانی فیلم هم با مشکوک شدن به فردی که گمان می  کنند 
با بن الدن ارتباط داشته باشد آغاز می شود و با تعقیب هر روزه  او به 
خانه ای می رس��ند که کمینگاه بن الدن و خانواده اش است )نکته   
جالب در این بخش، بازیگر نقش همکار جس��یکا چستین در این 
تعقیب ها ادگار رامیرز اس��ت که دو س��ال پیش خ��ودش در فیلم 
کارلوس نقش یک تروریست مشهور را بازی کرده بود(. فرجام این 
فصل پایان ِ قصه فیلم اس��ت. فیلم در زمانی نزدیک به۱۶0 دقیقه، 
هشت سال جستجو و کنکاش مأموران امنیتی آمریکا را در قالبی 
ریخته که نمی شود وصله رخوت را به آن زد. در همین بخش پایانی 
سیر پیرنگ ها و به نتیجه رسیدنشان با طمأنینه و آرامی جلو می رود 
و به همین دلیل می توان گفت فیلم انگار در چند فصل پیش می رود 

و درنگش بر هریک از آنها به قدری  است که هم شخصیت های اصلی 
در کنار آن پرورده شوند و هم اطالعات اساسی و به موقع به تماشاگر 
داده شود. از این جهت فیلم به تطبیق نسبتا عینی از آن بازی موش 
و گربه وار مرگ بار می رسد و مخاطب باهوش می تواند درک کند که 
بیگانگی حتی حرفه ای ترین س��رویس های جاسوسی و امنیتی با 
فضاها و محیط های گنگ می تواند چه بالیی سر ساختار تشکیالتی 
آنها بیاورد. پایاِن »سی دقیقه پس از نیمه شب« پایانی حساب شده 
و درخشان است. مایا پس از پایان مأموریتی که دوره ای از زندگی اش 
را به خاطر آن فدا کرد، به تنهایی در یک هواپیمای نفربر نشسته و در 
پاسخ پرسش خلبان که »می خوای کجا بری؟« پاسخی جز گریه و 

در هم شکستن ندارد.
برای بیننده  ایرانی غی��ر از مضمون محوری فیل��م، بازی همایون 
ارشادی هم می تواند بسیار جالب باش��د، اما جدا از پذیرفتن نفس 
چنین حضورهایی در پروژه های بین المللی، حس��ی که شاید این 
بینن��ده را در بگیرد تعجب از جلوه بس��یار کوتاه نقش اوس��ت که 
می توانس��ت هر بازیگر خاورمیانه ای دیگری را هم دربر بگیرد. در 
حقیقت این که ارشادی در چنین نقش  کوتاه و فراموش شدنی ای 
دنبال چه بوده، می تواند سؤال هر تماشاگری ایرانی باشد، خصوصا 
آنهایی که نقش او را در »آگورا« )آلخاندرو آمنابار، ۲009( با همین 

مختصاِت حضور به یاد می  آورند.

نگاهی کوتاه به فیلم »سی دقیقه پس از نیمه  شب« ساخته کاترین بیگلو

هیوالیی که به آب افتاد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ذوب آهن از بالتکلیفی درآمد
زمان دیدار های رفت و برگش��ت پلی آف لیگ برتر فوتبال مشخص شد. 
زمان دیدار تیم های ذوب آهن و پاس همدان برای صعود به لیگ برتر که 
در مرحله پلی آف برگزار می ش��ود، مشخص شد. سازمان لیگ تصمیم 
گرفت که دیدار رفت در تاریخ۳۱ خرداد و دیدار برگشت در تاریخ ۴ و یا 

۵ تیر ماه برگزار شود.

 آمادگی هیأت کشتی اصفهان
 برای حضور در لیگ دسته یک

تیم های هیأت کشتی همدان، اصفهان و مالیر برای شرکت در رقابت های 
لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشور اعالم آمادگی کردند. طبق 
برنامه سازمان لیگ فدراسیون کشتی، این مس��ابقات از اوایل مردادماه 
سال جاری برگزار خواهد شد و پیش از این، تیم نیروی انتظامی نیز برای 
شرکت در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده بود. سازمان لیگ فدراسیون 
در حال رایزنی با تیم ها و باشگاه های مختلف برای شرکت در رقابت های 
لیگ آزاد و فرنگی است. س��ال گذش��ته فوالد ماهان به عنوان نماینده 

اصفهان در لیگ دسته یک کشتی آزاد شرکت کرد و سوم شد.

 سومی موتور کراس
 250 سی سی ایران در آسیا

رقابت های قهرمانی موتور کراس آسیا در ش��هر کواالترانگانو در مالزی 
برگزار شد که تیم ایران در مجموع دو راند برگزار شده مقام سوم آسیا را 

در کالس 2۵0 سی سی کسب کرد.

ایران به پلی آف برسد، رفتن به 
جام جهانی غیرممکن است

بوکر/ سرمربی آلمانی تیم ملی لبنان
شرایط ما مثل روز شکس��ت، ۵ بر صفر است و اگر بازیکنی مصدوم شود، 
خودم باید به داخل زمین بروم. از بین س��ه تیم ازبکستان، کره جنوبی و 
ایران، امیدوارم ایران به عنوان تیم اول و دوم باشد تا مستقیم به جام جهانی 
صعود کند،  چرا که اگر ایران به پلی اف ب��رود کارش برای صعود به جام 
جهانی خیلی سخت خواهد شد. ایران در صورت رفتن به پلی آف باید به 

ف  تیم آفریقای جنوبی برود که کسب پیروزی مقابل مصا
آنها غیر ممکن است و شانسش برای حضور در 
جام جهانی خیلی پایین می آید. در۳0 سال 
گذشته هیچ اتفاقی در فوتبال لبنان نیفتاده 
است و هیچ گونه زحمت و تالشی برای 
فوتبال کشیده نشده است، حتی از 
هشت سال گذش��ته پلیس، ورود 
تماشاگران به اس��تادیوم را ممنوع 

کرده است.

6
صادقیان با پرسپولیس به توافق رسید

پیام صادقیان مهاجم تیم ملی امید و فصل گذشته ذوب آهن برای حضور در پرسپولیس با سران این باشگاه 
به توافق رسید. وی که با نمایش خوب در رقابت های دو فصل اخیر لیگ برتر، خواهان زیادی پیدا کرده بود، 

با مسئوالن باشگاه پرسپولیس به توافق رسید تا برای دو فصل پیراهن این تیم را بر تن کند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1055 | دوشنبه 20 خرداد 1392 | 30 رجب  1434

محمد محمدی دروازه بان سابق پرسپولیس و استقالل:

بعضی مربیان موز و نسکافه می خورند و تاکتیکشان آفرین است!

محمد محمدی که دو هفته پیش ب��ا عقد قراردادی 
به تیم ال ای بلوز آمریکا پیوس��ته است در گفتگویی 
متفاوت و البته انتقادی نسبت به اتفاقات رخ داده در 

فوتبال ایران با فارس صحبت کرد.
وی در ابتدای صحبت های خود اظهار داشت: با توجه 
به انتقالم از فوتبال ایران به ال ای بلوز الزم می دانم که 
از کلیه مربیان خود در فوتبال ایران و به خصوص از  
فشخامی به عنوان اولین مربی تا  علی دایی به عنوان 
آخرین مربی در فوتبال ایران تقدیر و از تمام زحماتی 
که در این22سال کشیده اند، تشکر کنم. همچنین 
از کلیه هواداران س��رخابی در مدتی که در تیم های 
پرس��پولیس و اس��تقالل بودم و از من حمایت کرده 
اند سپاس��گزارم و دس��ت تک تک آنها را می بوسم و 
پیشرفت خودم را مدیون لطف خدای متعال،خانواده ام 

و حمایت های آنها می دانم.
 محمدی در ادامه گفت: اکنون که به خاطر مس��ائل 
شخصی و خانوادگی، فوتبال ایران را ترک کردم الزم 
است جهت روشن شدن اذهان عمومی فوتبالدوستان 
 نکاتی را ذکر کنم و چنانچه در طول دوران بازیگری ام

مطالبی در این زمینه عنوان نک��ردم، دلیلی بر عدم 
آگاهی ام نبوده و صرفا جهت حف��ظ آرامش و دوری 
از حاش��یه های فوتبال بوده اس��ت. فق��ط امیدوارم 
روزی مجبور نباشم به صورت شفاف و علنی جزئیات 

را بیان کنم.
 دروازه بان اسبق تیم های استقالل و پرسپولیس و راه 
آهن گفت: به نظرم بزرگت رین معضل فوتبال ایران، 

عدم صداقت در اکثر رفتارهاست. 
برای مثال دوس��تانی که از حضور غی��ر فوتبالی ها و 

سیاسیون در فوتبال ایران گله مند هستند و هر روز به 
عناوین مختلف در رسانه ها و جراید علیه غیر فوتبالی ها 
و سیاسیون مصاحبه می کنند با پوشیدن کت و شلوار 
و کفش بدون ج��وراب، دنبال گرفت��ن مجوز تراکم 
ساختمان و مجوز خودرو هستند و نکته مهم این است 
که ادعا  می کنند به هیچ گروهی وابستگی ندارند و 
 صرفا جهت عش��ق پیراهن و فوتبال کار می کنند و 

هیچ گاه دنبال منافع شخصی نبوده اند.
 وی تأکید ک��رد: خیلی برایم جالب اس��ت که وقتی 
مس��أله ای مانند انتخابات ش��وراها پی��ش می آید 
برخی از دوس��تان ورزشی بدون داش��تن هیچ گونه 
تجربه وارد عرصه مذکور ش��ده و خود را کاندید می 
کنند. کاش می ش��د در فوتبال نیز همانند انتخابات 
ریاست جمهوری، شورای نگهبانی وجود داشت که 

 صالحیت یا عدم صالحیت افراد را در این رشته تأیید 
 می کرد  و ی��ا بهتر بود به جای پرداختن به مس��ائلی 
از قبیل دو ش��غله بودن و یا بازنشس��ته بودن افراد ، 
 به دنبال س��المت جس��م و روح و روان آنها باش��یم، 
زیرا چنین افرادی ارتباط مس��تقیمی ب��ا آینده یک 
 سری جوان و هواداران دو آتشه تیم های شهرستانی 

دارند.
 محمدی ک��ه از اتفاق��ات رخ داده در فوتب��ال ایران 
ناراحت بود گفت: چه اتفاق��ی رخ می دهد، فردی که 
خود را پرچمدار اخالق مداری در این فوتبال می داند، 
به حذف نام یک بازیکن از لیست منشوری ها کمک 
می کند و یا افرادی که در این چند س��ال گذش��ته با 
اس��تفاده از رابطه ها باعث ورود یک برند خاص که از 
کیفیت معمولی برخوردار اس��ت می ش��وند و حتی 
دم از جهانی بودن و استاندارد بودن توپ های فوتبال 
می زنند! در صورتی که سال تولید توپ ها مربوط به 
شش سال گذشته بوده و تاریخ تولید روی آنها حک 

شده است.
 وی افزود: زمانی که تعدادی از دروازه بان ها نس��بت 
به کیفیت توپ ه��ا اعتراض می کنند، م��ورد تهدید 
قرار می گیرند و یا کسانی که دم از برخورد با دالل های 
فوتبال می زنند، خود در پشت پرده ارتباط مستقیمی 
با آنها دارند و اکثر بازیکنان تیمشان از کانال این افراد 
قرارداد می بندند. متأس��فانه باید بگویم در این چند 
س��الی که در فوتبال ایران کار کردم  پش��ت در اتاق 
 چند مدیر منتظر نشس��ته بودم که در حین ورود با

دالل های بنامی روبه رو شدم.
  از برخی از اتفاق��ات این فوتبال متعجب��م و از خود 
می پرسم، چطور می ش��ود یک بازیکن با مدیر عامل 
تیمش درگیری فیزیکی پیدا می کند و همان س��ال 
در همان تیم به عنوان کاپیت��ان فعالیت می کند؟ و 
یا چطور ممکن است مربیان تیم ها، در ابتدای بازی 
با دس��ته گل به س��مت هم می روند و بعد از گذشت 
یک نیم��ه، رکیک ترین الف��اظ را نث��ار یکدیگر می 
کنند؟ چه اتفاقی می افتد که فرزند یک مدیر عامل 
به  عن��وان دالل بازیک��ن فعالیت می کن��د و فرزند 
یک مدیر عامل دیگ��ر به صورت کانتینری البس��ه 
 ورزشی درجه هفتم و هش��تم چینی را وارد کرده و با 

قیمت های هنگفت می فروشد؟
 دروازه بان فصل گذش��ته راه آهن در ادامه گفتگوی 
انتقادی خود تصریح کرد: همین طور است که انتقاد 
برخی ها مبنی بر عالقه ش��خصی به جاده تندرستی 
فراموش می ش��ود و یا بازیکنی که به گفته دوستان 
تخلفی انجام داده و بابت آن چهار صد میلیون تومان 
هزینه کرده و از ای��ران رفته فراموش می ش��ود و در 
صحنه بعدی در آغوش یکدیگر قرار گرفته و مکتب ها 

فراموش می شود؟
 این دروازه بان اسبق استقالل و پرسپولیس گفت: به 
نظرم فوتبال لذت بخش است، ولی مهم این است که 
انسان به چه قیمتی حضور داشته باشد. آیا این فوتبال 
ارزش دارد ک��ه یک مربی دروازه بان، ش��دید ترین و 
رکیک ترین الفاظ را از یک بازیکن بش��نود و حرفی 
نزند؟ صرفا به خاطر این که توس��ط همان بازیکن به 
تیم معرفی شده است. متأس��فانه کمک مربیانی در 
فوتبال ایران در باش��گاهی حضور دارند که در محل 
 تمرین حض��ور یافته و موز و نس��کافه م��ی خورند و 
 تاکتیک��ی تری��ن بح��ث فوتبالیش��ان آفری��ن 
گفتن و چرخاندن س��وت اس��ت! آنالی��زوری را می 
 شناسم  که در خارج از ایران  زندگی می کرده و  تمام 
هّم و غم خود را در جلس��ات آنالیز ص��رف تعریف از 
س��رمربی می کند تا ش��اید حضورش در تیم تداوم 

داشته باشد.
محمدی افزود: درد اینجاست که این افراد فقط به علت 
داشتن رابطه در این فوتبال حضور دارند، نه به جهت 
داشتن توانایی های فنی و یا سرمربی که دم از خدا و 
پیغمبر می زند و همیشه هواداران را سپر بالی خود 
قرار می دهد، ماشین میلیاردی سوار می شود و جالب 
اینجاست که شعار می دهند ما فقط به عشق پیراهن 

و هواداران کار می کنیم و از مردم اینگونه دم می زند!
 محمدی ادامه داد: اکنون که از فوتبال ایران به  عنوان 
بازیکن دور شده ام، خوشحالم که به تمام آرزوهایم در 
فوتبال دست پیدا کرده ام و در اوج فوتبال و پختگی 
یک دروازه ب��ان از فوتب��ال ایران م��ی روم تا محیط 
جدیدی را تجربه کنم و مجددا از تمام مربیان و تمام 
کسانی که در این س��ال ها برایم زحمت کشیده اند 

تشکر و قدردانی می نمایم.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
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زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در

 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک
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6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212
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س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



یادداشت

 هیچ مورد بیماری وبا 
در بروجن مشاهده نشده است

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن گفت: تاکنون 
هیچ موردی از بیماری وبا در این شهرستان مشاهده نشده است. 

مرضی��ه خلیل زاده با اش��اره ب��ه فرا رس��یدن فصل گرما و ش��یوع 
بیماری های واگیردار، اظهارداشت: همه ساله در فصل گرما احتمال 
شیوع بیماری وبا افزایش می یابد، برهمین اساس الزم است مردم با 

رعایت نکات بهداشتی از ابتال به این بیماری جلوگیری کنند.
وی با بیان ای��ن که ش��ایع ترین راه انتقال بیماری وب��ا خوردن آب 
آشامیدنی آلوده است، گفت: وبا منحصرا از طریق آب یا غذای آلوده 
منتقل می شود. انتقال، توسط تماس مستقیم فرد به فرد مانند تماس 
با بیمار به ندرت اتف��اق می افتد. خلیل زاده تصری��ح کرد: برهمین 
اساس مناطقی که دارای آب سالم نیستند و بهداشت محیط مناسبی 
ندارند، در معرض خطر شیوع وبا هستند. سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان بروجن با اشاره به عالئم و نشانه های بیماری، گفت: 
اسهال آبکی، استفراغ و از دست رفتن آب بدن از عالئم شاخص این 
بیماری محسوب می ش��ود. خلیل زاده استفاده نکردن از سبزیجات 
هنگام مسافرت و ضدعفونی و شستشوی سبزیجات را از دیگر راه های 
پیشگیری از بیماری وبا عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده عالئم 
اس��هال حتما باید بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه و تحت 
درمان قرار بگیرد. وی تصریح کرد: خوشبختانه سال گذشته موردی 

از ابتال به بیماری وبا در سطح این شهرستان مشاهده نشد. 

خبر ویژه

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سعید یوسف پور 

16 تا 22 خردادماه با عنوان هفته ملی محیط زیست نامگذاری شده است 
و افزایش آگاهی مردم در راستای حفظ محیط زیست و ترغیب مسئوالن 
به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی  
گیاهی و جانوری از مهم ترین اهداف نامگذاری این روز اس��ت. حفاظت 
از محیط زیس��ت در ارتباط تنگاتنگ با مبحث فرهنگ س��ازی است. به 
 عبارت دیگر هر چه بتوانی��م در این حوزه مقتدر عم��ل کنیم، حفاظت 
از این س��رمایه ارزش��مند با جدیت بیش��تر محقق خواهد شد. توسعه 
پایدار توسعه ای است که محیط 
زیست را به خطر نمی اندازد و به 
سمت بهره برداری همه جانبه و 
کلی از مناب��ع طبیعی به نحوی 
که این منابع و امکانات اولیه برای 
حیات، برای نسل های آینده هم 
قابل بهره وری باشد در حرکت 

است.

نقاط مهم گردشگری استان 
پاکسازی می شود

چهره روزیادداشت
85 باشگاه بدنسازی در چهارمحال و بختیاری فعال است

رییس هیأت بدنس��ازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری از فعالیت بیش از 85 باش��گاه 
بدنسازی و پرورش اندام در سطح اس��تان خبر داد. جمش��ید احمدیان اظهار داشت: رشته 

بدنسازی و پرورش اندام در استان چهارمحال و بختیاری با استقبال بسیاری روبرو است.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1055 | دوشنبه 20 خرداد  1392 | 30 رجب  1434

اخبار کوتاه

رییس خانه مطبوعات اس��تان چهار محال و بختیاری نیز در این 
 جلس��ه با بیان این که دس��تگاه های فرهنگی اس��تان به صورت 
جزیره ای عم��ل می کنند، گفت: این اس��تان از نظ��ر فرهنگی و 

اجتماعی در محرومیت و عقب افتادگی به سر می برد.
طهمورث فتاحی با اشاره به این که مسائل فرهنگی در این استان 
مظلوم واقع شده است، بیان داشت: مطبوعات و اصحاب رسانه یکی 
از تاثیر گذارترین وس��ایل برای تقویت مسائل فرهنگی در جامعه 
است. وی با بیان این که مطبوعات و رسانه های این استان از سوی 
ارگان ها و نهاد های دولتی مورد ب��ی مهری قرار گرفته اند، اذعان 
داشت: اغلب اشتراک ساالنه مجالت و نش��ریات در این استان از 
سوی ارگان های دولتی قطع و اشتراک ساالنه پرداخت نشده است.

فتاحی با اش��اره به این که باید از ظرفیت ه��ای موجود، بهترین 
استفاده در راستای توسعه فرهنگی صورت گیرد، عنوان کرد: در 
حال حاضر مطبوعات و نشریات محلی اس��تان از وضعیت خوبی 
در اس��تان برخوردار نیس��تند. نماینده ولی فقیه در چهار محال 
 و بختیاری در دیدار با  اصحاب رس��انه این اس��تان با بیان این که 
رس��انه ها به عنوان یک قدرت در جامعه مطرح هس��تند، اظهار 

داش��ت: رس��انه ها و مطبوعات مجموعه ای هس��تند که از شکل 
گیری این گروه ها فکر ه��ای متنوع در جامعه ت��راوش می کند 
که در جامعه رهنم��ود و ایده را بر جامع��ه تزریق می کند. حجت 
االسالم محمد علی  نکونام با بیان این که رسانه ها در جامعه راه را 
برای مردم مشخص می کنند، بیان داشت: رسانه ها باید در جامه 
به مسائل خوب توجه داشته باشند. نکونام با اشاره به این که  انبیا 
راه را به مردم نش��ان می دادند، اذعان داشت: بعد از انبیا هرکسی 
که راه را به بشر نشان می دهد، باید همانند انبیا رفتار کند. وی با 
بیان این که هر فردی که در جامعه می خواهد طریق را نشان دهد 
باید طریق و راهش  همانند انبیا باشد، بیان داشت: رسانه ها باالتر 
از این قرار دارند که بخواهند بازیگر و فریب دهنده در جامعه باشند. 
امام جمعه شهرکرد با اشاره به این که جایگاه رسانه ها واالتر از این 
 اس��ت که برای مخاطبان خود فریب را ترسیم کنند، تصریح کرد: 
رس��انه ها نباید در جامعه افکار هوا پرستی و دنیا پرستی را تزریق 

کنند.
انتقادات و مدح های بی جا در جامعه خطا است

 حجت االس��الم محمد عل��ی نکونام با بی��ان این ک��ه انتقادات و

مدح های بی جا در جامعه خطا است، بیان داشت: در جامعه باید 
هم تحمل مدیران و هم تحمل مس��ئوالن مطبوعاتی و مردم باال 
باشد و مردم  و مس��ئوالن باید در جامعه در راستای انتقادات و .... 
ظرفیت باال یی داشته باشند.نکونام با اش��اره به این که بزرگترین 
مشکلی که در این استان وجود دارد اختالفات نامطلوب و نامعتدل 
است که موجب شده این اس��تان در محرومیت به س��ر برد، بیان 
داشت: در این استان کش��مکش ها و تک روی های  زیادی وجود 
دارد. وی با بیان این که همین تک روی ها و کش��مکش ها موجب 
شده که کسی در این استان به عنوان سرمایه گذار عمل نکند و حتی 
س��رمایه گذار اس��تان نیز منابع خود را در بیرون از استان سرمایه 
گذاری کند، بیان داش��ت: ایجاد منابع فک��ری و اقتصادی با توجه 
به ظرفیت درونی استان در این استان فراهم نشده است. نکونام با 
بیان این که فکر ها و ایده های بس��یاری در این استان وجود دارد، 
بیان داشت: باید از این ایده ها و فکر ها برای توسعه استان استفاده 
شود. وی با اشاره به این که باید فضای استان همدل و یکرنگ شود، 
تصریح کرد: در مورد س��لیقه خود باید حد و مرز ها برای توس��عه 

استان مشخص باشد.
نماینده رهبر در هر استانی محور است

 امام جمعه شهرکرد با بیان این که نماینده رهبر در هر استانی محور 
است، یاد آور شد: نماینده رهبر باید مس��ائل شاخصی که مد نظر 
رهبری است را  مطرح و پیگیری نماید. حجت االسالم محمد علی 
نکونام با بیان این که باید مسأله وحدت در استان به صورت جدی 
پیگیری شود، بیان داش��ت: تمام تالش من بر این منوال است که 
تمام اقوام اس��تان را به یکدیگر نزدیک کنم و وحدت کامل در بین 
مردم این استان وجود داشته باش��د. نکونام با بیان این که نگاه من 
تبیین مواضع خط رهبری است، عنوان کرد: من از هیچ گروه، حزب 

و جناحی به غیر از رهبری پیروی نمی کنم.
فرهنگ ناب اسالمی در جامعه توسط رسانه ها حاکم شود

وی با بیان این که باید در ارتقای فکر و فرهنگ اس��المی بیش��تر 
کار شود، بیان داش��ت: باید فرهنگ ناب اسالمی در جامعه توسط 
رسانه ها حاکم شود. نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری با 
بیان این که در دیدار هایی که با کاندیدا های ریاست جمهوری در 
این استان داشته ام به آنها گفته ام که در این استان باید اقداماتی 
صورت می گرفت که صورت نگرفته است و باید به این استان توجه 
ویژه ای صورت گیرد. حجت االسالم محمد علی نکونام با بیان این 
که باید منزلت ها در جامعه حفظ شود و به وصورت چالشی برخورد 
نشود، بیان داشت: نمایندگی رهبری در استان ها تنها به صورت 
نظارتی و ارش��ادی اس��ت و هیچ گونه امکانات مالی را برای حل 

مشکالت دارا نیستند.

نشان دادن راه برای مردم توسط رسانه ها

10 نشریه در استان غیر فعال شدند  30 گونه گیاهی منحصر به فرد 
در استان وجود دارد

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری گفت: از بیش 
از 350 گونه گیاهی شناسایی ش��ده در استان، 30 گونه آن 
منحصر به فرد است. خسرو عبداللهی روز یکشنبه با اعالم این 
خبر به خبرنگاران چهارمحال وبختیاری گفت:برخی از این 
گونه های گیاهی موجود در استان، خاص این استان است و 
در هیچ کجای کشور وجود ندارد. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت برنامه ریزی 
جامع در حفظ طبیعت و منابع طبیعی استان تأکید کرد 
و گفت: چرای بیش از ظرفیت مراتع در این اس��تان یکی 
از عوامل تهدید مراتع استان اس��ت که الزم است در این 

خصوص راهکارهای مناسب اتخاذ گردد.  

سطح آب چاه های دشت 
شهرکرد 11 متر کاهش یافت

مدی��رآب شهرس��تان ش��هرکرد از کاه��ش 11 مت��ری 
س��طح آب چ��اه ه��ای آب ش��رب مح��دوده مطالعات��ی 
 دش��ت ش��هرکرد ط��ی پن��ج س��ال اخی��ر خب��رداد. 
»هاشم فاطمی« خشکس��الی های اخیر، تغییراقلیم و نوع 
بارش از برف به باران و بهره برداری های غیر مجاز از منابع آب 
را از مهمترین علل کاهش سطح آب چاه های دشت شهرکرد 
برش��مرد. وی افزود:عالوه بر تأمین بخش��ی از آب ش��رب 
ساکنان شهرکرد، آب مورد نیاز ساکنان شهرهای هفشجان، 
کیان، فرخشهر و طاقانک و روستاهای وردنجان، پیر بلوط، 
هرچگان، کاکول، تومانک، ارجنک و نافج در بخش ش��رب، 
 صنعت و کش��اورزی از چاه های آب دش��ت شهرکرد تامین

می شود.

کمک340میلیون ریالی مردم 
به بازسازی عتبات

مردم چهارمحال و بختیاری از ابتدای س��ال جاری تاکنون، 
340 میلیون ریال به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند. 
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال وبختیاری 
روز یکشنبه با اعالم این خبر به ایرنا، اظهار داشت:مردم استان 
از ابتدای سال جاری تاکنون، 100 گرم طال به بازسازی عتبات 
عالیات اهدا کرده اند. »اردشیر ریاحی پور« اضافه کرد:مردم 
استان همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، 220 میلیون 

ریال وجه نقد برای بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.

غیر فعال شدن 10 نشریه در اس�تان، ضرورت ارتقای کیفیت نشریات محلی، نش�ان دادن راه توسط  گروه 
رسانه ها برای مردم و... از مهم ترین عناوین مطرح شده در نشست خبرنگاران و مسئوالن روزنامه های شهرستان

محلی و خبرگزاری ها با نماینده ولی فقیه در این استان بود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالكیت 
1463 آقای حس��ن آقا انوری فرزند رضا باس��تناد دو برگ اشتهادیه محلی که 
هویت و امضای ش��هود رس��ما گواهی شده است مدعی اس��ت که سند مالکیت 
ده دقیقه از قنات مش��هور طیاب ش��ماره 27- اصلی ردی��ف 5 واقع در بخش 
9 در ش��بانه روز مع��روف خواجه که در صفحه 257 دفت��ر 7 متمم اماک ذیل 
ثب��ت 13 بنام حس��ن آقا انوری فرزن��د رضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و 
معامله دیگری انجام نش��ده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصاح��ی ماده 120 آیین نامه قان��ون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند 
معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند یا ارائه کننده مسترد 
گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند 
 ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

م الف: 96 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز 
 

حصر وراثت 
1465 آق��ای مس��عود رس��تمی دارای شناس��نامه ش��ماره 416-018160-0 
به ش��رح دادخواس��ت به کاس��ه 227/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان پناه برخدا رس��تمی 
بشناس��نامه 5904 در تاریخ 1391/12/23 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی 
گفت��ه ورثه حی��ن الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- روبخیر رس��تمی 
فرزند ولی ش ش 10781 )همس��ر(. 2- ایمان رس��تمی فرزند پناه برخدا ش ش 
8408 )فرزند(. 3- محمدجواد رس��تمی فرزند پن��اه برخدا ش ش 048213-9-

416 )فرزن��د(. 4- یونس رس��تمی فرزند پناه برخ��دا ش ش 113-055092-3 
)فرزن��د(. 5- امیرحس��ین رس��تمی فرزند پن��اه برخ��دا ش ش 1075 )فرزند(. 
 6- عل��ی رس��تمی فرزن��د پن��اه برخ��دا ش ش 8-022428-416 )فرزن��د(.
7- مسعود رس��تمی فرزند پناه برخدا ش ش 0-01816-416 )فرزند(. 8- یاور 
رس��تمی فرزند پن��اه برخدا ش ش 16407 )فرزند(. 9- محمدحس��ن رس��تمی 
 فرزن��د پناه برخدا ش ش 15325 )فرزند(. 10- زهره رس��تمی فرزند پناه برخدا
پن��اه برخ��دا )فرزن��د(. 11- آذر رس��تمی فرزن��د   ش ش 113-065224-6 

ش ش 15326 )فرزند(. 12- زهرا رستمی فرزند پناه برخدا ش ش 416-056619-7 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر
 

فقدان سند مالكیت 
1466 خانم صدیقه یعقوبزاده فرزند محمدعلی باس��تناد یکبرگ اش��تهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت شش 
دانگ پاک ش��ماره 1/3317 واقع در جوش��قان بخش 12 کاشان که در صفحه 
374 دفت��ر 25 اماک ذیل ثب��ت 5664 بنام صدیقه یعقوب��زاده فرزند محمدعلی 
ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و معامله دیگری انجام نش��ده و در اثر اس��باب 
کش��ی منزل مفقود ش��ده است چون درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکیت 
نامب��رده را نموده طبق تبص��ره یک اصاحی ماده 120 آیی��ن نامه قانون ثبت 
مرات��ب آگهی می ش��ود که هر کس مدع��ی انجام معامله )غی��ر از آنچه در این 
آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د 
از تاری��خ انتش��ار این آگهی تا ده روز ب��ه این اداره مراجع��ه و اعتراض خود 
را کتب��ًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند یا ارائه کننده مس��ترد گ��ردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد شد. زرگری – رئیس ثبت جوشقان 

ابالغ 
1467 نظ��ر به اینک��ه در پرونده کاس��ه 911196ک102 دادگاه عمومی جزایی 
خمینی ش��هر آقای علیرضا ریحانی فرزند عبداله متهم می باشد به بی احتیاطی 

در رانندگ��ی منجر به صدمه بدنی موضوع ش��کایت آقای رضا کریمی لذا وقت 
رس��یدگی پرونده برای روز س��ه شنبه مورخ 92/4/25 س��اعت 8 صبح تعیین 

گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوبت 
آگه��ی به نامبرده اباغ می نماید. که در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 
گردیده بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی 
 اباغ ش��ده محس��وب و دادگاه غیابًا مب��ادرت به اتخاذ تصمی��م خواهد نمود.

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر 
 

وقت دادرسی
1468 از دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان خمینی ش��هر در 
پرون��ده مطروحه کاس��ه 920173 ح به خانم صدیقه اخ��وان فرزند محمدباقر 
خوان��ده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعام ش��ده اس��ت و خواهان آن 
1- محمد رضا 2- مهدی 3- فتحعلی 4- ابوالفضل همگی اخوان فرزندان مرحوم 
محمدباقر ساکن: خمینی شهر – خ شریعتی شمالی – کوچه شهید دباغی – پ11 
بخواسته: تقاضای تقسیم ترکه مرحوم محمدباقر اخوان و عصمت اخوان و در 
جریان رس��یدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز شنبه 

مورخ 92/5/12 س��اعت 10 صبح در دادگاه شعبه 5 عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از 
موع��د مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعام و ارس��ال داری��د و اال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 
73 آیین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 

می شود. شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 
 

ابالغ
 1469 ش��ماره پرونده: 910923ک103. به آقای حجت الیادرانی فرزند قدرت ا...

که مجهول المکان اعام ش��ده است حسب ش��کایت آقای نصرا... صادقی و به 
موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقاب 
خمینی شهر شما متهم هستید به سرقت یک دستگاه پراید که جلسه رسیدگی به 
اتهام ش��ما س��اعت 12 صبح مورخ 92/5/12 تعیین شده است لذا به این وسیله 
به ش��ما اباغ می گردد که جهت ش��رکت در جلسه رس��یدگی در وقت مقرر در 
ای��ن دادگاه حاضر یا نس��بت به معرفی وکیل اقدام و ی��ا اینکه دفاعیات خود را 
بص��ورت کتبی قبل از حلول وقت رس��یدگی به دادگاه ارائ��ه نمایند در صورت 
ع��دم حضور یا عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به 
 رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های
 عموم��ی و انق��اب در امور کیفری برای ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه های

کثیراالنتشار درج می گردد. شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر  
 

مفقودی
1470 کارت پایان خدمت اینجانب رضا وکیلی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 

یک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
 

ابالغ وقت رسیدگی
1471 در خصوص پرونده کاس��ه 92-372 خواهان حسن حبیبی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال وجه به اس��تناد دو فقره چک به شماره 
های 6699206 م��ورخ 91/9/28 و 6699204 مورخ 91/8/28 به طرفیت غزال 

نیک نام تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/4/24 
س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پاک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان 
– ش��عبه 6 ش��ورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1472 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1952/91 خواه��ان محس��ن منظری با 

وکالت خانم هاله نیلیه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمدحسن 
کبیری فرزند محمد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه 
م��ورخ92/5/22 س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختاف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم 
 حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان 

تاسیس شرکت 
1473 ش��ماره: 643/ث92/103. آگهی تاسیس ش��رکت افق زنده رود اسپیروز 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1392/03/01 تحت شماره 49917 و شناسه 
مل��ی 10260683430 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/03/01 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطاع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می 
شود. 1- موضوع شرکت: اجرا – طراحی – انجام – نقشه کشی و نقشه برداری 
و خدمات مش��اوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی 
– کش��اورزی – معدنی – صنعتی و فنی – ابنیه و محوطه سازی – دکوراسیون 
داخلی و خارجی – تامین نیروی انس��انی موقت – تاسیس��ات توزیع و خرید و 
ف��روش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی – تحصیل وام و 
اعتب��ارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع ش��رکت – عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که 
با موضوع شرکت مرتبط باشد. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصاح. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان خیابان گلستان – شهرک کوثر – انتهای شهرک کوچه 
بیت��ا – پاک 2- واحد2 – کدپس��تی 8149878781- تلفن: 09133064679. 4- 
سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 9-2190 مورخ 1392/01/29 نزد بانک س��په ش��عبه 
بهارس��تان اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
مقداد خنده جام بروجنی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای لطف اله خنده 
جام به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم بتول شعبانی نژاد اصفهانی 
به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 4-5- آقای مقداد خنده جام بروجنی به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خان��م مریم حقیقی پوده به عنوان 
ب��ازرس اصلی. 2-8- آقای محمد جال جعفری خرزوقی به عنوان بازرس علی 
البدل. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تاسیس شرکت 
1474 ش��ماره: 625/ث92/103. آگهی تاس��یس ش��رکت فنی و مهندسی سازه 
حفار سپیدار سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1392/02/31 تحت شماره 
49909 و شناس��ه ملی 10260683293 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/02/31 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن 
به شرح زیر جهت اطاع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: کلیه امور عمران��ی از قبیل طراحی 
نظارت و اجرا در زمینه امور س��اختمانی – راه سازی – فضای سبز و محوطه 
س��ازی – تاسیس��ات – خطوط انتق��ال آب و گاز – اخذ تس��هیات از بانکهای 
دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت – ش��رکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی و مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��رکتهای 
دولتی و خصوصی پس از کس��ب مجوزهای الزم. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر 
اصفهان شهرک امیریه – خیابان آزادی- پاک6- کدپستی 8174986613- تلفن: 
03117752878. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 

سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1287 مورخ 1392/02/22 نزد بانک 
صادرات شعبه پل فلزی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مجتبی اسحق 
نیاکاریزکی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حسن نادری به سمت نائب 
رئیس هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای آرمان کریمی دهکردی به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقای آرمان کریمی دهکردی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور 
ش��رکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای جال الدین بس��یج به عنوان بازرس 
اصل��ی. 2-8- آقای فرزاد غفاری به عنوان ب��ازرس علی البدل. م الف: 2654/2 

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

تاسیس شرکت 
1475 ش��ماره: 624/ث92/103. آگهی تاس��یس ش��رکت فنی و مهندسی سازه 
حفار جاوید س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1392/02/31 تحت شماره 
49906 و شناس��ه ملی 10260683289 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/02/31 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خاصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطاع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: کلیه کارهای عمرانی ش��امل 
طراحی – نظارت و اجرای امور ساختمانی – محوطه سازی – خطوط انتقال آب 
و گاز و ... و نیز ش��رکت در مناقصات مزایدات و سرمایه گذاری در شرکتهای 
خصوصی و دولتی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان شهرک امیریه – خیابان 
آزادی- پاک6- کدپس��تی 8174986613- تلفن: 03117766971. 4- س��رمایه 
ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ریال منقس��م به یکص��د س��هم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 1287 مورخ 1392/02/22 نزد بانک صادرات ش��عبه 
پ��ل فلزی اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان 
س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای آرمان کریمی دهکردی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حس��ن نادری به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره. 3-5- آقای مجتبی اسحق نیاکاریزکی به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آق��ای مجتبی اس��حق نیاکاریزکی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و 
اوراق عادی و اداری ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- 
ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای جال الدین بس��یج به عنوان بازرس 
 اصل��ی. 2-8- آقای فرزاد غفاری به عنوان ب��ازرس علی البدل. م الف: 2654/3

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

تحدید حدود اختصاصی
1434 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه مل��ک مزروعی معروف به کنار وازه 
پاک ش��ماره 285 واقع در بخش کچومثقال هفتاد و پنج اصلی دهس��تان سفلی 
اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان ک��ه طبق پرونده ثبتی به ن��ام عباس رحمتی 
فرزند حس��ین در جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود آن به علت اش��تباه در 
آگهی قبلی تجدید می گردد اینک بنا به درخواس��ت مالک و دس��تور اخیر ماده 
15 قانون ثبت تحدید پاک مرقوم در روز ش��نبه مورخه 1392/4/15 از ساعت 
9 صب��ح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موج��ب این آگهی به کلیه 
مالکی��ن مجاور اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور 
یابن��د اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��دو طبق تبصره 2 
م��اده واحده قانون تعیین و تکلیف پرون��ده های معترضین ثبت ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند.

م الف/74 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی )ع( :
از خلق و خوی های پست دوری کنید که همانا انسانهای شریف 

را پست می کند و بزرگواری را از بین می برد 

عکس نوشت

ورودی یکی از 
دانشگاههای هانگش 
در چین 

فیلم های زیادی درمورد سرقت های بزرگ ساخته شده 
است که در آنها خالفکاران از تونل برای رسیدن به هدف 
خود استفاده می کنند. تونل یکی از راه های عبور از داخل 
زمین یا کوه است، اما گاهی برای کارهایی غیر از امنیت و 
آرامش مردم استفاده می شود. کندن تونل های مختلف 
یکی از روش های خالفکاران برای رس��یدن به مهم ترین 
اهدافشان است. در دنیا تا به حال افراد زیادی بوده اند که از 

تونل برای فرار از زندان یا سرقت مکانی استفاده کرده اند.

** سرقت 40میلیون بورو
 در اواس��ط س��ال 2005 یکی از جالب ترین سرقت های 
دنیا در برزیل رخ داد. در این س��رقت، ع��ده ای مغازه ای 
در نزدیکی بانک مرکزی برزیل اجاره کردند و کارش��ان را 
بس��یار تبلیغ می کردند، به طوری که کسی به آنها شک 
نمی کرد، اما در اتاق پشتی مش��غول کندن تونلی عظیم 
 به می��ان گاوصندوق اصلی بان��ک بودند. آنها توانس��تند

پول هایی را به ارزش40 میلیون یورو بدزدند که در سیستم 
بانک نبودند و از این رو نمی توانستند آنها را پیگیری کنند.   

** سرقت بانک برلین
 یکی از آرام ترین س��رقت های دنیا در برلین رقم خورد؛ 
جایی ک��ه تع��دادی از س��ارقان زیرک تصمی��م گرفتند 
پارکینگی را در نزدیکی بانک برلین تعمیر کنند. آنها کار 
خود را به آرامی و برای بیش از 2 یا 3 ماه ادامه دادند که در 
این مدت تونل خود را به میان گاو صندوق بانک نیز حفر 
می کردند. آنها توانس��تند10میلیون یورو سرقت کنند و 
تونل را نیز آتش زدند که اثراتش��ان پاک ش��ود. تونل آنها 

نزدیک به150متر طول داشت. 

** تونل سارقان نادان 
 چند سال پیش در یکی از ش��هرهای انگلستان دو سارق 
نادان یا بدش��انس به جای رسیدن به جواهرفروشی سر از 
رستوران درآوردند. این دو سارق چند روز برای کندن یک 
تونل زمان گذاشته بودند که پس از آخرین شب، ناگهان در 
میان رستوران سر برآوردند، ولی دست از تالش برنداشته و 
 به سراغ مغازه طال فروشی رفتند، اما در میان دوربین های

 امنیتی گیر کرده و پس از چند روز نیز دستگیر شدند.

 گوگل ی��ک اختراع جدی��د را ثبت ک��رده ک��ه می تواند به 
کاربران اجازه دهد تا گوشی های هوشمند و تبلت های خود 
 را با اس��تفاده از حاالت چهره به جای تایپ کردن رمز عبور،

قفل گشایی کنند. جدیدترین دس��تگاه های اندروید گوگل 
در حال حاض��ر از یک ویژگی قفل گش��ایی چه��ره داخلی 
برخوردارند که از شناسایی چهره برای باز کردن قفل گوشی 
اس��تفاده می کند، اما این اختراع از این فناوری استفاده های 
بیشتری کرده و ویژگی های زنده بیشتری به آن افزوده است.

 هنگامی که این شرکت در سال2011فناوری قفل گشایی 
با چهره را به عنوان بخشی از آندروید 0/4 )ساندویچ بستی( 
رونمایی کرد، با انتقاد کارشناس��ان امنیتی روبه رو شد، چرا 
که می شد با نگهداش��تن تصویر ثابت در برابر دوربین تلفن 
همراه یا تبلت، آن را قفل گشایی کرد. گوگل در به روزرسانی 
جدیدی ک��ه در ژوئیه2012 ب��ر روی آندروی��د 2/4 )لوبیا 
ژله ای( انجام داد، یک بررسی »زنده بودن« را در تالش برای 

جلوگیری از کاربرد تصاویر ثابت برای دسترس��ی به دستگاه 
به آن افزود.

 این امر بدین معنی اس��ت که کاربر باید در زمان اس��تفاده 
از قفل گش��ای چهره، چش��مک بزن��د تا از زن��ده بودن وی 
اطمینان حاصل شود. البته این مانع نیز می تواند با حقه های 

هوشمندانه ویرایش تصویر کنار زده شود.
 بر اساس جدیدترین اختراع گوگل در آمریکا، سیستم جدید 
نیازمند این اس��ت که کاربر یک حالت چهره خاص از پیش 
تعیین ش��ده را اجرا کند. این حالت سپس مورد بررسی قرار 
گرفته و با تصویر قبلی ثبت ش��ده برای تأیی��د هویت کاربر 
مقایسه خواهد ش��د. حالت های چهره فهرست شده شامل 
چش��مک زدن، اخم کردن، لبخند زدن، زبان درازی کردن، 

چین دادن بینی و باال بردن یک ابرو است.
 بر اساس این اختراع، امکان اشتباه در این فناوری بسیار کم 
است، اما حالت چهره فرد باید تا حد امکان شبیه حالت ثبت 
شده ابتدایی باش��د. این فناوری سپس به بررسی زنده بودن 
فرد می پردازد ت��ا از حقه های اس��تفاده از تصویر ثابت برای 
باز کردن قفل گوش��ی جلوگیری شود. این فناوری به اسکن 
تغییرات در پیکسل ها و نور برای نظارت و شناسایی تغییرات 

در موقعیت ویژگی های چهره می پردازد.

 شرایط تغییر نام  های ایرانی
 اعالم شد 

مدیرکل اس��ناد هویتی س��ازمان 
ثبت احوال کش��ور ش��رایط تغییر 
نام ه��ای ایرانی در ص��ورت وجود 

تقاضای افراد را اعالم کرد.
 محس��ن اس��ماعیلی با بی��ان این 
 که س��االنه بیش از10 ه��زار نفر 
در کش��ور ن��ام خ��ود را تغیی��ر 
 می دهن��د، اظه��ار داش��ت: ثبت

  احوال امکان تغیی��ر نام ه��ای دارای معانی بد و مس��تهجن، مغایر 
 با جنس��یت فرد و خارج��ی را فراهم کرده اس��ت، اما ممکن اس��ت 
برخی افراد بدون داش��تن این شرایط درخواس��ت تغییر نام داشته 

باشند.
وی به ممنوعیت تغییر نام های قدس��ی و مذهبی اشاره کرد و گفت: 
در عین حال برخی درخواست تغییر نام های ایرانی را مطرح می کنند 
که در این صورت باید نام فرد به اس��امی دارای فراوانی بیشتر تغییر 
کند؛ به عنوان مثال اگر فردی تقاضا دارد که نام سوگل یا سیمین را 
تغییر دهد، باید اسامی ایرانی دارای فراوانی بیشتر و یا اسامی مذهبی 

را جایگزین کند.
اس��ماعیلی با بیان این که ام��کان تغییر نام ه��ای دارای فراوانی کم 
نیز فراهم اس��ت، افزود: به عن��وان مثال فراوانی نام »مس��توره« در 
 پنج س��ال اخیر حدود100 مورد بوده اس��ت، بنابرای��ن هموطنانی 
 که قصد تغییر این نام و تبدیل آن به اس��امی دارای فراوانی بیش��تر 
را دارند، می توانند تقاضای خود را به ادارات ثبت احوال تسلیم کنند.

وی همچنین از اعطای اختیارات امور انتخاب و تغییر نام خانوادگی به 
مدیران کل استانی ثبت احوال خبر داد و افزود: پیش از این، تمامی 
درخواست ها در کمیته تغییر نام سازمان ثبت احوال کشور بررسی 
می شد که با این تغییر رویه، فرآیند تغییر نام خانوادگی در استان ها 

و سریع تر از گذشته سپری خواهد شد.
گفتنی است انتخاب و تغییر نام براي اقلیت هاي رسمي شناخته شده 

در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ دیني آنان است .
همچنین حذف سیادت از نام نیز در صورت اثبات عدم سیادت پدر و 

جد پدري در محکمه صالحه داخلي ایران مقدور خواهد بود.

قفل گشایی تلفن همراه و تبلت با زبان درازی و چشمک!
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آگهی مزایده 
)مرحله دوم(

پیرو آگهی مزایده شماره 6605 مورخ 92/3/6 ش�هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 329 مورخ 
92/2/29 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 4 قطعه زمین واقع در شهرک بهارستان با قیمت پایه کارشناسی 
با ش�رایط ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط، 
اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل 

مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
1- قطعه زمین به ش�ماره 36 از بلوک 5 با کاربری مس�کونی به متراژ 160 م.م با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع 

2/650/000 ریال.
2- قطعه زمین به شماره 116 از بلوک 4 با کاربری مس�کونی به متراژ 160 م.م با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع 

2/250/000 ریال.
3- دو قطعه زمین به شماره های 39 و 29 از بلوک 4 با کاربری مسکونی به متراژ هر کدام 160 م.م با قیمت پایه کارشناسی به 

ازای هر مترمربع 2/000/000 ریال.

مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

شماره 
مناقصه

نوع محل اجرا
تضمين )ريال(برآورد )ريال(بودجه

عمليات بهره برداری آب و فاضالب 92-2-168
5/508/717/485199/000/000جاریدر منطقه شاهين شهر و ميمه

عمليات نصب انشعابات آب 92-2-169
3/654/480/000144/000/000جاریفاضالب منطقه شاهين شهر و ميمه

عمليات خدمات مشتركين 92-2-170
2/507/194/550109/000/000جاریدر منطقه شاهين شهر و ميمه

تامين نيروهای حجمی آب و 92-2-171
2/045/806/23695/000/000جاریفاضالب منطقه شاهين شهر و ميمه

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/4/1
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/4/2

www.ab.faaesfahan.irدریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به ش�رح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.
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