
آیا احمدی نژاد رأی سفید می دهد؟

 پنج شنبه شب
  در شبکه 
نمایش خانگی

پل بزرگمهر شاهد خودکشی زن جوان

یکی از سؤاالت مهم روز جمعه

 فروش بنزین
4 قسطی می شود

حضور220مددجو در 
کالس های اوقات فراغت 72

 رأی ندادن
5 اعتراض نیست

این روزها حق قهرمان بازی نداریم
قالیب��اف خط��اب ب��ه مل��ت ای��ران اع��ام ک��رد: ب��رای 
خ��روج از مش��کات اقتص��ادی چ��اره ای ج��ز تغیی��ر در 
رون��د اداره کش��ور نداری��م. در ش��رایط ام��روز کش��ور 
تش��کیل ی��ک دول��ت کارآم��د ب��رای ح��ل مش��کات 
 اقتص��ادی و اجتماعی ض��روری اس��ت؛ دولتی ک��ه باید از 

سیاست زدگی پرهیز کند...

 لبنان را نباید
 دست کم گرفت

هرچند که روی کاغذ، ش��رایط فوتبال ایران و لبنان 
قابل مقایسه نیس��ت؛ اما امروز افزایش شانس صعود 
مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل، ارتباط مستقیم 
با پیروزی در مقابل لبنانی خواهد داشت که در بازی 
رفت با یک گل، ایران را شکست داد و از همان روزها 
بود ک��ه ک��ی روش و بازیکنانش وارد حاش��یه های 
مختلفی در برخورد با رس��انه ها و مردم ایران شدند. 

البته بر خاف دور رفت... 

س:نیکو مرام  
]عک
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637 هزارنفر دراستان
7

واجد شرایط شرکت درانتخابات هستند

 جمالتی که کودک شما
 دوست دارد بشنود8

اصرار احمدی ن��ژاد و دولت بر نماینده نداش��تن در انتخابات 
 ریاس��ت جمه��وری92 موضوعی اس��ت ک��ه ای��ن روزها با 
واکنش های مختلفی روبه رو شده است، اما آیا واقعا احمدی نژاد به 

هیچ کاندیدایی در انتخابات پیش رو فکر نمی کند؟
»هیچ کس کاندیدای دولت نیس��ت و من به عنوان یک عضو 
کابینه بعید می دان��م در این زمینه کاندیدایی وجود داش��ته 
باش��د.« حدود یک ماه پیش، وقت��ی وزیر علوم، در حاش��یه 
حضور در مراس��م تقدیر از س��تادهای راهیان نور، این جمله 
ها را در جواب یک خبرنگار گفت، کس��ی گمان نمی برد این 
جمله ها دوباره تکرار ش��ود. به ویژه وقتی ک��ه تنها کاندیدای 
مورد حمایت ش��خص محمود احمدی نژاد یعنی »اسفندیار 
رحیم مشایی« هم نتوانس��ت از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و 

 ردصاحیت شد، حاال  اما در حالی که بیش��تر نگاه ها متوجه 
دیدگاه های نزدیک یکی از کاندیداها با دولت دهم اس��ت، او 
اصرار دارد کاندیدای دولت نیس��ت و دولت هم او را کاندیدای 
خود نمی داند؛ نکته ای که امروز هم ی��ک روزنامه نزدیک به 

احمدی نژاد و مشایی، در یادداشتی برآن پافشاری کرد.
»جلیلی کاندیدای نظام هم نیست، چه برسد به احمدی نژاد!«

روزنامه »شهروند« که زیرنظر ابوالحسن فقیه رییس جمعیت 
 هال احمر و از نزدیک ترین افراد به مشایی و احمدی نژاد اداره 
می شود، در یادداش��تی، به این سؤال پاسخ داده است که چرا 
جلیلی نمی تواند کاندیدای احمدی نژاد باش��د؟ نویسنده در 
بخشی از این یادداشت نوشته اس��ت:»برای جواب این سؤال 

یک نشانه محکم...

   دریافت وام
 بدون ضامن و سود
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چهره روزیادداشت

مناظره  جدیدی برگزار نمی شود
یک عضو کمیس��یون تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت که به 
دلیل عدم حضورکاندیداها در تهران احتماال دور جدید مناظره ها برگزار 
نمی شود. سید رمضان شجاعی کیاسری با اش��اره به جلسه کمیسیون 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: این کمیسیون درمورد برگزاری 
دور جدید مناظره ها بین 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بحث و 
بررسی ها را انجام داد و به این نتیجه رسید که دور جدید مناظره ها بر گزار 
نشود. یکی از دالیل این تصمیم، این است که کاندیداها در تهران حضور 

ندارند و برای تبلیغات به سایر شهرهای کشور رفتند.

 کناره گیری عارف
 به سود روحانی 

قبل از این، کمیته ای متش��کل از مشاوران س��یدمحمد خاتمی رییس 
جمهور سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برای بررس��ی وضعیت محمدرضا عارف و حس��ن روحانی و امکان 
ائتالف این دو کاندیدا تشکیل شده بود. یک منبع آگاه در کمیته مشاوران 
خاتمی - هاشمی برای ائتالف عارف و روحانی در مصاحبه با خبرنگار عصر 
ایران اعالم کرد: این کمیته رأی به کناره گیری عارف به سود روحانی داده 
است. براساس گفته های این منبع، عارف نیز کناره گیری به سود روحانی 
را پذیرفته است. این موضوع در همایش س��خنرانی روحانی در سنندج 

اعالم عمومی شد.

 انتخابات ریاست جمهوری
 در 421 رسانه خارجی 

در فاصله چه��ار روز مانده به انتخابات ریاس��ت جمه��وری، آمار نهایی 
رس��انه های خارجی که یازدهمین دوره این رقابت را پوشش می دهند، 
اعالم شد. محمدناصر حقیقت سرپرست اداره کل رسانه های خارجی با 
اشاره به این که برای پوشش بهینه خبری یازدهمین دوره انتخابات در 
سطح جهان، برای186 خبرنگار خارجی از 86 رسانه متعلق به 28 کشور 
جهان، روادید صادر شده اس��ت، گفت: به دلیل اهمیت بین المللی این 
حماسه سیاسی در کشورمان، درخواست های متعددی از سوی خبرنگاران 
برجسته رسانه های معتبر خارجی برای حضور در کشور و پوشش دادن 
اخبار انتخابات فرستاده شده بود. وی افزود: در صورتی که انتخابات به دور دوم 
کشیده شود، روادید خبرنگاران خارجی متقاضی قابل تمدید خواهد بود.

 شعار عدالت محوری دولت
 در ایالم تحقق نیافت

نماینده مردم دهلران در مجلس با بیان این که شعار عدالت محوری 
دولت در ایالم محقق نشده گفت: س��هم استان ایالم از سهم توسعه 
بسیار ناچیز اس��ت. علی محمد احمدی در نطق میان دستور صحن 
علنی با بیان این ک��ه مباحثی که امروز مطرح می ش��ود حرف روند 
اجرایی چند طرح و پروژه نیست، گفت: مباحثی که مطرح می شود 
داستان مظلومیت افرادی است که ازعش��ق به والیت  و پایبندی به 
آرمان های انقالب، لحظه ای فرو گذار نبوده ان��د. وی تصریح کرد: 
ایالم دیاری است که به دلیل مجاهدت  و رش��ادت ها ی مردمان و 
بسیاری از سرداران غیرتمند این خطه از ایران زمین در روزهای عزت 

و افتخار، جاودانه تاریخ شدند.

 خلق حماسه سیاسی
 با الهام از مکتب امام حسین)ع(

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: ملت ایران در انتخابات پیش 
رو حماسه بزرگی را با الهام از مکتب اباعبداهلل حسین)ع( و ائمه معصومین 

رقم خواهند زد.

اخبار کوتاه

 امروز، روز امتحان 
مسلمانان   و دولت های اسالمی است 

مقام معظم رهبری
  حضرت آیت اهلل خامنه ای

امروز هر حنجره و زبانی که مسلمانان را به وحدت دعوت کند، حنجره الهی 
اس��ت و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اس��المی را به دشمنی 
با یکدیگر تحریک کند، زبان ش��یطان اس��ت. یکی از خطاب های قرآنی 
به مسلمانان، اتحاد حول ریسمان الهی اس��ت که در مقابل آن، آموزش و 
 روش اس��تعماری قرار دارد که ایجاد اختالف میان امت اسالمی و تشدید 
تعصب های مذهبی، دستور کار 
آن اس��ت.امروز، روز امتحان برای 
مس��لمانان و دولت های اسالمی 
اس��ت و ملت های اس��المی باید 
کامال هوشیار باش��ند. دشمنان 
غربی، شمشیر را بر ضد مسلمانان 
از رو بس��ته ان��د، بنابرای��ن امت 
اسالمی باید عوامل اقتدار و توانایی 

درونی خود را تقویت کنند.
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خداحافظ حداد عادل 

غالمعلی حدادعادل ضمن انصراف از کاندیداتوری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از مردم 
عزیز ایران اسالمی خواست با رعایت معیارهای مورد نظر رهبر معظم انقالب به کسانی رأی دهند که از 

گفتمان انقالب اسالمی و ارزش های مورد نظر امام و رهبری حمایت کند. 

از همه اقوام ایرانی  
استفاده خواهم کرد

رأی ندادن، اعتراض نیست

شهرام اکبری مهندس احسان شهیر مختار استکی مهندس اصغر آذربایجانی 

محسن رضایی گفت: از همه اقوام ایرانی به ویژه از فرهیختگان کردستانی در 
هیأت دولت و کابینه استفاده خواهم کرد. از فرهیختگان اقوام مختلف ایران 

باید در راستای اداره و پیشرفت کشور استفاده شود.
این نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری با بیان این که امروز ش��اهد کم شدن 
اعتماد، رونق اقتصاد و اشتغال در کشور هستیم، افزود: زندگی بدون اخالق و 
اعتماد برای هیچ کس امکان پذیر نیست. وی با اشاره به مسأله اعتیاد و تأثیرات 
مخرب آن بر زندگی افراد اظهار داشت: امید است روزی برسد که مشکل فقر، 
اعتیاد و گرانی در کشور حل ش��ود. رضایی در ادامه با بیان این که نباید بین 
قومیت های مختلف در ایران تبعیض گذاش��ت، تصریح کرد: قوم ُکرد با دیگر 

اقوام ایرانی هیچ فرقی ندارد و در کشور نباید پارتی بازی وجود داشته باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مقابل درخواست 
طرفدارانش که خواس��تار ائتالف روحانی و ع��ارف بودند اعالم 
کرد که تا آخرین لحظه در انتخاب��ات می ماند. محمدرضا عارف 
گفت: امروز به سوی ش��ما آمده ام و دس��ت یاری به سوی شما 

دراز می کنم.
عارف تحق��ق آرمان ه��ا و ارزش ه��ای انقالب را عل��ت حضور 

خود در انتخابات عنوان ک��رد و افزود: با حاکمی��ت، عقالنیت و 
خردمندی می توان بر مش��کالت جامعه پیروز شد. وی تصریح 
کرد: آم��ده ایم در دول��ت آینده و ب��ا کمک مردم، جای��گاه اول 
منطقه را به دس��ت آوریم و همه م��ا باید در انتخابات ش��رکت 
 کنی��م و رم��ز پیروزی م��ا مش��ارکت همه اس��ت و م��ا نباید با 
صندوق های رأی قهر کنیم، چون قهر عقب نشینی است و اصالح 
طلب عقب نش��ینی نمی کند. این کاندیدای ریاست جمهوری، 
انتخابات شهر و روستا را نماد مردم س��االری دینی عنوان کرد و 
گفت: کشور باید به دس��ت مردم و با حضور آنها اداره شود. وی با 
اشاره به این که آمده ایم تا پیروز شویم و تفکر اصالحات باید پیروز 
شود، افزود: تفکر اصالحات؛ یعنی توس��عه یافتگی و رسیدن به 
جایگاه اول منطقه و تفکر اصالحات می تواند700 فرصت شغلی 
را در سال ایجاد و با گرانی مبارزه کند. عارف تصریح کرد: درآمد 
نفت، ثروت ملی و متعلق به آیندگان است و باید برای تولید مؤثر 
و ایجاد شغل استفاده ش��ود و با در آمد 22 میلیارد ریالی از محل 

فروش نفت می توان نرخ ارز را تک نرخی کرد.

کارش��ناس ارش��د مدیری��ت و برنامه ریزی 
فرهنگی 

عضو و مش��اور رایعالی اطالع رسانی استان 
اصفهان 

مدیرمسئول خبرگزاری ایمنا
تهیه کننده سازمان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران 
سردبیر روزنامه اصفهان زیبا 

مدیرمسئول خبر و رسانه کالنشهر اصفهان 

کارشناس ارشد علوم سیاسی 

خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا 

عضویت در شورای آموزش و پرورش 

اولین رئیس خانه مطبوعات اصفهان 

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 91-88 
)دانشگاه تهران(

معاون مدیرکل دفت��ر فناوری اطالعات، 
ارتباطات اس��تانداری اصفهان از آذرماه 

89 تا 1392
معاون مدیرکل حوزه استاندار از سال 86 

تا 88 به مدت 2/5 سال 
مدیر روابط عمومی س��ازمان فرهنگی – 
تفریحی شهرداری اصفهان به مدت 4/5 

سال )86-82(

کارشناس علوم اجتماعی 
متولد 1366 از ج��وان ترین کاندیداهای 

شورای اسالمی چهارم
مقام دوم کشوری در جش��نواره نشریات 

دانشجویی 
جوان برگزیده استان در سال 86

سردبیر دو هفته نامه ظهور

مخالفان طرح اصالح ماده19 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ضمن انتقاد به 
بررسی این طرح در زمان کوتاه باقیمانده تا زمان انتخابات، عدم رضایت خود از 

اصالح این قانون را ابراز کردند.
 محمدرضا پورابراهیمی در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اس��المی ضمن 
 مخالفت با بررس��ی طرح اصالح ماده 19 قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری

  گفت: علیرغ��م این که در خص��وص طرحی که ام��روز در دس��تور کار قرار 
 گرفت رأی گیری ش��د، جای تعجب دارد که دوباره امروز این طرح بررس��ی 

شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی همچنین افزود: قطعا ما 

با افزایش حضور مردم در پای صندوق های رأی موافق هستیم.

قالیباف خطاب به ملت ایران اعالم کرد: برای خروج از مشکالت 
اقتصادی چاره ای ج��ز تغییر در رون��د اداره کش��ور نداریم. در 
ش��رایط امروز کش��ور تش��کیل یک دول��ت کارآمد ب��رای حل 
 مشکالت اقتصادی و اجتماعی ضروری اس��ت؛ دولتی که باید از 

سیاست زدگی پرهیز کند.
محمدباقر قالیباف کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری 

گفت: حرف هایم فقط ش��عار و وعده نیس��ت، همان طور که در 
شهرداری نشان دادم مرد عمل هستم و برنامه ریزی مناسبی، هم 

برای عملکرد خودم و هم برای زندگی مردم داشته ام.
 وی ادام��ه داد: نصب روز ش��مار در پ��روژه های ش��هری به این 
دلیل ب��ود، چرا که روز ش��مار نش��ان دهن��ده عهد ما ب��ا مردم 
 پایتخت بود در اتمام پروژه ها، اگر چه گاهی اوقات با بروز برخی 
مش��کالت برخی از پروژه ها همچون پل ص��در در زمان مقرر به 

پایان نرسید.
قالیباف با اشاره به تمدن چند هزار ساله ایران افزود: ایران دومین 
کشور ذخایر گازی و دوازدهمین در بحث معدن  و دهمین کشور 
در حوزه میراث فرهنگی بوده اس��ت که این همه نشان از شأن و 
منزلت ایرانیان در جهان دارد، اما از سوی دیگر مردم این روزها با 

واقعیت دیگری  روبه رو هستند.
 کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صحبت های

خود را ای��ن گونه ادامه داد: م��ردم ایران این روزها با نابس��امانی 
اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.
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زمان مناسبی برای   اصالح 
قانون انتخابات نیست

این روزها حق قهرمان بازی نداریم

انتخابات در چند فریم / پشت پرده مناظره

اصرار احمدی نژاد و دولت بر نماینده نداشتن در انتخابات ریاست 
جمهوری92 موضوعی است که این روزها با واکنش های مختلفی 
روبه رو شده اس��ت، اما آیا واقعا احمدی نژاد به هیچ کاندیدایی در 

انتخابات پیش رو فکر نمی کند؟
»هیچ کس کاندیدای دولت نیست و من به عنوان یک عضو کابینه 
بعید می دانم در این زمینه کاندیدایی وجود داشته باشد.« حدود 
یک ماه پیش، وقتی وزیر علوم، در حاشیه حضور در مراسم تقدیر از 
ستادهای راهیان نور، این جمله ها را در جواب یک خبرنگار گفت، 
کسی گمان نمی برد این جمله ها دوباره تکرار شود. به ویژه وقتی 
که تنها کاندیدای مورد حمایت شخص محمود احمدی نژاد یعنی 
»اسفندیار رحیم مشایی« هم نتوانس��ت از فیلتر شورای نگهبان 
بگذرد و ردصالحیت ش��د، حاال  ام��ا در حالی که بیش��تر نگاه ها 
متوجه دیدگاه های نزدیک یکی از کاندیداها با دولت دهم است، او 
 اصرار دارد کاندیدای دولت نیست و دولت هم او را کاندیدای خود 
نمی داند؛ نکته ای که امروز هم یک روزنامه نزدیک به احمدی نژاد 

و مشایی، در یادداشتی برآن پافشاری کرد.
»جلیلی کاندیدای نظام هم نیست، چه برسد به احمدی نژاد!«

روزنامه »ش��هروند« که زیرنظر ابوالحس��ن فقیه رییس جمعیت 
 هالل احمر و از نزدیک ترین افراد به مش��ایی و احمدی نژاد اداره 
می شود، در یادداشتی، به این سؤال پاسخ داده است که چرا جلیلی 
نمی تواند کاندیدای احمدی نژاد باشد؟ نویسنده در بخشی از این 

یادداشت نوشته اس��ت:»برای جواب این سؤال یک نشانه محکم 
کافی است و آن دلیل را باید مواضع فرهنگی جلیلی در مناظره روز 
چهارشنبه دانست. اگر جلیلی مانند دیگر کاندیداها از ارایه دقیق 
گفتمان اقتصادی خود سرباز می زند، اما متأسفانه با ارایه گفتمان 
فرهنگی خود فضا را برای مانور رقیبش فراهم ساخت وناپخته ترین 
نظریات در فضای فرهنگی کشور را به نام اصولگرایی ارایه داد، به 
طوری که اصالح طلبان و اصولگرایان حاضر در جلسه بهترین بهره 

را از ظرفیت ایجاد شده بردند. 
نگاه تحکمی به هنر وتنزل سینما به وسیله ای برای پیشبرد اهداف 
هسته ای و ادعای فرهنگ سازی برای مردم به منظور هدایت آنها 
و عدم احترام به فرهنگ عمومی و نادیده گرفتن فرهنگ باستانی 
به تمامی تضاد کامل با دیدگاه فرهنگی تیم احمدی  نژاد اس��ت، 
بنابراین اگر سعید جلیلی قرابتی با احمدی  نژاد داشت حداقل از 
مشاوره 5 دقیقه ای مشاوران فرهنگی احمدی نژاد بهره می گرفت 
و از بیان چنین مواضع ناپخته ای محذور می  شد. سعید جلیلی بر 
خالف تمام اخباری که همچنان توسط رسانه ها منتشر می شود 
نه تنها گزینه احمدی نژاد نیس��ت بلکه ب��ا قطعیت می توان گفت 
گزینه نظام هم نمی تواند باش��د.« اما آیا دولت و ش��خص محمود 
احمدی نژاد در س��کوت کامل، فقط نظاره گر رقاب��ت انتخاباتی 

رقبایشان هستند.
سکوت عجیب دولت

همه اینها در حالی اس��ت که بعی��د به نظر می رس��د دولت برای 
 انتخابات یازدهم بی برنامه باشد. رفتار این چندماهه احمدی نژاد

و مش��ایی و اظهارنظرهای این دو و نزدیکانش��ان در کنار فعالیت 
ستادهای »زنده باد بهار« نشان می دهد که دولت با چراغ خاموش 
در رقابت های انتخاباتی ش��رکت کرده اس��ت. همراهی مشایی 
با احمدی نژاد در همه س��فرهای چندوقت اخی��ر و بازی تکراری 
»تکان دادن پرچم« توس��ط این دو در کنار حضور احمدی نژاد و 
حمایت تمام عیار او در روزی که اصرار داش��ت به مرخصی آمده و 
س��مت حقوقی »رییس جمهور« را فقط همین یک روز ندارد، در 
کنار اصرار او به ادامه دار بودن سیاست ها و دولتش نشان می دهد 

که نمی توان احمدی نژاد را 
نظ��اره گر رقاب��ت انتخاباتی 
رقبایش دانس��ت. ب��ه ویژه 
 وقتی تندتری��ن انتقادها به 
سیاس��ت ها او و دولتش در 
مناظره ها مطرح می ش��ود. 
با این وجود رحیم مش��ایی 
همچن��ان بر کن��اره گرفتن 
دول��ت از رقاب��ت انتخاباتی 
تأکید دارد:»دولت بنا ندارد 
در فعالیت های انتخابات ورود 
پیدا کند چون این موضوع به 
نفع روند خدمتگزاری دولت 
که همچن��ان توصی��ه همه 
مس��ئوالن در همه س��طوح 

بوده است، نیست.«
با این وجود به نظر می رس��د حرکت آرام و بی سروصدای دولت و 
شخص احمدی نژاد با قدرت ادامه خواهد داشت و او دست کم تا 
پایان اعالم نتایج انتخابات و پیروزی فرد مورد حمایتش، نامزد مورد 
نظر خود را علنی نخواهد کرد، چرا که در صورت شکست احتمالی 
کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد، او به راحتی می تواند حمایتش 
را تکذیب کند و در صورت پیروزی او، بدون کوچک ترین چالش به 

هدفش یعنی ادامه تصدی بر قوه مجریه خواهد رسید.
ام��ا آی��ا واقع��ا  آن ط��ور ک��ه احم��دی ن��ژاد و نزدیکانش می 
گوین��د، او هیچ مه��ره ای در بین ای��ن 8 نامزد نخواهد داش��ت؟ 
برای پاس��خ ب��ه این پرس��ش، کاف��ی اس��ت دنبال پاس��خ یک 
 پرس��ش دیگر باش��ید: »آیا احمدی نژاد رأی س��فید به صندوق 

خواهد انداخت؟«
جمعه پیش رو، می توان پاسخ این پرسش را به روشنی گرفت.

یکی از سؤاالت مهم روز جمعه

افشاگر برنامه جاسوسی آیا احمدی نژاد رأی سفید می دهد؟
آمریکا شناخته شد

روزنام��ه گاردی��ن که ب��رای اولین ب��ار برنامه جاسوس��ی 
الکترونیکی»س��ازمان امنیت ملی« )NSA( آمریکا را افشا 
کرده بود، می گوید منبع خبری اش یک جوان29 س��اله به 
نام »ادوارد اسنودن« است که قبال به عنوان دستیار فنی در 
سازمان سیا کار  می کرده و در حال حاضر کارمند یک شرکت 
طرف قرارداد NSA است. به نوش��ته گاردین، اسنودن در 
چهار سال گذشته به عنوان کارمند پیمانکار بیرونی از جمله 

شرکت های بوز آلن و دل برای NSA کار می کرده است.
وب سایت این روزنامه نوش��ت گاردین پس از چندین روز 
مصاحبه با این فرد به تفاضای خود او هویتش را افشا می کند.

دستور سرکرده منافقین 
برای حمله به صندوق های رأی

سرکرده منافقین در آخرین دستور خود از عواملش در داخل 
کشور خواست تا به صندوق های رأی حمله کنند.

ایسنا به نقل از مؤسس��ه راهبردی دیده بان نوشت: گروهک 
تروریستی منافقین که همه تحرکات خود را روی انتخابات 
در ایران متمرکز کرده است در آخرین دستور خود از عواملش 

خواسته تا به صندوق های رأی حمله کنند!
بر اس��اس این گزارش، با نزدیک ش��دن به زمان انتخابات، 
فعالیت های عوامل منافقین افزایش پیدا کرده و بخش اعظم 
آن به جاسوسی و تخلیه تلفنی و اطالعاتی اختصاص یافته 
است. در این رابطه صفحات متعددی در فیسبوک، توئیتر و 
دیگر شبکه های اجتماعی برای فعالیت انتخاباتی شروع به 
کار کرده اند که وظیفه اصلی آنها جاسوسی و تخلیه اطالعاتی 

و سازماندهی و هدایت به منظور آشوب و اغتشاش است.

کشته شدن 35 شبه نظامی 
در پاکستان

حمله شبه نظامیان به کانتینرهای ناتو در منطقه خیبر 
و کش��ته ش��دن7 نفر در حمله طالبان به کابل از جمله 
 رویدادهای همس��ایگان ش��رقی کش��ورمان به ش��مار 

می رود.
به گ��زارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از ش��ینهوا، ارتش 
پاکس��تان اعالم کرد ک��ه در جریان درگی��ری ها میان 
نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در منطقه خیبر35 نفر 

کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.

اخبار بین الملل

اگر سعیدجلیلی 
 قرابتی با 

احمدی  نژاد 
داشت حداقل از 

مشاوره 5 دقیقه ای 
مشاوران فرهنگی 

 احمدی نژاد 
بهره می گرفت



یادداشت

 صدور 225 پروانه استاندارد
 برای 18 محصول کشاورزی 

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: تاکنون21 هزار استاندارد ملی 
در بخش های صنعتی، خدماتی و کاربردی تدوین شده است. غالمحسین 
شفیعی اظهار داشت: در حال حاضر برای تمام محصوالت کشاورزی دارای 
استاندارد، شماره ویژه صادر شده که میزان سموم و کودهای شیمیایی 
استاندارد در آن اعالم ش��ده اس��ت.  وی از صدور 225پروانه استاندارد 
برای محصوالت کشاورزی در استان خبر داد و گفت: برای 18محصول 

کشاورزی تولید شده در استان، این پروانه صادر شده است.

فرهنگسراها به خانه دوم شهروندان 
تبدیل شده است

مدیر فرهنگی- هنری سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان از 
 افزایش۳۰ درصدی مراکز فرهنگی وابسته به ش��هرداری اصفهان طی 
سال های اخیر خبر داد. به گزارش ایمنا، مهدی سلطان آقایی با بیان این 
مطلب گفت: با توجه به این که یکی از رس��الت های شهرداری اصفهان 
ترویج فرهنگ شهروندی و ایجاد بستری برای اوقات فراغت شهروندان 
اس��ت، از این رو افزایش فرهنگس��راها و مراکز فرهنگی در دل محالت 
 را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. وی افزود: طی سال های اخیر، 
8 فرهنگسرا در محالت شهر اصفهان ایجاد شده و سه فرهنگسرای دیگر  

درآینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

گشتی در اخبار

 شورا نماد واقعی
 مردم ساالری است

فرماندار اصفهان/ فضل اهلل کفیل
شوراها از نمادهای واقعی مردم ساالری هس��تند. اهمیت جایگاه های 
شوراها از چندین بُعد قابل تأمل است. ش��وراهای شهر و روستا جایگاه 
ویژه ای در قانون اساس��ی و نظام جمهوری اس��المی ای��ران دارند و از 

نمادهای واقعی مردم ساالری هستند.
 با انتخاب ش��وراها، ش��هروندان به طور مس��تقیم در مدیریت شهری 
دخالت دارند. مهم ترین کارکرد اعضای شورای ش��هر انتخاب شهردار 

اس��ت و مهم تری��ن وظیف��ه 
اعض��ای ش��وراهای روس��تا 
انتخاب دهی��اران. در مجموع، 
 تعیی��ن سیاس��ت های خرد و 
کالن ش��هری و روس��تایی 
برعه��ده ای��ن شوراهاس��ت و 
شوراهای ش��هر و روستا نوعی 
اتاق فک��ر و جم��ع همفکر در 

مدیریت شهری هستند.
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چهره روز
برخی پسماندهای خانگی خطرناک هستند

تیمور باجول مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: برخی از پسماندها بسیار 
خطرناک هستند، در حالی که خانواده ها هیچ اطالعی از خطر آنها ندارند.پسماندهای خطرناک 

خانگی می توانند در هر جایی از خانه مانند حمام، حیاط خلوت و آشپزخانه وجود داشته باشند. 
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 آمارها همیش��ه این جور 
دریا 
قدرتی 
پور 

 وقت ها پش��ت خط قرمز
می ایستند. این بارهم یک 
زن۳۳ س��اله در اصفهان روی پ��ل بزرگمهر می 
خواست دست از زندگی بکشد، اما نجات پیدا کرد.
 خودکش��ی س��ال هاس��ت دس��ت ب��ه گریبان

کالن شهرها و ش��هرهای کوچک و بزرگ ما شده 
اس��ت. در اصفهان هم به همین منوال است و این 
آمار پنهان و پیچیده در لفاف��ه ها می ماند و فقط 
شایعات است که آمار را پایین و باال می برد، چون 

هیچ کس اجازه ندارد حرف بزند.
 به گفته ی��ک منب��ع آگاه، زنی۳۳ س��اله از روی 
تیرک های پل، خودش را به آب جاری زاینده رود 
سپرده تا دیگر نباشد، اما خوش��بختانه رودخانه 
این ب��ار آنقدر آب نداش��ته که ج��ان او را بگیرد. 
انگار قرار نیست همیش��ه بی آبی بدبختی بیاورد 
و برای ی��ک بار هم که ش��ده، بی آبی ی��ا کم آبی 

خوشحالمان کرد.
ساعت11و۳۰ دقیقه صبح وقتی او خواسته خط 
آخ��ر زندگیش را ترس��یم کند، م��ردم به دادش 

رسیده اند.
به گفت��ه عابدی مدی��ر روابط عموم��ی اورژانس 
اصفهان، خودکشی این زن ناموفق بوده و  با وجود 
عالئم حیاتی نرمال و فقط ضعف و بیحالی شامل 

حال او شده بوده است.
او در حالی این مسأله را ذکر می کند که خودکشی 
همچنان به شکل یک تابو دیده می شود و بسیاری 
 از ارگان های��ی ک��ه با ای��ن امر مرتبط هس��تند

 نمی خواهند این موضوع را رسانه ای کنند.
اما بسیاری هم معتقدند که بی توجهی نسبت به 
مشکالت جامعه و چشم بستن بر روی حقایقی که 
شاید به گمانمان بدبینی و سیاه نمایی باشد ارکان 
جامعه را که متشکل از مردمان و روابط میان آنان 

است متزلزل می کند.

این در حالی است که در شهرهای کوچک اصفهان 
آمار غیر رسمی نشان می دهد که آمار خودکشی 
روند صع��ودی دارد و علت، هر چه که باش��د باید 

پنهان بماند و در پرونده ها بایگانی شود.
به گفته کارشناس��ان افزایش خودکشی می تواند 
به دلیل مس��ائل روانی و اجتماعی و سایر مسائل 
دیگر به وجود آید که خوشبختانه این مسأله قابل 
 پیش��گیری اس��ت، اما در اینجا یک سؤال پیش

می آید و آن، این که کلمه »خوشبختانه« شامل 
 حال چه کس��انی می ش��ود؟ کس��انی ک��ه فوت 
می کنند؟ و یا حتی چگونه می ت��وان از معضلی 
که همواره رن��گ پنهان کاری به خ��ود می گیرد 
عبور کرد. متأس��فانه مانند بسیاری ازمواجهات و 
رویارویی با مش��کالت اجتماعی در کشور به نظر 
می رس��د درخص��وص مقوله خودکش��ی به ویژه 
درشهر ها اقدامات الزم صورت نمی گیرد و می رود 
تا این پدیده در محیط های جغرافیایی کوچک تر 

گسترش یابد.
به نظرمی رسد مسئوالن کالن کشوردرخصوص 
مسائل اجتماعی همچون خودکشی به خصوص 
در شهرستان ها که به مراتب با مشکالت بیشتری 
نسبت به ش��هرهای بزرگ مواجه هس��تند، باید 
توجه بیش��تری بکنند. بدیهی اس��ت جلس��ات 
محدود به س��طح شهرس��تان ها، آن ه��م پس از 
حادثه های مکرر، نتیجه درخور نمی دهد و این امر 

نیاز به توجهات ویژه دارد.
وقتی مسئوالن اورژانس و آتش نشانی می گویند  
دخت��ری که اقدام به خودکش��ی کرده ب��ود را به 
نیروی انتظامی تحویل داده ایم، فقط یک س��ؤال 
به ذهن خطور می کند، این که در حالی که اقدام 
به خودکشی در کش��ور ما جرم نیس��ت، اما چرا 
وقتی این اتفاق می افتد همه ب��ه دید گناه به آن 

نگاه می کنند .
 اما وقتی عمیق تر به این مس��أله نگریسته شود، 
در واقع خودکش��ی به عن��وان یک پدی��ده مهم 
اجتماعی بی��ان کننده نارس��ایی ها و کمبودهای 
فرد و جامعه است و از زوایای گوناگون اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی باید م��ورد تأمل قرار گیرد تا 

این بیماری اجتماعی قربانیان کمتری بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی، 
خودکشی از دیدگاه کس��ی که اقدام به این عمل 
 می کند، یک فری��اد کمک خواهی اس��ت و افراد

به واسطه عواملی مانند احساس نومیدی، ترس و 
اندوه دست به این اقدام می زنند.

عوامل فرهنگی از قبیل اختالل در نظام اجتماعی 
و عوامل اقتصادی مانن��د فقر، بیکاری، کم کاری، 
محرومیت، ناامنی شغلی و عوامل اجتماعی نظیر 
تبعیض، مش��کالت مربوط به ازدواج و مشکالت 
مربوط به اوقات فراغت از عوامل مهم خودکش��ی 
افراد به ویژه در س��نین جوانی هس��تند. اگرچه 
کارشناس��ان وزارت بهداش��ت همچن��ان مدعی 
کاهش آمار خودکش��ی در ایران هس��تند، ظرف 
حدود شش سال گذشته و بنا به اقرار کارشناسان، 
در پی نزول س��طح رفاه جامعه و بحران اقتصادی 
 که گریبانگیر خانواده های ایرانی ش��ده اس��ت،

می ت��وان از افزایش ش��یوع اخت��الالت روانی به 
خصوص در میان جمعیت در س��ن اشتغال سراغ 

گرف��ت؛ جمعیتی که ظرف این م��دت، در مقابل 
اقتصاد بحران زده به زانو درآمد و به دلیل فقدان 
امنیت شغلي - که رؤیای۳۰ ساله جمعیت شاغل 
در ایران است- یا به خیل بیکاران پیوست یا برای 
تأمین ضروری ترین مایحتاج انسانی، به مشاغل 
دون و نازل تن داد که درآمدی کسب کند که فقط 

»سیر« می کند.
 با این حال، اجرای سیاس��ت »پرهی��ز از انتقاد و 
س��یاه نمایی« که تا ام��روز ادام��ه دارد، بار دیگر 

کارشناس��ان را واداش��ت تا آمارهای پر فاصله از 
واقعیت ارایه دهند و در عجی��ب ترین اظهارنظر 
اعالم کنند  که میزان خودکشي در ایران از هشت 
مورد در هر1۰۰ هزار نفر در سال 8۳ به 5/8 مورد 
در هر1۰۰ هزار نفر در س��ال 87 رسیده است که 

نشان دهنده 27 درصد کاهش است.
ش��یوع بیماری های روانی در کش��ور 15 تا 2۰ 
 درصد اس��ت و 5 تا 1۰ درصد آنها را افسردگی ها

تش��کیل می دهد و با این وجود هفت تا هش��ت 
میلیون نفر از جمعیت کشور افسرده هستند.

 با کنار هم ق��رار دادن ای��ن آمار و اظه��ارات که
به طور رس��می گاهی منتشر می ش��ود و گاهی 
 هم در پس��توهای تابوه��ای اجتماع��ی می ماند 
می توان به یک بحران رس��ید؛ بحرانی که معلوم 
نیست تا کی باید پنهان نگاه داشته شود، چرا که 
شیوع خودکشی کم کم از پله های صعود و افزایش 

آمار در حال باال رفتن است .

پل بزرگمهر شاهد خودکشی زن جوان 

زاینده رود کم آب، این بارزندگی بخشید 

خودکشی
 همچنان به شکل

 یک تابو 
دیده می شود 

و بسیاری از ارگان هایی
 که با این امر 

مرتبط هستندنمی خواهند
 این موضوع را 
رسانه ای کنند
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شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر 
دارد به منظور انجام »مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه 
خاتم شیخ شبان« از تخصص مش��اوران مجرب استفاده 

نماید. 
مقتضی اس��ت متقاضیانی ک��ه دوره عاملین خوش��ه های 
صنعتی را گذران��ده اند، تقاضای مکتوب خ��ود را به انضمام 
کلیه مدارک مرتبط با توسعه خوشه های صنعتی و همچنین 
ش��ماره تلفن تماس-03812229960،حداکث��ر تا پایان 
وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 92/3/18 به آدرس: اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری – ش��هرکرد – میدان امام حس��ین 
مجتمع ادارات – ش��رکت ش��هرکهای صنعتی چهارمحال 
و بختی��اری – معاون��ت صنای��ع کوچ��ک و کدپس��تی 

8818613337 ارسال نمایند. 
پس از بررس��ی روزم��ه فعالیت ه��ا، از مش��اوران ذیصالح 
مصاحب��ه به عم��ل م��ی آید.بدیهی اس��ت به درخواس��ت 
 های واصله بدون روزم��ه و یا پس از تاریخ ف��وق، ترتیب اثر 

داده نمی شود.

اکنون که در آستانه فصل تابستان قرار داریم یکی از شیوه هایی 
که قیمت قبض ب��رق را کاهش می دهد اس��تفاده از نور طبیعی 
است. در طول روز، زمان مناسبی است که از نور طبیعی خورشید 
بجای انواع چراغ اس��تفاده ش��ود اگر تالش کنیم مصرف برق در 
چهارساعت اول ش��ب به حداقل برس��د قبض برق  ارزانتری می 
پردازیم نور طبیعی انرژی رایگانی اس��ت که وابستگی شما را به 

شرکت برق کاهش می دهد.

آگهی فراخوان مشاور اطالعیه شماره 1

شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
)سهامی خاص(
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مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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.

نوبت  دوم  



چهره روزیادداشت

فروش بنزین قسطی می شود
جایگاه داران سوخت سراسر کشور با ارس��ال نامه ای انتقادی به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی نسبت به اجرای طرح پرداخت کارمزد ویژه 
سوخت که به نوعی فروش با کارمزد قسطی بنزین بوده انتقاد کرده و تأکید 
می کنند: در صورت اجرای این طرح، بخش خصوصی حاضر جایگاه های 

سوخت را به دولت بفروشد.
 پایی��ن ب��ودن کیفی��ت ارای��ه خدم��ات در جایگاه ه��ای بنزی��ن و 
گازوئیل��ی یک��ی از مهمترین چالش ه��ای پیش روی عرضه س��وخت 
در کش��ور اس��ت به طوری که در ش��رایط فعلی نحوه عرضه س��وخت 
در جایگاه ها ب��ه عن��وان ویترین صنعت نف��ت به هیچ عن��وان حتی با 
 کش��ورهای همس��ایه همچ��ون ترکی��ه ه��م قابل مقایس��ه نیس��ت.

 بر این اساس به منظور باال رفتن ارایه خدمات جانبی عرضه سوخت، ابتدا 
طرح درجه بندی و سپس پرداخت کارمزد ویژه در دستور کار شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است. با اجرای این طرح برای تمامی 
جایگاه های س��وخت یک کارمزد پایه معادل 10 توم��ان به ازای فروش 
هر لیتر فرآورده نفتی تعریف شده اس��ت که جایگاه داران این کارمزد را 

می توانند به صورت نقدی از محل فروش سوخت برداشت کنند.
مصطفی کشکولی با اعالم این که هم اکنون حدود سه هزار جایگاه بنزین 
و گازوئیل در کشور در مدار بهره برداری قرار دارد، گفته است: با اجرای این 
طرح جدید پرداخت کارمزد پایه به جایگاه داران سوخت به صورت نقدی 
و در زمان فروش فرآورده نفتی پرداخت می شود همچنین مابقی کارمزد 
با توجه به درجه جایگاه و سطح ارایه خدمات جانبی پرداخت خواهد شد.

حصر وراثت 
1477 آقای س��ید محسن هاش��می نیا دارای شناسنامه ش��ماره 14313 به شرح 
دادخواست به کالسه 92/1287ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید عبدالرضا هاش��می نیا بشناسنامه 
231 در تاری��خ 91/3/29 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 5 فرزند و م��ادر و یک عیال ب��ه نامهای ذیل: 
-1  س��ید محمدرضا هاش��می نیا ش ش 3063 )فرزند متوفی(. -2 س��ید مهدی 
هاش��می نیا ش ش 551 )فرزند متوفی(. -3 س��ید محس��ن هاش��می نیا ش ش 
14313 )فرزن��د متوف��ی(. -4 اعظم الس��ادات هاش��می نی��ا ش ش 591 )فرزند 
متوفی(. -5 مریم الس��ادات هاش��می نیا ش ش 1436 )فرزند متوفی(. -6 فاطمه 
ش��یروانی ش ش 7121 )مادر متوف��ی(. -7 زه��را ش��یروانی ش ش 346 )عیال 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1478 خانم فرخ صدری دارای شناس��نامه شماره 1543 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 92/1286ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان منصور صدری ایرانی بشناسنامه 14 در تاریخ 91/6/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 
-1 فرخ ص��دری ش ش 1543 )فرزند(. -2 فرخنده ص��دری ایرانی ش ش 1113 
)فرزند(. -3 فخری صدری ش ش 71 )فرزند(. -4 ملکه مجد زاده ش��ورکی ش ش 
574 )همسر( 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 ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
1479 آق��ای محمدعل��ی س��مائیان دارای شناس��نامه ش��ماره 1108 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 92/1276ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدعلی س��مائیان بشناسنامه 
23656 در تاری��خ 1391/12/12 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگی گفته 
ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و دو دختر و همس��ر به 
ش��رح ذیل: -1 محم��د عل��ی س��مائیان ش ش 1108 )فرزند متوف��ی(. -2 فرح 
ناز س��مائیان ش ش 37105 )فرزند متوف��ی(. -3 فریبا س��مائیان ش ش 1373 
)فرزند متوف��ی(. -4 مهین عبائی��ان اصفهانی ش ش 371560 )همس��ر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
1480 آقای اکبر نصراصفهانی دارای شناسنامه ش��ماره 131 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 92/816ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و 
چنین توضی��ح داده که ش��ادروان قدیرعل��ی نصراصفهانی بشناس��نامه 149 در 
تاری��خ 90/3/9 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به چهار پس��ر و یک دختر و همسر به ش��رح ذیل: -1 اکبر 
نصراصفهانی ش ش 131 )فرزند متوف��ی(. -2 مصطفی نصراصفهانی ش ش 601 
)فرزند متوفی(. -3 حس��ین نصراصفهانی ش ش 681 )فرزن��د متوفی(. -4 طاهره 
نصراصفهان��ی ش ش 651 )فرزن��د متوف��ی(. -5 مرتض��ی نصراصفهان��ی ش ش 
534 )فرزن��د متوف��ی(. -5 صدیقه تنباک��وزاده ش ش 27748 )همس��ر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
1481 خان��م زینب پاک نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به ش��رح دادخواس��ت 
به کالس��ه 92/1270ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده 
و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان مرتضی حاجی حس��ینی بشناس��نامه 728 
در تاری��خ 20/2/1392 اقامت��گاه دائمی خ��ود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین 
الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: -1 محمد حس��ین حاجی حس��ینی ش ش 
1274147972 )فرزن��د(. -2 آمن��ه حاج��ی حس��ینی ش ش 1271369710 
)فرزند(. -3 آس��یه حاجی حس��ینی ش ش 1272193322 )فرزند(. -4 مرضیه 
حاج��ی حس��ینی ش ش 1272461343 )فرزن��د(. -5 زینب پاک ن��ژاد ش ش 
6 )همس��ر(. -6 کوک��ب حاج��ی حس��ینی پایی��ن دروازه ش ش 37419 )مادر( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1482 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 92/326ش11 خواه��ان موس��ی انصاری 
با وکالت س��جاد بام��ری دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالب��ه به طرفی��ت -1 محمد 
نشس��ته س��ازان  -2 صدیقه مالباش��ی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخ 26/4/92 س��اعت 30/9 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایی��د. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1483 در خصوص پرونده کالس��ه 92/2067 خواهان سعید تیموری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالزهرا زبیدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای مورخ 92/4/16 ساعت 30/11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1484 در خصوص پرونده کالس��ه 92/2059 خواهان سعید تیموری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا یزدانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 92/4/25 س��اعت 9 تعیی��ن گردیده اس��ت. با توجه 
به مجه��ول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتضی اتخاذ می ش��ود

. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1485 در خصوص پرونده کالسه 92/273 خواهان فتح اله – مظفر – غضنفر– مهوش 
امینی دادخواس��تی مبنی بر خلع ید از پالک ثبت��ی ش��ماره 30336 از پالک 50 به 
طرفیت -1 صف��ر علی عس��گری -2 رمضان عس��گری -3 اکبر چنگان��ی -4 رمضان 
امین��ی -5 اس��ماعیل امین��ی -6 علی قصی��ری -7 رمض��ان علی عس��گری -8 رضا 
عس��گری -9 حس��ین صادقی -10 علی صادقی -11 رس��ول صب��اغ -12 تقی صباغ 

-13 حس��ین صباغ -14 محم��د باورصاد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز ش��نبه مورخ 92/4/29 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی پور 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 شعبه 1 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1486 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 92/2060ش11 خواه��ان س��عید تیم��وری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت حمید امیری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه م��ورخ 92/4/25 س��اعت 30/9 تعیی��ن گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قب��ل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1487 در خص��وص پرونده کالس��ه 92/237 خواه��ان بختیار فوالدی دادخواس��تی 
مبنی ب��ر الزام ب��ه تحویل به طرفیت احمد کش��اورز – حس��ن قاس��می تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/4/29 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایی��د. در صورت عدم 
 حض��ور وق��ت رس��یدگی اب��الغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتضی اتخ��اذ می ش��ود. 

شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

تاسیس 
189 ش��ماره: 3697/الف103/91. آگهی تاسیس شرکت آس��مان ارتباطات ایرانیان 
سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 19/12/1391 تحت ش��ماره 49385 و شناسه 
مل��ی 10260677328 در ای��ن اداره به ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1391/12/19 از 
لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالص��ه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم��ی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 
-1 موضوع ش��رکت: انجام کلیه امور س��خت اف��زاری – خدمات اجرای��ی نصب – راه 
ان��دازی – تعمیرات – امنیت ش��بکه – طراحی ش��بکه – برنامه نویس��ی صرفا جهت 
سیس��تم هنای حس��ابداری و صنعتی – پیاده سازی – پش��تیبانی – خدمات مشاوره 
– خدم��ات تحقیق – خدمات پژوه��ش – مخابرات )غی��ر از آنچه در انحصار ش��رکت 
مخابرات ایران می باش��د( ترخی��ص کاال از گمرکات – خدمات برگزاری س��مینارها و 
همایش ها – تولید – توزی��ع و خرید و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع 
شرکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – ش��رکت در مزایدات و مناقصات 
 دولتی و خصوصی – اخذ و اعط��ای نمایندگ��ی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه

 که با موضوع شرکت مرتبط باش��د. -2 مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
-3 مرکز اصلی ش��رکت: -3-1 اس��تان اصفه��ان – ش��هر اصفهان – خیاب��ان صائب 
– طبق��ه فوقان��ی مس��جد ام��ام جعفرص��ادق – کدپس��تی -8184716564 تلفن: 
09132195575. -4 س��رمایه ش��رکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقس��م به یکصد 
س��هم 000/10 ریالی که تعداد یکصد س��هم ب��ا نام می باش��د که مبل��غ 000/350 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 28/4407 م��ورخ 1391/09/27 
نزد بانک صادرات ش��عبه توحید پرداخ��ت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باش��د. -5 اولین مدیران ش��رکت: -5-1 آقای امیرحس��ین حاج 
رس��ولی ها به س��مت رئیس هیئت مدیره. -5-2 خانم زهرا حاج رس��ولی ها به سمت 
نائب رئی��س هیئت مدیری��ه. -5-3 آق��ای غالمحس��ین فخرائی زاده به س��مت عضو 
 هیئت مدی��ره. -5-4 آقای غالمحس��ین فخرائی زاده به س��مت مدیرعام��ل به مدت

 2 س��ال انتخ��اب گردیدن��د. -6 دارندگان ح��ق امض��اء: کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی 
تعهدآور ش��رکت به امضای مدیرعام��ل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. -7 اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعامل مج��ری مصوبات هی��ات مدیره می باش��د. -8 ب��ازرس اصلی 
و عل��ی الب��دل: -8-1 آق��ای ابراهی��م علی��ان عج��م ب��ه عن��وان ب��ازرس اصل��ی. 
 -8-2 آق��ای حس��ین ش��مس ب��ه عن��وان ب��ازرس عل��ی الب��دل. م ال��ف: 2/77 

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

تاسیس 
196 شماره: 100/ث103/92. آگهی تاسیس ش��رکت ستاره مروارید نقش جهان 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/01/21 تحت شماره 49530 و شناسه 
ملی 10260678941 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/01/21 از 
لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 
-1 موضوع ش��رکت: طراحی – مونتاژ – نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش 
انواع آسانسور و پله برقی و تامین قطعات و مجموعه های استاندارد – تولید و توزیع 
و خرید و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مج��از بازرگانی – تحصیل وام 
و اعتب��ارات بانکهای داخلی و خارج��ی صرفا جهت تحقق موضوع ش��رکت – عقد 
قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی – ش��رکت در مزای��دات و مناقصات دولتی 
و خصوصی – اخ��ذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و ه��ر آنچه با 
موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. -2 مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
-3 مرکز اصلی شرکت: -3-1 استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان رباط اول 
– خیابان سپاس – کوچه فرشته – پالک -10 کدپستی 8416858685 – تلفن: 
09138684988. -4 سرمایه ش��رکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد 
 سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال

 توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 470 مورخ 1391/12/8 نزد بانک ملی 
شعبه خیابان رباط اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باش��د. -5 اولین مدیران ش��رکت: -5-1 آقای محمدرضا شمسی مقدم 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. -5-2 آقای جهانگیر شمس��ی مقدم به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیریه. -5-3 آقای بهزاد شمسی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره. 
-5-4 آقای بهزاد شمسی مقدم به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
 -6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای رئیس

 هی��ات مدی��ره و ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر اس��ت. -7 اختی��ارات مدیرعام��ل: 
مدیرعام��ل مج��ری مصوب��ات هی��ات مدی��ره م��ی باش��د. -8 ب��ازرس اصلی و 
عل��ی الب��دل: -8-1 آق��ای رس��تم شمس��ی مق��دم ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی. 
 -8-2 آق��ای محم��د حقیقت ب��ه عنوان ب��ازرس عل��ی الب��دل. م ال��ف: 1/818 
موسس��ات و  ش��رکتها  ثب��ت  اداره  رئی��س   – آذری   منص��ور 

 واحد ثبتی اصفهان  

تغییرات 

178 شماره: 4369/ت103/91. آگهی تغییرات شرکت خدمات الکترونیکی 
نس جوان آیریک س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 49372 و شناس��ه ملی 
10260677123. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/12/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: خانم الهام عبدنیان قهفرخی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
 سید ابوالقاسم بمانعلی زاده عطاآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و

 آقای حس��ن کش��انی به س��مت هیئت مدی��ره و خان��م اله��ه عبدنیان 
قهفرخی )خ��ارج از اعض��اء هیئت مدیره( به س��مت مدیرعام��ل تا تاریخ 
17/12/1393. -2 کلی��ه اوراق و اس��ناد مال��ی تعهدآور ب��ه امضای خانم 
الهه عبدنی��ان قهفرخی و آقای حس��ن کش��انی هم��راه با مهر ش��رکت 
معتب��ر اس��ت ضمن��ا مدیرعام��ل مج��ری مصوب��ات هیئت مدی��ره می 
باش��د. در تاری��خ 1391/12/22 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 
 غیر تج��اری ثب��ت و م��ورد تایی��د و امضاء ق��رار گرف��ت. م ال��ف: 2/29

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

خبر ویژه

4
صدور مجوز ایجاد مشاوران امالک در اصفهان ممنوع شد

رسول جهانگیری رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: با توجه به وضعیت ایجاد شده در 
بازار مسکن، بازار بنگاه های معامالت ملکی نیز داغ ش��ده و به همین دلیل صدور مجوز ایجاد دفاتر 

جدید معامالت ملکی در اصفهان ممنوع شده است. دالیل کناره  گیری شورای رقابت 
از موضوع لغو واگذاری مخابرات

رییس شورای رقابت 

جمشید پژویان 
رأی هیأت تجدید نظر شورای رقابت در مورد لغو واگذاری مخابرات مربوط 
به چندین ماه پیش اس��ت و شورای رقابت این طور تش��خیص داد که این 
موضوع از موارد ماده 61 که هیأت تجدید نظر ش��ورای رقابت می تواند در 
آن دخالت کند، نیس��ت. چنین قراری در رابطه با اعالم کنار گیری شورای 
رقابت از پرونده مخابرات نبود. س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور چند وقت 
پیش، نامه ای را برای پیگیری این 
موضوع به شورای رقابت ارسال 
 کرده و پیگیر ای��ن موضوع بود. 
بنابراین نامه سازمان بازرسی کل 
کشور جزء دستور جلسه شورای 
رقابت ب��ود و در جلس��ه 153، 
براساس نامه س��ازمان بازرسی 
کل کشور، شورای رقابت تصمیم 

نهایی را گرفت.
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رییس کمیس��یون پیگیری و نظ��ارت بر اج��رای اصل 44 
قانون اساس��ی به خانه مل��ت گفت: بخش عم��ده ای از کار 
پیگیری برای اجرای اصل 44 در دولت نهم شروع روند انجام 
واگذاری ها در آغاز خوب و حجم واگذاری نیز باال بود اما در 
دولت دهم این واگذاری ها کمتر به بخش خصوصی حقیقی 
بود و بیشتر به سمت نهادهای عمومی دولتی و شرکت های 

شبه دولتی و یا رد دیون بود . 
حمیدرضا فوالدگر در خصوص ارزیابی از توجه دولت دهم به 
اجرای اصل 44 قانون اساس��ی در بودجه های سنواتی خود 
گفت: در بودجه سال 92 یک سری احکام در ماده واحده بود 
و یک کس��ری عدد و رقم نیز در ردیف ها بود که تا حدی در 
راستای تحقق  سیاست های اصل 44 قانون اساسی تدوین 

شده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
عملکرد کلی دولت دهم در پیگیری و اجرای اصل 44 قانون 
اساسی تصریح کرد: متأسفانه احکامی نیز در الیحه  بودجه 
س��ال 92 و دیگر لوایح بودج��ه دولت دهم داش��تیم که در 
راستای اصل 44 نبود و در مواردی هم  به این اصل توجه شده 
و واگذاری ها طرح شده بود، هدف اصلی قانون چندان مدنظر 

قوه مجریه نبوده است.
نتایج حاص�ل از واگذاری ها صرف رد دی�ون و تأمین 

کسری بودجه دولت می شود
فوالدگر در خصوص این مس��أله افزود: بعضا در بودجه سال 
92 و دیگر لوایح بودجه س��نواتی در دولت دهم دیده شد که 

نتایج حاصل از واگذاری ها برای رد دیون، رفع بدهی ها و برای 
تأمین یک سری از بودجه های دولت می رود یعنی نقش پر 

کننده کسری بودجه دولت را پیدا می کنند.
واگذاری ها از مسیر حقیقی خود خارج شد

رییس کمیس��یون پیگیری و نظ��ارت بر اج��رای اصل 44 
قانون اساس��ی در ارزیابی از دولت ده��م در خصوص اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی تصریح کرد: بخش عمده ای از کار 
 پیگیری ب��رای اجرای اصل 44  اعم از س��اختاری س��ازی، 
آیین نامه ها، تش��کیل ش��ورای عالی اصل 44 و ساختارها و 
ش��روع واگذاری ها در دولت نهم بود. وی افزود: دولت دهم 
در همان مس��یر حرکت کرد  و کارهای آیین نامه و تشکیل 
شورای عالی و ساختارهای قانونی و کارهای شکلی را پیگیری 
کرد. فوالدگر در خصوص انجام واگذاری ها تصریح کرد: روند 
انجام واگذاری ها در آغاز خوب  و حجم واگذاری نیز باال بود 
اما این واگذاری ها کمتر به بخش خصوصی حقیقی و بیشتر 
به سمت نهادهای عمومی دولتی و شرکت های شبه دولتی 

و یا رد دیون بود.
موانع سرمایه گذاری پیش روی بخش خصوصی است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن با بیان ای��ن که تأکید مهم 
در سیاست های اصل 44 س��رمایه گذاری ها است، تصریح 
کرد: ازطرف دیگر نیز تأکید مهم در سیاس��ت های اصل 44 
سرمایه گذاری ها است در حالی که رفع ضعف موانع سرمایه 
گذاری ها و بهبود فضای کس��ب و کار در 4 سال اخیر مورد 

توجه نبوده و شاخص های آن بهبود کیفی نداشته است.

قفل پرداخت تس��هیالت خرد بانکی و ش��رایط س��هل اخذ وام 
بدون سود، منجر به رش��د روزافزون صندوق های قرض الحسنه 
تک ش��عبه ای خانگی، ادارات و مس��اجد ش��ده اس��ت.پس از 
وقوع فس��اد بزرگ 3 هزار میلی��ارد تومانی نظام بانکی کش��ور، 
نحوه پرداخ��ت وام های خ��رد چهره دیگری به خ��ود گرفت و 
تغییراتی در ش��یوه وام دهی بانک های کش��ور ایجاد ش��د، به 
نحوی که پرداخ��ت وام های خ��رد به عنوان یک��ی از نیازهای 
اصلی مردم توس��ط بانک ها به فراموش��ی س��پرده شده است. 
این روزها پرداخت وام ه��ای خرد در حد توق��ف کاهش یافته 
اس��ت. وام های خرد حتی در صورت پرداخت هم بدون معرفی 
ضامن، ارایه چک، س��فته و گواهی کس��ر از حقوق امکان پذیر 
نیس��ت، بر این اس��اس طی چند سال گذش��ته صندوق های 
 قرض الحس��نه خانگی و تک ش��عبه ای افزایش یافته اس��ت.  

استقبال از صندوق های قرض الحسنه ت خانگی
 ادارات و مساجد با توجه به وضعیت فعلی پرداخت وام خرد بانکی 
روز به روز در حال افزایش اس��ت، این در حالی است که شرکت 
در قرعه کشی این صندوق ها نیاز به ارایه ضامن، چک، سفته و 
گواهی کس��ر از حقوق ندارد. بانک ها حتی در صورت پرداخت 
وام در ش��رایط خاص به متقاضیان، س��ودهای کالن��ی را تا حد 
30 درصد دریاف��ت می کنند و حتی مبلغ��ی از وام را به عنوان 
س��پرده نزد بانک نگه می دارند تا در زمان تس��ویه به متقاضی 
بازپرداخت کنند. البته راهکارهای دیگری هم برای دریافت وام 
 از نظام بانکی وجود دارد، گرچه بس��یاری از بانک ها وام خردی 
نمی پردازند، اما مؤسس��ات مالی و اعتباری با دریافت س��پرده 

برای چند ماه اقدام به پرداخت وام به میزان دو یا چند برابر مبلغ 
سپرده گذاری شده می کنند و نرخ سودهای باالیی را هم دریافت 
می کنند و اگر افراد چاره ای نداش��ته باشند و در صندوق های 
قرض الحسنه تک ش��عبه ای هم عضو نباش��ند به آنها مراجعه 
می کنند. در عین حال مؤسس��اتی هم هس��تند که به صورت 
غیرقانونی فعالیت می کنند و با انتشار آگهی در روزنامه ها یا از 
طریق اینترنتی نسبت به پرداخت وام اقدام می کنند که آنها هم 
شرایط خاص و س��خت خود را دارند و به همین جهت است که 
رشد روزافزون صندوق های تک شعبه ای مضاعف شده و مردم 

به سمت آنها گرایش پیدا کرده اند.
وام قرض الحسنه از پردرخواست ترین تسهیالت

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکز کل منابع سیستم بانکی در 
پایان اسفندماه سال گذشته را 4 هزار و 404 هزار میلیارد ریال عنوان 
و اعالم کرده است: مانده تسهیالت نظام بانکی در همین زمان به 4 
هزار و 391 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین نسبت مصارف 
به منابع سیستم بانکی 99/7 درصد بوده است که نسبت به رقم پایان 
سال 90 که 106 درصد بوده کاهش نشان می دهد. همچنین میزان 
تسهیالت پرداختی سال 91 بالغ بر هزار و 956 هزار میلیارد ریال بوده 
است. وام قرض الحسنه یکی از پردرخواست ترین تسهیالت بانکی 
است و بانک های کشور موظف هستند بخشی از منابعشان را هر سال 
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اختصاص دهند. عمده متقاضیان 
این وام از قشرهای فقیر و متوسط جامعه هستند. با این وجود هنوز 
درخواست های زیادی وجود دارد که از سوی بانکها پاسخی به آنها 

داده نشده است.

  وام های خرد 
حتی در صورت 
پرداخت هم 
بدون معرفی ضامن، 
 ارایه چک، سفته 
و گواهی 
 کسر از حقوق 
امکان پذیر
 نیست

 روند انجام 
واگذاری ها در 
آغاز خوب و 
حجم واگذاری 
نیز باال بود اما در 
دولت دهم این 
واگذاری ها 
کمتر به بخش 
 خصوصی 
حقیقی بود

صندوق های قرض الحسنه خانگی، جایگزین جدید  بانک هانماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

  دریافت وام بدون ضامن و سودواگذاری ها از مسیر حقیقی خود خارج شد



اکران خانگی یادداشت

هفت

پیام دهکردی راوی نادر ابراهیمی
مدیر مسئول انتشارات نوین کتاب گویا، بیان کرد: کتاب صوتی »یک عاشقانه آرام« با صدای پیام 
دهکردی تولید و از فروردین ماه وارد بازار نشر شده و قرار است دو کتاب »چهل نامه کوتاه به همسرم« و 

»بار دیگر شهری که دوست می داشتم« از آثار دیگر این نویسنده با همین تیم تولید شود.
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"قاعده تصادف "در سینما قدس
فیلم س��ینمایی »قاع��ده تص��ادف« به 
کارگردانی بهنام بهزادی در سینما قدس 
اصفهان به جای فیلم »برف روی کاج ها« 

اکران شد.
»قاعده تص��ادف« ب��ا فض��ا و رویکردی 
اجتماعی به بیان مسائل جوانان و مشکالت 
آنها در ارتب��اط با خانواده ه��ای آنها می 
پردازد. در این فیلم بازیگرانی چون اشکان 
خطیبی، مهرداد صدیقیان، امیر جعفری، سروش صحت و امید روحانی به 
ایفای نقش می پردازند. این فیلم سینمایی با نامزدی برای دریافت هفت 
سیمرغ بلورین و برنده شدن 5 سیمرغ بلورین، یکی از مهم ترین فیلم های 

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بوده است.

یک اصفهانی در ترکیه
علی خیری خوشنویس اصفهانی عضو خانه 
خط حوزه هنری اصفهان برگزیده جایزه 

خوشنویسی ایرس  کای ترکیه شد.
این هنرمند خوشنویس در این باره گفت: 
این جشنواره از طرف انجمن خوشنویسان 
جهان اس��الم هر چند سال یک بار برگزار 
می  شود و در میان داورانش جلیل رسولی از 
پیشکسوتان خوشنویسی ایرانی نیز حضور 
دارد، ضمن آن  که برگزیدگان دیگری نیز از ایران وجود داش��تند. وی در 
ادامه افزود: من حدود ۲5سال است که خوشنویسی می  کنم و بیشتر خط 
نستعلیق را کار کرده ام. رسولی با اشاره به جشنواره  های خوشنویسی که 
در ترکیه و کشور  های عربی برگزار می  شود در این باره خاطر نشان ساخت: 
جای برگزاری یک جشنواره بین  المللی خوشنویسی در ایران خالی است. 
کشورهای دیگر با برگزاری یک جش��نواره، قطعات خط عالی هنرمندان 

سراسر جهان و از جمله ایران را از آن خود می  کنند. 

     "حکومت نظامی"   
در سینما تک اصفهان

س��ینما تک اصفهان این هفته به س��راغ دو 
فیلم از فیلمسازان یونانی و آلمانی رفته است. 
این س��ینما در س��انس اول روز سه شنبه۲۱ 
خرداد س��ال جاری ردس س��اعت ۱۶ فیلم 
»بررس��ی زندگی دیگران« از فلورین هنکل 
فون دوناسماک و در سانس دوم رأس ساعت 
۱۸:۳۰ فیلم »بررس��ی حکوم��ت نظامی« از 
کوستا گاوراس را نمایش می دهد. عالقه مندان 
به تماشای فیلم های یاد ش��ده می توانند در تاریخ مذکور به سینما تک 
اصفهان واقع در پل آذر، ابتدای خیابان توحید، مجموعه فرهنگی- هنری 

فرشچیان مراجعه نمایند.  

میزبانی نقش خانه حوزه هنری
نمایشگاه آثار گرافیک هندس��ی مریم محمود 
صالح در نگارخانه نقش خانه حوزه هنری اصفهان 
گش��ایش یافته و تا ۲۳ خرداد ماه ادامه می یابد. 
این هنرمند در این باره گفت: در این نمایش��گاه 
۳۸ اثر در اندازه هایی بین۱۲۰ در۸۰ تا۲۰ در ۳۰ 
سانتیمتری با تکنیک گواش روی مقوا و ماکت 
ارایه شده اس��ت.  عالقه مندان به بازدید از این 
نمایش��گاه می توانند تا ۲۳ خرداد ماه هر روز از 
ساعت۹ تا ۱۳صبح و ۱۶ تا ۲۰ و۳۰ دقیقه بعدظهر به گالری نقش خانه 

حوزه هنری اصفهان واقع در خیابان آمادگاه مراجعه نمایند.  

 پنج شنبه شب
 در شبکه نمایش خانگی

فیلم ویدئویی »پنج ش��نبه شب« به نویس��ندگی و کارگردانی وحید 
بیطرفان وارد بازار ش��د.این فیلم که در ژانر دلهره ساخته شده، قصه 
دو زوج جوان را روایت می کند که در ش��بی، داخل خانه خود حبس 

می شوند و برای حل این معما، به دنبال راه حل می گردند. 
وحید ش��یخ زاده، حدیث��ه تهرانی، نگی��ن معتضدی، حام��د وحید، 

حس��ین صفریان بح��ری، وحید 
آقاس��ی با حضور مصطفی طاری 
و رض��ا بیطرف��ان بازیگ��ران این 
فیلم هس��تند. وحید بیطرفان که 
از تدوینگران س��ینما و تلویزیون 
است، این فیلم را در گونه ترسناک 
س��اخته که به گفته خودش یکی 
از دلهره آورترین فیلم هایی است 
که  تا به حال در س��ینمای ایران 

ساخته شده است.
»لطف��ا ای��ن فیل��م را در تاریکی 
نبینی��د«؛ جمل��ه ای ک��ه روی 

پوسترفیلم به چشم می خورد.
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مدیری  از ویالی من به 
کن رفت 

"آژانس شیشه ای" با 
شرکت قالیباف  

مهران مدیری که در سال های اخیر و در برنامه های طنز خود نگاه انتقادی 
به سینمای جشنواره ای داشته اس��ت، در یکی از قسمت های اخیر سریال 
»ویالی من« کنایه جالبی به جش��نواره فیلم کن زده است. وقتی خبر فوت 
هرمز مش��کات یکی از اعضای خاندان مشکات می رس��د، دختر او در حال 
فیلمبرداری از مراسم ختم مشکات است و به دیگران می گوید که می خواهد 

این فیلم را به جشنواره کن بفرستد!
او چند سال قبل نیز دریکی از برنامه های خود با عباس کیارستمی و سبک 
او شوخی کرده بود که البته با واکنش های ش��دیدی مواجه شد، به طوری 
که روزنامه اصالح طلب اعتماد با انتشار عکسی از کیارستمی در صفحه اول 
نوش��ته بود که چنین برخوردی با فیلمسازی چون کیارس��تمی که اعتبار 

زیادی برای ایرانیان در دنیا کسب کرده، درست نیست.

 محمدباقر قالیباف در مس��تند تهیه ش��ده برای تبلیغ��ات کاندیداتوری اش
می گوید: فیلم »آژانس شیشه ای« را بسیار دوست دارد. همین عالقه موجب 
شده که بهروز شعیبی به عنوان کارگردان این مستند به سراغ پرستویی برود. او 
قصد داشت از بخش هایی از مستند حاج کاظم استفاده کند و به همین منظور 
با پرویز پرستویی تماس گرفت تا از وی کسب اجازه کند، اما این بازیگر حاضر 

به استفاده از تصویرش برای تبلیغات نشد.
عزت اهلل انتظامی هم در پاسخ به تماس ستاد انتخاباتی قالیباف برای حضور 
در جلسات این کاندیدا، پاسخ منفی داده و حاضر نشده برای دومین بار از وی 

استفاده تبلیغاتی شود.
با نزدیک ش��دن به زمان انتخابات، حاش��یه ها پیرامون حمایت سینماگران 

مختلف از کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر می شود.

الماس ها ابدی اند 

SMS

روبان سفید 

بفرمایید ش��ام ایرانی همانطور که بیرنگ وعده داده بود، کامال با 
فرهنگ ایرانی هماهنگ بود و در کنار آن زندگی بازیگران ایرانی 

را نیز برای نخستین بار به دور از زرد گرایی به تصویر می کشید.
این برنامه با صدا و حضور شیرین بیژن بیرنگ ساخته شد و ارتباط 
کالمی صادقانه بیرنگ با مهمانان و میزبانان بفرمایید شام، زیبایی 

برنامه را دوچندان کرد.
بفرمایید ش��ام ایرانی، نه تنها به جز موض��وع، تقلیدی نبود؛ بلکه 
نوآوری های زیادی نیز در خود داشت که ویژگی اصلی برنامه سازی 

بیژن بیرنگ است. 
انتخاب بازیگران ش��رکت کننده و نوع چینش آنها که به تیزبینی 
کارگردان برمی گشت نیز زیبایی این برنامه را دو چندان کرده بود. 

اما این برنامه تنها در دو فصل ساخته شد.  
در سری جدید، ناگهان بیرنگ از کارگردانی این برنامه حذف شد و 

محمد شایسته کارگردانی آن را برعهده گرفت. 
اولی��ن قس��مت س��ری جدی��د ب��ا حض��ور امیرحس��ین 
رس��تمی، کامبی��ز دیرب��از، مه��ران غفوری��ان و حمی��د 
 عس��گری ب��ا س��اختار و تی��م جدی��د وارد ب��ازار ش��د.  
در قس��مت های بعدی نیز به گفت��ه عوامل این برنامه قرار اس��ت 

چهره های مختلفی از بازیگران، خواننده ه��ا و فوتبالی ها از جمله 
اکبر عبدی جلوی دوربین بروند.

 اما متأس��فانه با مش��اهده تنها یک قس��مت از این برنامه متوجه 
می شویم که در سری جدید، هیچ نوآوری و نبوغی دیده نمی شود.

برنامه به طور کامل، همان برنامه ماهواره ای است. 
تنها مهمانان آن شناخته شده اند و به جای نریشن های به اصطالح 
مجری برنامه نیز س��واالت در زم��ان پخش برنام��ه روی صفحه 

تلویزیون به نمایش در می آید.
میزبان قس��مت اول امیرحس��ین رس��تمی اس��ت. برنامه بدون 
 هیچ پی��ش زمین��ه ای ب��ا دیدن آش��پزی او ش��روع می ش��ود. 
ان��گار هیچ کارگردانی پش��ت دوربی��ن فیلمبرداری ای��ن برنامه 

ننشسته است.
تصاویر گرفته ش��ده با همان الگوی بفرمایید ش��ام معروف بدون 
 این که چیز جدیدی درب��اره این بازیگران بفهمی��م یا حتی وارد 

شادی های واقعی و زندگی روزمره شان بشویم.
در م��ورد عل��ت واگ��ذاری کارگردان��ی ای��ن مجموع��ه که دو 
فصل قبلی آن را بی��ژن بیرنگ تهی��ه کرده بود، گفته می ش��ود 
که ش��رکای وی قصد واگ��ذاری امتیاز ای��ن کار را داش��تند و در 

 نهایت محم��د شایس��ته ای��ن امتی��از را از وی خری��داری کرد. 
بیرنگ خود معتقد است ایده آل هاي مجموعه را در سري اول به 

باالترین حد رسانده است. 
اما مسأله در این است که درگیري بیرنگ در پروژه هاي دیگر سبب 
ساز آن شد که هم او به عنوان خالق اثر و هم مؤسسه»سینما۲۴« به 
عنوان تهیه کننده در قراردادي رسمي، پروژه را به محمد شایسته 

واگذار کند. 
س��ری های جدی��د مجموعه ب��ه س��رعت تولید ش��د و حتی به 
گفت��ه محمدشایس��ته در انبار ش��رکت تولید کنن��ده نگهداری 
 می ش��ود و بع��د از انتخابات نیز قس��مت ه��ای بعدی ب��ه بازار 

خواهد آمد.
اما واقعیت این اس��ت که مردم 
سری های قبلی این مجموعه را 

دوست داشتند. 
بفرمایی��د ش��ام ایران��ی پروژه 
موفق��ی ب��ه ش��مار می رف��ت 
و حت��ی توانس��ت ب��ا فروش 
 خوب��ی ه��م روب��ه رو ش��ود،

 اما در قس��مت های جدید که 
کامال با »ش��ام ایران��ی« قبلی 
تفاوت دارد، یک ساختار جدید 

دنبال شده است. 
در ای��ن مجموع��ه جدی��د بر 
خالف کار قبل��ی هیچ راوی ای 
وجود ن��دارد و به غی��ر از چهار 
نف��ر هی��چ ش��خص دیگ��ری 
 جلوی دوربی��ن قرار نمی گیرد. 
به نوعی تم��ام صحنه ها واقعی 

است و هر آنچه شما در این کار می بینید در جلوی دوربین اتفاق 
افتاده است. 

در زمانی که بازیگران مشغول آشپزی هستند سؤاالتی به صورت 
تکست روی تصویر از آنها پرسیده می ش��ود که بیشتر مربوط به 

بیوگرافی آنها است. 
این ه��م از ویژگی های قس��مت جدید اس��ت که چن��دان جالب 
 نیس��ت و کار را ب��ه س��مت کس��ل کنن��ده ت��ر ش��دن پی��ش 

می برد. 
حتی در کامنت هایی که در زیر خبر تغییر عوامل بفرمایید ش��ام 
ایرانی توسط مخاطبان نوشته شده است اکثرا به کسل کننده بودن 

و  افت کیفیت این مجموعه اذعان دارند. 

بیژن بیرنگ از کارگردانی کنار کشید

بفرمایید شام ایرانی با منویی پر از کسالت و خمیازه!  موسیقی بومی
 با مختصات فرهنگی

گروه فرهنگ - موسیقی محلی از مهم ترین انواع موسیقی 
به شمار می رود که در حفظ میراث فرهنگی گذشتگان نقش 
زیادی را ایف��ا می کند و در این میان، باورها و آداب و رس��وم 
چون بخشی از فرهنگ جامعه، پیوندهای عمیقی با موسیقی 

محلی دارد.
موس��یقی در کنار زبان یکی از بخش ه��ای هویت فرهنگی 
به ش��مار می رود. در فرهنگ های سنتی موسیقی نه تنها با 
شئون مختلف زندگی مردم ارتباط دارد، بلکه با تمام هنرها 
نیز مرتبط اس��ت؛ هنرهایی چون ادبیات ش��فاهی و کتبی، 
نگارگری، هنرهای نمایش��ی و آیین های بومی. موس��یقی 
محلی، با تغییرات و فراز و نشیب های زندگی مردم، ارتباط 
مس��تقیم دارد و در بخش های مختلف زندگ��ی آنها، نقش 
ایفا می کند؛ مثال در مراس��م عروس��ی، م��رگ و آیین های 
گوناگون بومی، این نوع موس��یقی نقش خاص��ی را بر عهده 
دارد. موس��یقی و ترانه ه��ای محلی و فولکلوری��ک، یکی از 
وسایل عمده انتقال فرهنگ نسل های گذشته به نسل جدید 
است. این هنر با کارکردهای ویژه خود، می تواند به انسجام 
بیشتر جامعه امروز کمک کند. برخی از فرهنگ ها از جمله 
فرهنگ ایران زمین، عالوه بر موسیقی مردم پسند و موسیقی 
عامیانه، موسیقی اصیل و پیچیده ای دارند. سرزمینی چون 
ایران که از ش��رق به غرب و از ش��مال تا جنوبش پر اس��ت 
از گوناگونی اق��وام و گویش ه��ا، آداب و رس��وم و آب و هوا، 
موسیقی بس��یار غنی دارد که از اصالتی بی شبهه برخوردار 
است. از نگاه محققان موسیقی س��رزمین ایران که از گوشه 
و کنارش مظاهر تمدنی بس درخشان همواره نمایان است، 
دارای موسیقی است که در ذات، روحانی و عرفانی است، به 
 ویژه موس��یقی فولکلور ایران که در دامنه کوه ها و دشت ها

و کناره های دریا یا نقاط خشک کویری پدید آمده است.
 موس��یقی محلی ایران ب��ا پش��توانه و س��ابقه دیرین خود

می بایست ظرفیت گسترده ترو حمایت بیشتری را به خود 
اختصاص دهد، به قول مرحوم روح اهلل خالقی که دراین باره 
چنین می گوید:  یکی از منابع ذیقیمت موسیقی هر کشور 
آهنگ ها و ترانه هایی است که در نقاط مختلف آن مملکت 
خاصه در دهات و قصبات دور از شهر به وسیله مردم بومی و 
روستایی خوانده می شود و چون این نوع موسیقی کمتر تحت 
تأثیر افکار مردم شهرنشین واقع شده، طبیعی تر و به موسیقی 
حقیقی، اصیل و قدیمی آن کشور نزدیک تر است وجمع آوری 
آنها عالوه بر این که باعث حفظ و نگهداری آنهاست کمکی هم 

به تحقیق درباره مختصات آن مملکت می کند. 

سریال »بفرمایید شام ایرانی« به کارگردانی بیژن بیرنگ، کارگردان محبوب دهه هفتاد تلویزیون، سال  گروه 
گذشته در شبکه نمایش خانگی ارایه شد. با وجود هجمه های باالیی که درباره شباهت این برنامه با یک فرهنگ

برنامه ماهواره ای شد، توانست جای خود را در خانواده های ایرانی باز کند.

رؤیا پردازی به سبک سازمان سینماییجشنواره کودک دوباره  از اصفهان رفت 

جعفر گ��ودرزی مدیر روابط عمومی جش��نواره فیل��م کودک از 
احتمال برگزاری این جشنواره در شهر همدان خبر داد.

گودرزی درب��اره آخرین خبره��ا از برگزاری بیس��ت و هفتمین 
جشنواره فیلم کودک گفت: ما به طور قطع از تغییر محل برگزاری 
جشنواره صحبتی به میان نیاوردیم، اما با توجه به این که شهرداری 
اصفهان به تعهدات خود در سال قبل عمل نکرده است، ما هم اعالم 
کردیم که ممکن است به پیشنهادات دیگری که از شهرهای دیگر 
داریم فکر کنیم.گودرزی افزود: همدان یکی از شهرهایی است که 

به شدت پیگیر جشنواره است و از همان سالی که جشنواره از این 
شهر به اصفهان برگش��ت، به طور مداوم برای میزبانی جشنواره 
اعالم آمادگی دارد و ممکن است یکی از گزینه های اصلی ما برای 
جایگزینی باشد. مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم کودک گفت: 
از بعد از پایان جشنواره س��ال گذشته، بنیاد سینمایی فارابی کار 
خود را درباره آن تعطیل نکرد و رایزنی هایی انجام داد و پیوس��ته 
کارهای مورد نیاز را  پیگیری کرد و سعی داشت که امسال چند 
عنوان فیلم خارجی هم داشته باشد. با یونیسف هم صحبت هایی 
داشته ایم و انش��ا اهلل پربارتر از سال گذشته جش��نواره را برگزار 
خواهیم کرد. وی در خصوص پیش بینی خود از کیفیت جشنواره 
پیش رو افزود: امیدواریم امسال نسبت به سالیان گذشته، جشنواره 
بهتری را شاهد باشیم، ضمن این که برای سومین سال متوالی به 
بخش فیلمنامه نویسی کودک توجه نشان داده ایم و امسال کار را 
به دست کسی سپرده ایم که خود دغدغه این موضوع را دارد.  افتتاحیه 
بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک، ۱5 مهر برگزار می شود و 
از ۱۶تا ۱۹همین ماه برقرار خواهد بود. به گفته گودرزی بین۱۰ تا 

۱۲عنوان فیلم بلند سینمایی با هم رقابت خواهند داشت.

رییس سازمان سینمایی کشور در آخرین ماه های حضور خود در 
این سازمان، هم ایده تغییر ریل گذاری سینما را پیش می برد و هم 

به اظهارنظرهای جنجالی اش ادامه می دهد.
ظاهرا شمقدری قصد دارد تا روزهای پایانی حضورش در سازمان 
سینمایی به سیاست آزمون و خطایش ادامه دهد. تبدیل معاونت 
سینمایی به سازمان سینمایی، مهم ترین تغییر مدیریتی دوران 
شمقدری است. ش��اید هم توصیه مدیرعامل اسبق فارابی که از 
مسئوالن سینمایی خواس��ته بود در زمان باقیمانده هیچ کاری 

انجام ندهند باعث شده روندی معکوس در پی گرفته شود. جدای 
از این، جواد شمقدری همیشه نشان داده که از قابلیت منحصربه  
فردی برای اظهارنظرهای جنجالی برخوردار است، چه زمانی که 
مش��اور هنری رییس جمهور بود و در مصاحبه ای اعالم کرد اگر 
سینما نداشته باشیم هم هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و چه در دوران 
مسئولیتش در معاونت سینمایی سابق و سازمان سینمایی فعلی. 
تقلیل جایگاه اسکار در حد جشنواره ای سینمایی که در گچساران 
برگزار می ش��ود و به یادماندنی تر از همه ادع��ای البی با اعضای 
آکادمی برای دادن اسکار به اصغر فرهادی. این آخری آنقدر بازتاب 
داشت که شمقدری با عصبانیت منتقدانش را به نادانی متهم کند. 
حاال هم که فرهادی با فیلم »گذشته« به کن رفته، شمقدری گفته 
با اسپیلبرگ صحبت خواهد کرد تا نخل طال را به فرهادی بدهند. 
۴سال گذشت و سینمای ایران مانده با انبوهی از مشکالت. متولی 
این سینما هم همچنان به شوخی هایش ادامه می دهد و وعده البی 
با اس��پیلبرگ را مطرح می کند. با ایده های رؤیاپردازانه، ساخت 
یک کمدی فانتزی پس از پایان مسئولیت در سازمان سینمایی، 
پیشنهادی کاربردی برای کارگردان »توفان شن« به نظر می رسد.

گزیده کار و حرفه ای 
گروه فرهنگ - »اندرو نیکول« در سال۱۹۶۴در پاراپاراموی نیوزیلند به دنیا آمد و در 
منطقه اوکلهند کشور نیوزیلند بزرگ شد. خیلی زود فهمید که ماندن در نیوزیلند او را به 
جایی نخواهد رساند، به همین خاطر در سن۲۱سالگی، نیوزیلند را ترک کرد و به انگلستان 
رفت. در انگلستان، نیکول به ساخت فیلم های تبلیغاتی تلویزیونی روی آورد و تا ده سال 
در این حوزه به فعالیت های خود ادامه داد. پس از این ده سال به یکباره ساخت فیلم های 

تبلیغی را رها کرد و به هالیوود رفت تا بتواند فیلم های سینمایی بسازد.
اولین فیلمنامه ای که نیکول آن را نوش��ت »گاتاکا« )۱۹۹7( نام داشت. نیکول خودش 
این فیلمنامه را جل��وی دوربین برد. »گاتاکا« در پس زمین��ه از ماجرایی علمی- تخیلی 
برخوردار بود، اما ماج��رای اصلی، داس��تانی درام درباره رؤیای ازل��ی و ابدی یک جوان 
بیمار بود که قصد داش��ت به هر قیمتی ش��ده به فضا ب��رود. این آرزو او را بر آن داش��ت 
 تا جس��می قالبی برای خود دس��ت و پ��ا کند و ب��ه این ترتی��ب از پ��س آزمایش های

سخت به خوبی بر آید و کاندیدای سفر به فضا شود. در واقع »گاتاکا« ستایشی بود از قدرت 
اراده روح بشری. منتقدان ایده، هوش و مهارت بصری فیلم را ستودند، اما فضای سنگین 
و استعاره های فلسفی فیلم چندان مورد توجه تماشاگران آمریکایی قرار نگرفت، در حالی 
که در اروپا، »گاتاکا« از استقبال بیشتری برخوردار شد. فیلمنامه بعدی که توسط نیکول 
نوشته شد، »نمایش ترومن« )۱۹۹۸( نام داشت. فیلمنامه ای بسیار موفق که توسط پیتر 
ویر کارگردان خوب و مطرح استرالیایی تبار جلوی دوربین رفت و جیم کری نیز در نقش 
اصلی بازی خوبی از خود ارایه داد. »نمایش ترومن« ماجرای عجیبی را روایت می کرد که 
در آن یک نفر بدون آن که خود بداند و بخواهد از بدو تولد قهرمان یک نمایش تلوزیونی 
است و یک زندگی مصنوعی را طی تمام سالیان زندگی اش پشت سر گذاشته و و پشت سر 
خواهد گذاشت. ایده اصلی فیلم یعنی نشانه گرفتن فرهنگ رسانه ای بسیار مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت و زبان ها را به تحسین گشود. »نمایش ترومن« از سوی تماشاگران هم 

بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در سال۲۰۰۰، نیکول تصمیم گرفت دوباره پشت دوربین 
بایستد و فیلمنامه ای از خودش با نام »سیمونه« جلوی دوربین ببرد. این فیلم نیز به رسانه و 
حوادث عجیب و گاه فانتزی پیرامون آن می پرداخت. آل پاچینو در این فیلم در نقش اصلی 
 ظاهر شد؛ نقش یک فیلمساز مستأصل هالیوودی که با تبدیل شدن مخلوق دیجیتالی اش

به یک س��تاره بزرگ و سرش��ناس، موقعی��ت ویژه ای پی��دا می کند. معلوم نیس��ت به 
 چه دالیل��ی فیلم تا س��ال۲۰۰۲ اکران نش��د، ولی »س��یمونه« پس از اک��ران عمومی 
واکنش های متفاوتی را در برداشت و بار دیگر نیکول را به عنوان سینماگری با دغدغه های 

شخصی بر سر زبان ها انداخت. در هر حال »سیمونه« تحسین منتقدان را در بر داشت.
آخرین پروژه نیکول تا امروز فیلم »ارباب جنگ« )۲۰۰5( بوده که نیکول عالوه بر نوشتن 
فیلمنامه، خودش نیز آن را کارگردانی کرده است. نیوکول با این فیلم وارد دنیای پیچیده 

تجارت اسلحه می شود. 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان 
استعفا  کرد

بعد از گذشت حدود 15 ماه از همکاری اکبرنژاد و در آستانه مسابقات 
قهرمانی آس��یا و جهان، وی از ادامه همکاری با فدراس��یون کشتی 
کناره گیری کرد. گفته می شود اکبرنژاد اس��تعفای کتبی خود را به 
فدراسیون کشتی داده است و دیگر قصد همکاری با این فدراسیون را 
ندارد. این در حالی است که رقابت های کشتی قهرمانی جوانان آسیا 

23 تا 26 خرداد ماه در تایلند برگزار می شود.

 احسان حدادی 
برترین پرتابگر دیسک در سال 91

فدراس��یون دو و میدانی برترین های پرتاب دیسک در سال 91 را 
معرفی کرد که احسان حدادی در مسابقات »هال« آلمان با رکورد 

68 متر  و 20 سانتی متر در مکان نخست قرار گرفت.

اسامی تیم ملی فوتبال نوجوانان 
اعالم شد

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فرید نجات، رضا دهقانی، محمد 
امین بهرامی، مهران درخشان و ابراهیم صالحی  از اصفهان، محمد 
خواجوی و محمدرضا بهرامه از فارس، حسام سلطان پور از گیالن، 
امیر حسین یحیی زاده از مازندران، فتح اهلل درزی، مصطفی رخ بین 
و وحید افتاری از هرمزگان، رضا کریمی از اردبیل، نیما داغس��تانی، 
محمد سلطانی مهر و محمدرضا خاکی از البرز، مهرداد پور ابوالقاسم 
و محمد شمس��ی از خوزس��تان، مهدی عبداهلل وند،سعید حسین 
پور،محمد گروس��ی، ش��اهین محمودی، مس��عود عاب��دی و رضا 
ش��کاری از تهران، س��جاد کریم زاده از آذربایجان ش��رقی و آریان 
 فرمان از خراسان رضوی نفراتی هستند که به سرمربیگری مصطفی 
قنبر پور از 23 الی  27خردادماه تمرینات خود را در کمپ تیم های 

ملی پیگیری می کنند.

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی 
آب های خروشان از 22 خرداد

 تیم ملی آب های خروش��ان کش��ورمان خ��ود را ب��رای حضور در 
رقابت  های قهرمانی جهان که شهریور در کشور چک برگزار می شود 
آماده می کند. این تیم با حضور 7 قایقران، هفتمین  مرحله اردوی 
تدارکاتی خود را از 22 خرداد ماه در دریاچه آزادی آغاز خواهد کرد.  
مصطفی ثمری سرمربی و مس��عود خدایاری به عنوان مربی اعضای 
کادر فنی این تیم هس��تند.  ش��ایگان و مهرگان خیراللهی از البرز، 
مرتضی کیان منش و احمد حویدر از خوزستان، امیرمحمد فتاح پور 
از  کرمانش��اه و بردیا مهرجو و مهدی کریمی از گیالن نفرات دعوت 

شده به این مرحله از اردو هستند.

 مهاجم نفت آبادان 
به راه آهن پیوست

به نقل از سایت باشگاه راه آهن بهنام برزای مهاجم سابق تیم صنعت 
نفت آبادان عصر یکشنبه 19 خرداد ماه در دفتر باشگاه حاضر شد و 
پای قرارداد خود با باشگاه راه آهن را امضا کرد. این بازیکن 21 ساله 
که شرایط پیشرفت در باشگاه راه آهن را برای خود فراهم می دید، با 
قراردادی 2 ساله به این تیم پیوست و از 20 خرداد ماه  در تمرینات 

تیم راه آهن حاضر شد.

 آدرس سایت فروش 
بلیت الکترونیک فوتبال اعالم شد

یکی از بزرگترین فواید اجرای بلیت فروش��ی الکترونیکی مسابقات 
فوتبال، ایجاد آرامش خاطر برای عالقه مندان به تماش��ای مسابقه 
فوتبال جهت خرید بلیت مسابقه است؛ بدین نحو که با یک بار خرید 
کارت الکترونیکی مس��ابقات فوتبال، همواره دارنده کارت می تواند 
بلیت مسابقات را از طریق پرتال  www.footballeticket.ir  در 
هر نقطه از کشور، خریداری نماید و با زمانبندی مناسب برای حضور 
در ورزشگاه بتواند با آرامش کامل و اطمینان از وجود بلیت به صورت 

بهینه از وقت خود استفاده نماید.

 رضا لک سرمربی تیم فوتسال 
گیتی پسند شد

به نقل از واحد خبر باش��گاه صنایع گیتی پس��ند، پس از بررس��ی 
گزینه های هدایت تیم فوتسال این باشگاه و مذاکرات متعدد صورت 
گرفته، علی طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند با تقدیر از زحمات 
دو ساله علیرضا افضل در تیم فوتسال این باشگاه، رضا لک را به عنوان 

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در فصل جاری معرفی کرد. 
قرارداد رضا لک با باشگاه گیتی پسند یک ساله است.

6
عجمان با خلعتبری،  قرارداد یک ساله امضا کرد

روزنامه نشنال امارات با انتش��ار گزارش��ی خبر داد که تیم فوتبال عجمان با محمد رضا خلعتبری 
قرارداد یک ساله امضا کرده است. عبدالوهاب عبدالقادر مربی تیم عجمان در این زمینه اعالم کرد: 
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اقدام غیرحرفه ای 
پرسپولیس

نمی توانیم روی کمک 
وزارت حساب کنیم

رفتار بازیکنان ذوب آهن و همچنین باشگاه هایی که با آنها مذاکره می کنند 
کامال غیر حرفه ای اس��ت. زیرا هیچ کدام از دو ط��رف در هنگامی که هنوز 
قرارداد بازیکن با باشگاه به پایان نرسیده است، حق ندارند مذاکره کنند. جالب 
این جاست که شنیده می شود مثال  بازیکنانی مانند حدادی فر و صادقیان با 
باشگاه پرسپولیس به توافق هم رس��یده اند و پس از پایان مسابقات پلی آف،  
قراردادشان را با پرس��پولیس امضا می کنند! این موضوع در مورد حدادی فر 
که در اردوی تیم ملی حضور دارد و باید تمرکز خود را برای تیم ملی و موفقیت 
این تیم بگذارد، جدی تر می شود و بهتر است باشگاهی مانند پرسپولیس که از 
تیم های تأثیر گذار نقل و انتقاالت است فعال دست از سر ملی پوشان بردارد. 

امیدوار رضایی در مورد این که چرا جلسه هیأت مدیره باشگاه استقالل، لغو شد 
و این که مدیران این باشگاه برای اداره امور باشگاه چه تصمیمی دارند، اظهار 
داشت: نجف نژاد رییس هیأت مدیره با آقای وزیر صحبت کرده است و ایشان 
هم حمایت خود را از باشگاه اعالم کرده و اختیار را به هیأت مدیره باشگاه داده 
است. آقای عباسی اعالم کرده وزارتخانه مشکل مالی دارد و باشگاه استقالل 
برای مسائل اقتصادی خود نمی تواند روی وزارتخانه حساب کند. این مسائل 
به صورت شفاهی به نجف نژاد گفته شده است. وی افزود: تصمیم داشتیم در 
جلسه هیأت مدیره این موضوع را با آقای فتح اهلل زاده در میان بگذاریم و از او 
بخواهیم ضمن پس گرفتن نامه استعفای خود به دنبال راهکاری برای مشکالت 
مالی باشیم. ما نمی توانیم نسبت به میلیون ها هوادار استقالل بی توجه باشیم.
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ابیدال: شاید بازیکن بایرن مونیخ شوم
 اریک ابیدال چند روز قبل با حضور در کنفرانس خبری به دوران 
حضور خویش نزد کاتاالن ها پایان داد. وی در تازه ترین مصاحبه خود 
که با یک کانال تلویزیونی انجام داده،  عنوان کرده شانس حضورش نزد 
مونیخی ها به خاطر ورود گواردیوال، مربی جدید اسپانیایی وجود دارد.

زیدان مربی کاملی برای رئال خواهد شد
روبرت��و کارل��وس در پایان دی��دار دوس��تانه بین 
پیشکسوتان رئال مادرید و یوونتوس اظهار داشت: 
زین الدین زیدان فرانس��وی می تواند مربی کاملی 

برای رئال باشد.

بکام سفیر جهانی منچستریونایتد می شود
خانواده »گلیزر« که مالکیت باشگاه منچستریونایتد 
را در اختیار دارند، امیدوارند با اس��تفاده از شهرت 
جهانی دیوید بکام، این باش��گاه را بیش از پیش در 

سراسر دنیا به مردم بشناسانند. 03
کی روش در نشست خبری پیش از بازی با لبنان گفت: فردا سفری دیگر در راه صعود 

به جام جهانی است. ما با انگیزه باال به استقبال این مسابقه می رویم.
کی روش ادامه داد: در قسمت های پایانی مسابقات هستیم و می دانیم که مسئولیتی 
در پیش داریم و با این شرایط وارد مسابقات می شویم تا با کسب پیروزی به راهمان 

ادامه دهیم.
وی در پاسخ به این س��ؤال که س��رمربی لبنان بارها اعالم کرده مقابل ایران شکست 
می خورند، اظهار داشت: هیچ وقت در این دام ها نمی افتیم چون تجربه الزم را داریم 

و هیچ گاه مسابقه از قبل تمام شده نیست. 
مسئولیتی بر دوش ما اس��ت و کاری را باید انجام دهیم که آن کسب پیروزی مقابل 
لبنان است و روی این کار تمرکز داریم. لبنان در راه صعود از ما عقب تر است و شانس 

ایران بیشتر است. 
نکته مهم این است که لبنان هنوز از دور مس��ابقات کنار نرفته و با وجود شانس کم، 

همچنان امیدوار است. 
هیچ وقت در این دام ها نمی افتیم و اگر آنها توقع دارند بازیکنان ما با انگیزه پایین تری 
به این میدان بروند، این طور نمی ش��ود. ما با انگیزه و تالش دو چندان به این مسابقه 

پا می گذاریم و می جنگیم.
کی روش در مورد مصدومان و محرومان تیم ملی خاطر نش��ان ک��رد: در حال حاضر 
فقط دغدغه کوچکی نسبت به حاج صفی داریم و در تمرین امروز مشخص می شود 
که می رسد یا خیر و س��ایرین در خدمت تیم ملی هستند. برای شجاعی مصدومیت 

کوچکی پیش آمد اما مشکلی ندارد.
س��رمربی تیم مل��ی ای��ران در مورد ای��ن که آیا ب��ا توجه به بازی س��خت گذش��ته 
خس��ته نیس��تند و این که لبنان فقط 3 بازیکن خود را که در دی��دار رفت بودند در 
 اختی��ار دارد، گفت: چی��زی که برای ما مهم اس��ت، صع��ود به جام جهانی اس��ت و

تمرکز کامل برای همه مس��ابقات داریم و این دیدار فقط یک فرایند برای رسیدن به 
جام جهانی است. نباید توجهی به اظهارات بوکر داشته باشیم چوئن همسو با ما نیست 

و باید کار خود را انجام دهیم.
 اگر او احتیاج به توضیح یا توجیه کردن دارد، ای��ن کار را باید در خانه انجام دهد و ما 
نباید این کار را انجام دهیم. وقتی ما با لبنان بازی کردیم 7 بازیکن اصلی را در اختیار 

نداشتیم. 
به خاطر ندارم او هیچ اش��اره به 7 بازیکن ما کرده باش��د و نباید این فرصت را بدهیم 
که این حرف ها را بزند. بعد از پیروزی مقابل ما گفتند ایران بزرگ را شکست دادیم. 

پس نباید به او اجازه بیان کردن چنین صحبت هایی را بدهیم. باز هم تکرار می کنم 

وارد این مسائل و دام ها نمی شویم و بازیکنان را نیز توجیه کردم باید با تمرکز و انگیزه 
کامل به این مسابقه برویم و اگر در دام این حرف ها بیفتیم دچار مشکل می شویم و 

کاری کردیم که باید آن را انجام دهیم.
کی روش در ادامه این نشست خبری 
در پایان گف��ت: در این ج��ا به خاطر 
حض��ور تمام��ی دوس��تان از فرصت 
اس��تفاده کنم تا تمامی هواداران فردا 
به ورزشگاه بیایند. به حمایت آنها نیاز 
داریم. همان طور که قبال گفتم نیاز به 
اتحاد و حضور قدرتمند کنار هم داریم 
تا بتوانیم با رقیبان خوب بجنگیم و در 

جام جهانی حضور داشته باشیم. 
در حال حاضر که لیگ تعطیل ش��ده  
اس��ت زمان آن اس��ت پرس��پولیس، 
استقالل، س��پاهان، تراکتورسازی و 
غیره را فراموش کنی��م و همه به فکر 

ایران و پیراهن سفید باشیم.   
از ه��واداران می خواه��م؛ هم��ه ف��ردا ب��ا پیراه��ن س��فید بیاین��د، ت��ا 
فوتب��ال  مل��ی  تی��م  تمری��ن  کنی��م. همچنی��ن  را حمای��ت  مل��ی  تی��م 
18:15 در زمی��ن ش��ماره ی��ک  ای��ران بعدازظه��ر )دوش��نبه( س��اعت 

 آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود.
تیم ملی ایران در چارچوب رقابت های جام جهانی 2014 برزیل )سه شنبه( ساعت 20 

مقابل لبنان به میدان می رود.

کی روش: 

 اسیر دام لبنان نمی شویم

هرچند که روی کاغذ، شرایط فوتبال ایران و لبنان قابل مقایسه 
نیست؛ اما امروز افزایش ش��انس صعود مستقیم به جام جهانی 
2014 برزیل، ارتباط مستقیم با پیروزی در مقابل لبنانی خواهد 
داشت که در بازی رفت با یک گل، ایران را شکست داد و از همان 
روزها بود که کی روش و بازیکنانش وارد حاشیه های مختلفی 
در برخورد با رسانه ها و مردم ایران ش��دند. البته بر خالف دور 
رفت، دیگر خبری از یک لبنان باانگیزه نیست و همان طور که 
تئو بوکر س��رمربی المانی آنها در کنفرانس مطبوعاتی پیش از 
بازی گفته لبنان با لشکری شکست خورده و بی انگیزه به ایران 
آمده ولی همین مس��أله هم با واکنش کی ورش روبرو شده که 
این رفتار لبنانی ها را یک جنگ روانی برای س��رد کردن آتش 
فوتبال ایران در آس��تانه بازی ب��ا این تیم می داند. دس��ت کم 
گرفتن لبنان حذف ش��ده می تواند خطرات زی��ادی برای تیم 
ایران ایجاد کند و حت��ی دریاف��ت گل اول از لبنانی ها ممکن 
است این بازی ساده و آسان را به سمت و سویی غیر قابل پیش 
بینی جلو ببرد.  ترکیب کی روش در بازی قبلی در مقابل قطر 
و استفاده همزمان از هفت بازیکن اس��تقالل در ترکیب اصلی 
الاقل برای یک بازی هم که ش��ده ثبات نس��بی به ترکیب تیم 
 ایران بخشید. اما بدون شک بازی امروز در مقابل لبنان شرایط 
ویژه ای دارد و قابل پیش بینی است که کی روش برای افزایش 
توان هجومی تیمش و زدن گل های زیاد به لبنان رو به استفاده 
از بازیکنانی مث��ل محمدرض��ا خلعتبری و غالمرض��ا رضایی 
در خط حمله بیاورد ت��ا در کنار قوچان نژاد ب��ه دنبال گلباران 

کردن دروازه لبنان باش��ند. بازی منطقی و به دور از اس��ترس 
فوتبالیست های ایرانی در برابر قطر نش��ان داد که همه ارزش 
امتیازات س��ه بازی ملی ما در خ��رداد ماه را درک ک��رده اند و 
س��ه امتیاز بازی با لبنان الاقل این حس��ن را دارد که با خیالی 
آس��وده، آماده برگزاری دی��دار پایانی در مقابل ک��ره خواهیم 
 شد. بهمن ماه سال گذش��ته تیم ملي در مرحله مقدماتي جام 
ملت هاي آس��یا با درخش��ش دژاگه، نکونام و البته لطف داور 
ژاپنی در اعالم دو ضربه پنالتی با 5 گل، لبنان را در هم کوبید تا 
به نوعي انتقام آن شکست یک بر صفر که اولین و آخرین باخت 
تاریخ فوتبال ایران مقابل لبنان بود را بگیرد. اما تیم ملي از این 
بازي فقط و فقط برد مي خواهد؛ چرا که در صورت کس��ب سه 
امتیاز این مس��ابقه، از بازی آخر در مقابل کره فقط یک تساوي 
احتیاج داریم که شاید ساده تر از پیروزی در سئول باشد. برای 
ما بردن لبنان کار دش��واري نیس��ت به خصوص که مي دانیم 
آنها نه با تیم کاملشان به تهران آمده اند، نه انگیزه الزم را براي 
جنگیدن دارند.کی روش و ش��اگردانش در حالی به سه امتیاز 
و افزایش تفاض��ل گل در مقابل لبنان احتی��اج دارند که رقابت 
در این گروه برای صعود مس��تقیم به جام جهانی گرم تر شده و 
تساوی هفته گذشته کره در خاک لبنان، شانس صعود هر سه 
تیم ایران، ازبکس��تان و کره جنوبی را افزایش داده است و می 
دانند که رسیدن به پلی آف و بازی با تیم پنجم آمریکای جنوبی 
که ممکن اس��ت از بین اروگوئه و ش��یلی انتخاب شود، شانس 
نماینده قاره آسیا را برای صعود به جام جهانی کاهش خواهد داد.

محمدباقر قالیباف، واگذاري باش��گاه هاي بزرگ به تماشاگران 
وهواداران را نخستین گام دولتش در جهت تفویض امور ورزش 
به مردم قلمداد کرد و گفت: روزشمار 180 روزه  واگذاري استقالل 
و پرس��پولیس به مردم را مقابل این دو باش��گاه نصب مي کنیم. 
این کاندیداي یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوري در 
جمع برخی مدیران رسانه هاي ورزش��ي و فعاالن عرصه ورزش 
ضمن بیان این مطلب افزود: ورزش به عنوان فراگیرترین مقوله 
اجتماعي پس از مذه��ب، یکي از مهمتری��ن ابزارها براي جلب 
مشارکت جوانان در اداره امورشان است و به همین دلیل بدون 
شک باید زمینه چنین حضور و مشارکتي با اصالح رویه ها فراهم 
آید. رویه هایي که گاه فاقد منطق و استدالل عقالني اند. قالیباف 
از جمله چنین رویه هاي غیرمنطقي را تص��دي کامل دولت بر 
باش��گاه هاي بزرگ و دخالت هاي پي در پي در امور آنها – حتي 
تا تعیین غیرمس��تقیم س��رمربي – عنوان ک��رد و گفت: بعید 
مي دانم چنین نگاه دولتي و غیرتخصصي به فوتبال در هیچ یک 
از لیگ هاي معتبر و باش��گاه هاي بزرگ دنیا وجود داشته باشد. 
وي با اشاره به گزارش��ي که به هنگام تدوین برنامه هاي ورزشي 
دولت جدیدش در موضوع باشگاه داري تهیه شده بود، ادامه داد: 
آمار و اطالعاتي که دوستان کمیته ورزش در خصوص ساختار، 
منابع انساني و مدیریت باش��گاه هایي همچون دورتموند آلمان 
و بش��یکتاش ترکیه تهیه کرده بودند به خوبي نشان مي داد که 
فاصله میان فوتبال مولد در دنیا با فوتبال مصرف زده  ما تا چه حد 
عمیق شده است. دکتر محمدباقر قالیباف راه مبدل شدن نظام 

باشگاه داري »وابسته« به باشگاه داري »مستقل« را در وهله اول 
اصالح قوانین و رویه ها با هدف واگذاري امورآنها به مردم دانست 
و گفت: س��خن از  واگذاري بارها به میان آمده اما هیچ گاه رنگ 
واقعیت به خ��ود نگرفته؛ چراکه به نظر مي رس��د جذابیت هاي 
تبلیغاتي – اقتصادي این باشگاه ها توانسته اند بر تصمیم و اراده 
متولیان امر فایق آیند. قالیباف با بیان این مطلب که فراهم آوردن 
بستر مناس��ب براي این نقل و انتقال نهایتا ممکن است 6 ماه به 
طول بیانجامد، تصریح کرد: به عنوان نمونه در خصوص دو باشگاه 
پرطرفدار استقالل و پرسپولیس معتقدم براي عملیاتي شدن این 
فرایند واگذاري، باید بالفاصله با تشکیل مجمعي از کارشناسان 
اقتصادي و ورزشي، مدیران و دلس��وزان، رویه هاي به کارگرفته 
شده در سایر باش��گاه هاي س��ابقا دولتي دنیا را مورد بازخواني 
و توجه قرار داد و س��پس اقدام به عرضه س��هام آنها به هواداران 
واقعي – نه کارتل هاي شبه مردمي و درواقع دولتي – نمود. این 
کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري تأکید کرد: بر این اساس ، 
خبرنگاران و رسانه هاي ورزش��ي درجریان باشند که روزشمار 
180 روزه واگذاري اس��تقالل و پرس��پولیس به م��ردم مقابل 
ساختمان هاي این دو باشگاه، نصب خواهد شد و آنها حق دارند 
که در این خصوص وزارت ورزش و جوانان و در واقع دولت جدید 
را مورد سؤال قرار دهند. قالیباف درپایان خاطرنشان کرد که این 
واگذاري - با توجه به برنامه دقیق تدوین شده - چنان خواهد بود 
که هواداران به عنوان س��هامداران قانوني، عالوه بر انتفاع مالي 
واقعا در اداره امور باشگاه هاي محبوبشان تأثیر خواهند گذاشت.   

هواداران 
به عنوان 
سهامداران قانوني، 
عالوه بر انتفاع 
 مالي واقعا 
در اداره امور 
باشگاه هاي 
محبوبشان تأثیر 
خواهند گذاشت

 برای ما بردن لبنان 
 کار دشواري نیست 

به خصوص که 
مي دانیم آنها نه با 

تیم کاملشان 
به تهران 

آمده اند، نه انگیزه 
الزم را براي 

جنگیدن دارند

محمد قالیباف مطرح کرد:جشن امید در آزادی

روزشمار 180 روزه  واگذاري تیم ها به مردم لبنان را نباید دست کم گرفت

نکته مهم این است که 
لبن�ان هن�وز از دور مس�ابقات 
کن�ار نرفته و ب�ا وجود ش�انس 
 ک�م، همچن�ان امی�دوار اس�ت
 هیچ وق�ت در ای�ن دام ها نمی 
افتی�م و اگ�ر آنه�ا توق�ع دارند 
بازیکن�ان م�ا ب�ا انگی�زه پایین 
 ت�ری ب�ه ای�ن می�دان برون�د،

 این طور نمی شود

اخالقم خوب نبود؛ مربی خاص 
خودشان را آوردند
فضل/مربی سابق تیم

 فوتسال گیتی پسند اصفهان

مبارکش��ان باش��د. من می دانس��تم که چنین تصمیم��ی گرفته اند و 
می خواهند س��رلک را به عنوان مربی جدید معرفی کنند. آقایان از دو 
ماه پیش این کار را کرده بودن��د و من هم در جری��ان آن بودم اما چون 
نمی خواس��تم اش��تباهی مرتکب ش��وم، صحبت نکردم و این مس��أله 
را اعالم نکردم. به هر حال سیاس��ت 
آقایان اس��ت من آنها را می شناسم و 
بزرگشان کرده ام اخالقش��ان را هم 
می دانم. ماهان را قهرمان کردم و پس 
از آن جابجای��ی ص��ورت گرفت و در 
گیتی پسند هم چنین اتفاقی افتاد. در 

ماهان هم بازیکن ساالری بود 



یادداشت

نسبت به دوره های قبل، اخالق 
انتخاباتی نمود بیشتری دارد

نماینده مردم شهرس��تان بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اخالق مداری یک اصل مهم بین کاندیداهای ریاست جمهوری است 

که به وسیله آن می توانند اعتماد مردم را جلب کنند.
س��لطانی افزود: اولین ش��رط برای تحقق یک حماس��ه سیاسی در 

کشور، دادن آگاهی به مردم و فرهنگ سازی  است.
وی با بیان این که صدا و س��یما در زمینه آگاهی رس��انی به مردم به 
خوبی به وظیفه خود عمل کرده و می کند، خاطرنشان کرد: برگزاری 
مناظ��رات بین کاندیداهای ریاس��ت جمهوری، مردم را با پیش��ینه 
و برنامه ه��ای کاندیداها به عن��وان رییس جمهور آینده آش��نا کرد 
ضمن این که برگزاری مناظره ها، با ایجاد انگیزه بین مردم، موجب 

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی می شود.
س��لطانی تصریح کرد: باید خواص و نخبگان جامع��ه نیز در عرصه 
انتخابات مردم را به حضور پرش��ور در پای صندوق های رأی دعوت 
کنند تا مردم با آگاه��ی از این که جمهوری اس��المی نتیجه تحقق 
آرمان های این ملت است و انتخابات سرنوشت آنان را تعیین می کند 

در انتخابات شرکت کرده و به فرد اصلح رأی دهند.
وی ادامه داد: س��تادهای تبلیغاتی نیز می توانند تأثیرات مثبتی در 
ایجاد شور و نش��اط انتخاباتی بین مردم داشته باشند. این در حالی 
است که امروزه تبلیغات دیداری، نوشتاری نه تنها در کشور بلکه در 

دنیا تأثیر بسزایی دارد.

خبر ویژه

استاندارچهارمحال و بختیاری 
 علی اصغرعنابستانی

637هزار و 969نفر در استان، واجد شرایط شرکت در انتخابات یازدهمین 
دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره ش��وراهای اسالمی هستند که 
از این تع��داد 312هزار و 604 نف��ر زن و مابقی مرد هس��تند و یک هزار 
و 870 صندوق در 862 ش��عبه اخذ رأی در سراس��ر اس��تان برای جمع 
آوری آراء ش��رکت کنندگان در انتخابات پیش بینی ش��ده اس��ت که از 
این تعداد س��ه هزار و 448 نفر ناظر ش��ورای نگهبان و 862 نفر بازرس 
ومابقی نیروهای اجرایی می باشند. نش��اط انتخاباتی در سراسر استان 
روندی رو به افزایش دارد و مردم 
چهارمحال وبختیاری همچون 
دیگ��ر اس��تان ها ب��رای خلق 
حماس��ه ای دیگر در24خرداد 
آم��اده می ش��وند و مقدمات و 
تمهیدات الزم ب��رای برگزاری 
انتخاباتی پرشور دراستان فراهم 

شده است. 

637 هزارنفر دراستان واجد 
شرایط شرکت درانتخابات هستند

چهره روزیادداشت
مدرسه ابتدایی عشایر کوچ رو ، الکترونیکی شد

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 13 مدرسه عشایر 
کوچ رو در دوره ابتدایی الکترونیکی شد.»فاطمه قائدامینی« افزود: در راستای تحقق اهداف سند 
تحول بنیادین و عدالت آموزشی، 13 مدرسه در مناطق کوچ رو به فناوری های نوین تجهیز شد.   
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اخبار کوتاه

  وی ادامه داد: در ح��ال حاضر بیش از 170 هزار کندوی عس��ل 
توسط هزار و 400 نفر در اس��تان پرورش داده می شود و ساالنه 
بیش از یکص��د هزار کندوی مهاجر از اس��تان های خوزس��تان، 
فارس، اصفهان، بوشهر، بندر عباس و یزد به مدت 5 ماه در استان 
 مستقر می شوند و به تولید ش��هد، موم، گرده و عس��ل و از همه 
مهم تر گرده افشانی کمک می کنند. وی با اشاره به توسعه باغات 
از 46 هزار هکتار کنونی به 200 هزارهکتار پیش بینی شده، گفت: 
توسعه زنبورداری در استان یکی از ضرورت ها است، زیرا به منظور 
گرده افشانی به ازای هر هکتار باغ، وجود حداقل 5 کندوی زنبور 

عسل الزامی است.
هیبتیان افزود: پرورش زنبورعسل به عنوان یکی از طرح های زود 
بازده و با حداقل س��رمایه گذاری، )150 میلیون ریال به ازای هر 
شغل( می تواند زمینه اشتغال دانش یافته ها و عالقه مندان بخش 
کشاورزی را فراهم کند، و همچنین در کنار تولیدات زنبور عسل، 
صنایعی از قبیل کندو سازی، بسته بندی عسل، کارخانه های تولید 
عاج موم و ساخت وس��ایل زنبورداری از جمله چادر، داروسازی و 

حمل و نقل این محصول از مزایای این شغل است.

به گفته وی، پیش بینی می شود، تولید عس��ل امسال در استان 
چهار محال و بختیاری بالغ بر هزار و 700 تن باش��د که نسبت به 

سال قبل 700 تن افزایش تولید خواهیم داشت. 

کشت پیاز برای نخستین بار در شهرستان اردل
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردل، از کشت پیاز خوراکی 

برای نخستین بار در دهستان دیناران این شهرستان خبر داد.
مسعود میرزایی با بیان این که کل مساحت اراضی زراعی و باغی این 
شهرستان 18 هزار و 400 هکتار است، گفت: پیاز خوراکی از رقم 
p.s  که از انواع ارقام زودرس است، در 20 هکتار از اراضی دهستان 

دیناران از توابع این شهرستان برای نخستین بار کشت شد.
وی با اشاره به این که، میزان بذور مصرفی 15 کیلوگرم در هکتار 
بوده است، افزود: پیش بینی می کنیم از این سطح زیر کشت، هزار 

و 400 تن پیاز خوراکی برداشت شود.
گفتنی است: برداش��ت این محصول به فاصله زمانی 3 ماه پس از 

تاریخ کشت انجام خواهد شد. 

دامداران استان امیدوار باشند
معاونت بهبود تولیدات دام��ی، از فراهم آمدن ش��رایط عضویت 
دامداران و مشارکت ش��رکت های تعاونی و اتحادیه دامداران در 

صندوق توسعه ملی دامپروری کشور خبر داد.
برزو هیبتی��ان گفت: ب��ا توجه به 
تخصی��ص ه��زار میلی��ارد ریالی 
اعتبار به صندوق توسعه دامپروری 
کشور، زمینه پرداخت تسهیالت با 
سود 4 درصد وهمچنین تسهیل 
پرداخت وام ب��ا ضمانت های قابل 
تأمین ب��رای دامداران و همچنین 
زمین��ه عضوی��ت و مش��ارکت 
ش��رکت های تعاون��ی و اتحادیه 
دامداران در صندوق توس��عه ملی 

دامپروری کشور فراهم شد.
وی افزود: بدین منظ��ور اتحادیه 
دامداران استان و شرکت های تابع 
آن با س��همی که از صندوق برای 
آنان منظور شده است، می توانند 
مش��گل نقدینگی جه��ت تأمین 

علوفه، پرداخت هزینه جاری واحدهای دامپروری توس��عه بخش 
دامپروری و صنایع مربوط به آن را حل کنند.

به گفته وی : با شرایط ایجاد ش��ده عمال مشکالتی که دامداران با 
بانک های عامل، در خصوص دریافت تس��هیالت داشته اند، حل 
شده و زمینه توس��عه دامپروری و افزایش تولید به راحتی فراهم 

می شود. 

آغاز کشت نشاء برنج در شالیزارهای لردگان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان، از آغاز کشت نشاء برنج 
در شالیزارهای این شهرستان از 20 خرداد ماه سال جاری خبر داد.

غالمعلی سعیدی گفت: پیش بینی می شود دو هزار و 500 هکتار 
از ش��الیزارهای این شهرستان، امسال به زیر کش��ت ارقام چمپا، 

محلی، کوهرنگ، سازندگی و گرده محلی خواهد رفت.
وی با اشاره به این که سطح زیر کشت برنج نسبت به سال گذشته 
تغییری نکرده اس��ت، افزود: کشت نشاءها در ش��الیزارهای این 
شهرس��تان از بیس��تم خرداد ماه آغاز و تا پانزدهم تی��ر ماه ادامه 

خواهد داشت.
برداشت برنج نیز در نیمه اول مهر ماه سال جاری انجام خواهد شد.

دراستان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت 

تولید هزار و 700 تن عسل در استان چهار محال و بختیاری آمادگی ثبت احوال برای 
پاسخگویی به رأی دهنگان

مدیرکل ثبت اح��وال چهارمحال و بختی��اری گفت: در روز 
برگزاری انتخابات، ثبت احوال اس��تان آماده پاسخگویی به 

رأی دهنگان خواهد بود.
عبدالرس��ول غزالی در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد 
اظهار داشت: ادارات ثبت احوال در سطح استان طی روزهای 
پنج شنبه 23 خرداد و جمعه 24 خرداد برای پاسخگویی به 
مراجعین باز است تا در صورت نیاز رأی دهندگانی که کارت 
ملی آنها مفقود شده، گواهی شماره ملی برای آنها صادر کند.

 حضور 220 مددجو 
در کالس های اوقات فراغت

مدیر کمیته امداد امام خمین��ی کوهرنگ گفت: 220 نفر از 
دانش آموزان زیر پوشش این نهاد در کالس های اوقات فراغت 
شرکت می کنند. فریدون فاضلی اظهار داشت: سال گذشته با 
برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای مددجویان 
450 نفر از مددجویان زیرپوش��ش این نهاد از آموزش های 
کوتاه مدت فنی و حرفه ای بهره مند شدند. وی اشتغال زایی را 
رویکرد اصلی برگزاری این دوره ها برشمرد و گفت: برگزاری 
این دوره های آموزشی بیش از 41 میلیون و 241 هزار ریال 

هزینه داشته است.
فاضلی خاطرنش��ان کرد: پس از اش��تغال ب��ه کار این افراد 
خانواده های زیرپوش��ش به خودکفایی رس��یده و از چرخه 

حمایت این نهاد خارج می شوند.

 50 درصد کارگران استان 
عضو بسیج هستند

رییس س��ازمان بس��یج کارگ��ری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: افزون ب��ر 50 درصد کارگران اس��تان، عضو بس��یج 
کارگ��ری ب��وده و ب��ا فرهنگ ن��اب بس��یجی آم��اده خلق 
 حماس��ه سیاس��ی و اقتص��ادی در س��ال جاری هس��تند. 
عیس��ی حی��دری در مجم��ع عال��ی بس��یج کارگ��ری در 
ش��هرکرد اظه��ار داش��ت: م��ا مس��لمان و تاب��ع اص��ول 
و ارزش ه��ای ن��اب اس��الم هس��تیم و ه��ر چ��ه داری��م 
 از اس��الم، ائم��ه اطه��ار )ع( و والی��ت فقی��ه اس��ت.

 وی افزود: بر ما واجب است در راس��تای پیروی از ولی امر و 
احکام متقن اس��الم در انتخابات حضور حداکثری داش��ته 

باشیم. 

معاون بهبود تولیدات دامی از افزایش 700 تنی تولید عسل در استان خبر داد.  برزو هیبتیان، شرایط  گروه 
آب و هوا، پوشش گیاهی مناسب و وجود 46 هزار هکتار باغ در استان چهار محال و بختیاری و 400 گونه شهرستان

گیاه دارویی از هزار و 400 گونه استان را زمینه مناسبی جهت پرورش و نگهداری زنبورعسل ذکر کرد.

کشت نشاءها در 
شالیزارهای این 

 شهرستان 
از بیستم خرداد 

ماه آغاز 
و تا پانزدهم تیر ماه 

 ادامه 
 خواهد 
 داشت

تغییرات 
101 شماره: 83/ت103/92. آگهی تغییرات شرکت نیکان عمران پرشین سهامی خاص 
به شماره ثبت 40579 و شناس��ه ملی 10260582661. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1392/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-1 خانم مریم احمدی طباء زواره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عطائی عطاآبادی 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. -2 روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. -3 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
می باشند: آقای سید هدایت اله خدائیان زواره و خانم فاطمه خدائیان زواره و آقای سید 
محمد خدائیان زواره تا تاریخ 20/01/1394. -4 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای سید هدایت اله خدائیان زواره به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
فاطمه خدائیان زواره به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای س��ید محمد خدائیان 
زواره به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد خدائیان زواره به سمت مدیرعامل. 
-5 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. در تاریخ 21/01/1392 
 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. 
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تاسیس 
144 شماره: 88/ث103/92. آگهی تاسیس ش��رکت جهان سازه داالنکوه سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1392/01/20 تحت ش��ماره 49519 و شناسه ملی 
10260678844 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 20/01/1392 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. -1 موضوع 
شرکت: فعالیت در زمینه های امور عمرانی و ساخت و ساز و ابنیه و ساختمان و انجام 
خدمات آبیاری و آبرسانی – زهکش��ی – حفر و احداث کانالهای آبیاری و آبرسانی 
– اس��تخر – طراحی و اجرای کلیه طرحهای آبیاری تحت فشار – طراحی و اجرای 
سدهای خاکی و بندهای انحرافی و تونلهای آب و شبکه های آب و فاضالب – انجام 
خدمات طراحی – محاسبه – نقشه کشی و نقش��ه برداری – مطالعات آب شناسی 
و ژنو الکتریک – اجرا و نظارت در زمینه راهسازی و طراحی و اجرای فضای سبز – 
جدول بندی – مرمت و بازسازی قنوات – فعالیت در زمینه های معدن – استخراج و 
اکتشاف و انجام کارهای خدماتی و نظارت کلیه پروژه های مربوطه. -2 مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. -3 مرکز اصلی شرکت: -3-1 استان اصفهان – شهر 
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان ش��هیدان کاظمی )کوج��ان( – روبروی 
بهداری – کوچه مهدیه – کدپس��تی 8139988371. -4 س��رمایه شرکت: مبلغ 
000/000/1 ریال منقسم به یکصد س��هم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
2/4195 مورخ 19/01/1392 نزد بانک صادرات شعبه خیابان امام خمینی پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. -5 اولین مدیران 
ش��رکت: -5-1 آقای محمدعلی حیدری دارانی به س��مت رئی��س هیئت مدیره. 
-5-2 خانم سمیرا حیدری رادانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیریه. -5-3 آقای 
محمد حیدری دارانی به سمت عضو هیئت مدیره. -5-4 آقای محمد حیدری دارانی 
به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. -6 دارن��دگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می 
باش��د. -7 اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 
-8 بازرس اصلی و علی البدل: -8-1 آقای داوود دادگس��تر دارانی به عنوان بازرس 
 اصلی. -8-2 آقای سید محمود میرزایی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 1/942 

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

تاسیس 
151 شماره: 211/ث103/92. آگهی تاسیس شرکت بازرگانی سپهر روشن اسپادانا 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 31/01/1392 تحت شماره 49613 و شناسه 
ملی 10260679879 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/01/312 از 
لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 
-1 موضوع شرکت: اجرا – خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری 
عمرانی س��اختمانی – کش��اورزی – معدن��ی – صنعتی و فنی – ابنی��ه و محوطه 

سازی – دکوراس��یون داخلی و نمای خارجی – راه اندازی خطوط تولید – تعمیر و 
نگهداری تجهیزات کارخانه ای و واحدهای صنعتی – حفظ و نگهداری فضای سبز 
– راهسازی – راههای ریلی – سد و پل سازی – ترخیص کاال از گمرکات – تولید و 
توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل 
وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع ش��رکت – عقد 
قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی – ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع 
شرکت مرتبط باشد در هر صورت پس از کسب مجوز از مراجع ذی صالح. -2 مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. -3 مرکز اصلی شرکت: -3-1 استان اصفهان 
– شهر اصفهان – چهارباغ باال – نظر شرقی – ساختمان ملیکا – طبقه سوم – واحد 
-11 کدپس��تی -8173774311 تلفن: 09391410573. -4 س��رمایه شرکت: 
مبلغ 000/000/1 ریال منقس��م به یکصد س��هم 000/10 ریالی که تعداد یکصد 
سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 2131-6 مورخ 1391/12/91 نزد بانک صادرات شعبه نیکبخت پرداخت 
گردیده است. -5 اولین مدیران شرکت: -5-1 خانم راضیه صالحی رباطی به سمت 
رئیس هیئت مدیره. -5-2 آقای مهدی صفایی وش��اره به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیریه. -5-3 آقای عرفان صفائی به س��مت عضو هیئت مدیره. -5-4 آقای عرفان 
صفائی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. -6 دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. -7 اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باش��د. -8 بازرس اصلی و علی البدل: -8-1 آقای محمد زمانی فروشانی 
 به عنوان بازرس اصل��ی. -8-2 آقای میثم س��لیمی به عنوان ب��ازرس علی البدل.
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تاسیس 
152 شماره: 161/ث103/92. آگهی تاسیس شرکت صنایع پاشش اصفهان سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1392/01/27 تحت ش��ماره 49574 و شناسه ملی 
10260679427 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ1392/01/27 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. -1 موضوع 
ش��رکت: خدمات پاش��ش و ایجاد روکش های صنعتی – طراحی – تولید و تامین 
قطعات و تجهیزات و ماش��ین آالت صنعتی – تامین مواد اولیه – انجام – طراحی 
– خدمات مش��اوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی س��اختمانی – 
کش��اورزی – معدنی – صنعتی و فنی – ابنیه و محوطه سازی و تاسیسات – نقشه 
کشی و نقش��ه برداری – تامین نیروی انس��انی موقت – ارائه خدمات تحقیقاتی و 
پژوهشی و مطالعاتی در حوزه های مختلف علمی – تولید و توزیع و خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات بانکهای 
داخلی و خارجی صرف��ا جهت تحقق موضوع ش��رکت – عقد قرارداد با اش��خاص 
حقیقی و حقوقی – ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولت��ی و خصوصی – اخذ و 
اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط 
باشد. -2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. -3 مرکز اصلی شرکت: -1-3 
استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان نظرغربی – جنب بیمه تامین اجتماعی 
– کوچه س��یروس – انتهای کوچه – طبقه اول – واحد س��مت چپ – کدپس��تی 
8175785781. -4 س��رمایه ش��رکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد 
سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 491/56040/53 مورخ 1391/10/13 
نزد بانک تجارت شعبه نظر غربی پرداخت گردیده است. -5 اولین مدیران شرکت: 
-5-1 آقای محمدعلی روغنی به س��مت رئیس هیئت مدیره. -5-2 آقای خس��رو 
روغنی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیریه. -5-3 خانم ش��یدا روغنی به س��مت 
عضو هیئت مدیره. -5-4 خانم ش��یدا روغنی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. -6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت 
با امضای هر ی��ک از اعضای هیئت مدیره ب��ه تنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر 
می باش��د. -7 اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوب��ات هیئت مدیره می 
باش��د. -8 بازرس اصلی و علی البدل: -8-1 خانم ریحانه صلواتی به عنوان بازرس 
 اصلی. -8-2 آقای حمیدرضا صلواتی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 1/1044 
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تغییرات 
183 ش��ماره: 19/ت103/91. آگه��ی تغیی��رات ش��رکت دماوند س��پهر البرز با 
مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 37122 و شناس��ه ملی 10260546726. به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1391/12/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان 
حکیم نظامی – خیابان حسین آباد – کوچه شهید براتیان – پالک 572 کدپستی 
8175936371 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
در تاریخ 1392/01/17 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 473  منصور آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1488 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 92/348 خواه��ان محس��ن عش��قی 
نژاد دادخواس��تی مبنی ب��ر الزام به فک ب��اک س��واری زانتیا به ش��ماره انتظامی 
442ج84 ایران13 ب��ه طرفیت ایرج حس��ینی الیبی��دی و هزینه دادرس��ی و ... 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای م��ورخ 92/5/6 س��اعت 30/10 صبح 
تعیی��ن گردیده اس��ت. ب��ا توجه ب��ه مجه��ول الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در ابت��دای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمای��د. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 
ش��عبه 8 حقوق��ی مجتم��ع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان

تصمیمات 
186 ش��ماره: 18554/ث1391/12/271. آگهی تصمیمات در ش��رکت خدمات 
کش��اورزی زرین س��اقه مهرشاد س��هامی خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 26099 و 
شناس��ه مل��ی 10260468471. براب��ر صورتجلس��ات مجمع عموم��ی عادی و 
هی��ات مدیره م��ورخ 91/12/26 تصمیم��ات زیر در ش��رکت اتخ��اذ گردید: علی 
ربیعی به کدمل��ی 1198609621 و کدپس��تی 8179933654 بس��مت رئیس 
هیات مدیره و مدیرعام��ل و زهرا جعفری به کدملی 2292211343 و کدپس��تی 
8179933654 بس��مت نایب رئی��س هیات مدی��ره و احترام رضای��ی با کدملی 
1199503843 و کدپس��تی 8179933653 بس��مت عضو هی��ات مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
عضو هیات مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باش��د و علیرضا تاج الدین با کدملی 1287893635 و کدپستی 
8173715831 و احمدرض��ا یلم��ه ها با کدمل��ی 5419684381 و کدپس��تی 
8179948153 به ترتیب بس��مت بازرس��ان اصل��ی و علی البدل ش��رکت برای 
مدت یکس��ال انتخاب ش��دند روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت 
 انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 27/12/91 تکمیل گردید. م الف: 1/53 
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تاسیس
187 ش��ماره: 3768/الف91/103 آگهی تاسیس ش��رکت مدیران قطعات آسانبر 
پارسیان با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/12/23 تحت شماره 
49441 و شناس��ه ملی 10260677917 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/12/23 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. -1 موضوع 
شرکت: طراحی – ساخت – تولید – فروش – نصب – سرویس و نگهداری آسانسور 
و پله برقی – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی – شرکت در مناقصات و مزایدات ارگانهای دولتی و خصوصی 
– انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی – اخذ وام و تس��هیالت و اعتبارات از 
بانکهای دولت��ی و خصوصی در جهت تحقق اهداف ش��رکت – اخ��ذ نمایندگی از 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کش��ور – اعط��ای نمایندگی به 
شرکتهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی – مشارکت در امر تولید کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – انجام امور 
خدماتی از قبیل تامین نیروی انسانی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت 

موقت و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. -2 مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. -3 مرکز اصلی شرکت: -3-1 استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خیابان نظر غربی – خیابان خواجه پطروس – بلوک -1 طبقه 
-3 پالک-21 کدپس��تی -8175763319 تلفن: 03116246934. -4 س��رمایه 
شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. -5 اولین مدیران شرکت: -5-1 آقای 
روزبه نیک بخش به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. -5-2 آقای آرموند هوس��پیان 
سینگردی به سمت عضو هیئت مدیره. -5-3 آقای آرموند هوسپیان سینگردی به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. -6 دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً 
 و با مهر شرکت معتبر است. -7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 2/53 
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تاسیس 
190 شماره: 52/ث103/92. آگهی تاس��یس شرکت دیرینه سازه س��پاهان سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1392/01/18 تحت شماره 49494 و شناسه ملی 10260678538 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/01/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می شود. -1 موضوع شرکت: مشاوره و پیمانکاری راه و ساختمان – طراحی – 
محاسبه – نظارت – اجرا کلیه ساختمانهای بتنی – فوالدی و صنعتی – اخذ تسهیالت از بانکهای 
دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت – انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال 
در گمرکات کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – تولید کلیه سازه های 
پیش ساخته – تیرچه بلوک – طراحی و اجرا و نظارت بر فضای سبز – خدمات مربوط به درخت 
کاری – طرح بتنی  فضای س��بز – جدول بندی – آذین بندی می��دان – خیابان ها – محوطه 
سازی. -2 مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. -3 مرکز اصلی شرکت: -3-1 استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان رزمندگان – کوی اصفهان ویال – فرعی س��وم – کدپستی 
-8139997133 تلفن: 03114408796. -4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم 
به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 10968 مورخ 1391/12/21 نزد بانک ملی شعبه مرکزی 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. -5 اولین مدیران شرکت: 
-5-1 آقای احمدرضا خردمند به سمت رئیس هیئت مدیره. -5-2 خانم نجمه نیکبخت به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیریه. -5-3 آقای محمد نیکبخت به سمت عضو هیئت مدیره. -5-4 آقای 
محمد نیکبخت به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -6 دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. -7 اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. -8 بازرس اصلی و علی البدل: -8-1 آقای 
علی انصاری پور جرم افشاری به عنوان بازرس اصلی. -8-2 آقای مهدی سلیمی به عنوان بازرس 
علی البدل. م الف: 484 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تغییرات 
188 ش��ماره: 4410/ت103/91. آگهی تغییرات ش��رکت ف��ن آفرینان صنع��ت الکترونیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 47377 و شناس��ه ملی 10260654822. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1391/12/1 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: -1 محل ش��رکت 
در واحد ثبت��ی اصفهان ب��ه آدرس ش��هر اصفه��ان – دانش��گاه صنعتی اصفهان – ش��هرک 
علم��ی تحقیقاتی – س��اختمان ش��یخ بهای��ی – کدپس��تی 8415683111 تغیی��ر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردی��د. در تاری��خ 13914/12/24 ذیل دفتر 
 ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امض��اء قرار گرف��ت. م الف: 1/77 
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افزایش سرمایه
177 ش��ماره: 18117/ث23/12/1391-. آگه��ی افزای��ش س��رمایه در ش��رکت 
تولیدی واال بافت سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به ش��ماره 19472 شناسه ملی 
10260403596. برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 91/12/12 
سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال ش��ده و صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیون 
ریال به مبلغ شش میلیارد و ششصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه 
بدین نحو اصالح گردید: سرمایه ش��رکت مبلغ 000/000/600/6 ریال نقدی است 
که به 000/66 س��هم 000/100 ریالی با نام عادی منقس��م ش��ده و تماماً پرداخت 
 گردیده اس��ت. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/12/23 تکمیل گردی��د. م الف: 1/29
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خواندنی 

 جمالتی که کودک شما
 دوست دارد بشنود 

عکس نوشت

 آتش گرفتن خانه ای
 در بانکوک تایلند

اخبار ویژه

 جهان می تواند جای سختی برای زندگی باش��د و تصاویر جدید دانشمندان نشانگر این 
هستند که کودکان از درون رحم، خود را برای رویارویی با آن آماده می کنند. 

محققان دانشگاه دورهام انگلیس با تصویربرداری از هشت جنین دختر و هفت پسر درون 
رحم به نمایش حالت اخم آنها که شبیه حالت درد کشیدن است، پرداخته اند. 

 این کودکان همگی به شکلی که ابروهای خود را پایین کشیده، بینی شان چین خورده و 
دهانشان را می کشند به تصویر درآمده اند.  محققان بر این باورند که این تصاویر نشانه ای 
از پریش��انی آنها در محیط رحم نیس��ت بلکه انگار برای زندگی پی��ش روی خود تمرین 
می کنند.  از زمانی که یک نوزاد به دنیا می آید، قابلیت نمایش پریشانی از اهمیت زیادی 
برخوردار بوده تا برای مثال زمان تغذیه یا عوض کردن پوشک به اطالع بقیه برسد.  از 15 
مادر باردار در زمان بارداری آنها برای چهار بار اسکن فراصوت چهار بعدی گرفته شد. این 
تصاویر معموال به شکل فیلم یا بعد چهارم ثبت می ش��وند. محققان این فیلم ها را فریم به 
فریم بررسی کرده و به دنبال بینی چین خورده، ابروی پایین کشیده شده و دیگر حرکات 
چهره که گویای حالت درد هستند، جستجو کردند. اسکن های اولیه در24 هفتگی به ندرت 
ترکیب درست این حرکات را نشان می داد، اما در36 هفتگی یا حدود یک ماه مانده به تولد، 
چین ها به تناوب بیشتری یک چهره در حال درد را نشان داده و این حالت در میان دختران 
و پسران به یک اندازه مشابه بود، اما این محققان اعتقاد ندارند که جنین ها در رحم دچار 
پریشانی باشند، چراکه تمام کودکان مورد بررسی س��الم بوده و این اسکن ها زمانی انجام 

شد که مادران در حالت استراحت قرار داشتند. 

  سرعت صوت بس��ته به دمای هوایی که از خالل آن حرکت می کند، متغیر است. بر روی 
زمین، سرعت صوت در سطح دریا با در نظرگرفتن دمای هوای 15 درجه سانتی گراد، یک 

هزار و 225 کیلومتر بر ساعت است.
  حرکت کندتر مولکول های گاز در دماهای سردتر، س��رعت صوت را کند می کند. صوت 
از خالل هوای گرم تر سریع تر حرکت می کند و بنابراین، سرعت الزم برای شکستن مانع 
صوتی در جو )جایی که دما س��ردتر است( کاهش می یابد. دانش��مندان به سرعت صوت 
عالقه مند هستند، زیرا سرعت انتقال یک»اختالل کوچک« )small disturbance( از 

خالل واسطه گاز را نشان می دهد. 
 انتقال اختالل به این دلیل که مولکول ها در گاز با یکدیگر برخورد می کنند، رخ می دهد.  
سرعت صوت همچنین بسته به نوع گازی که صوت از خالل آن عبور می کند )هوا، اکسیژن 

خالص ودی اکسیدکربن( متغیر است. 
 نخستین پرواز کنترل شده برای شکستن س��رعت صوت که »Mach 1« نام گرفت، در 

تاریخ 14 اکتبر 1947 انجام شد.
 در این اوج گیری، چوک یگ��ر با اس��تفاده از Glamorous Glennis)یک هواپیمای 

X-1( مانع صوتی را شکست.  
هواپیمای 43A-X ناس��ا بیش از 9 بار در تاریخ16 نوامبر2004 اوج گرفت و 9/6 ماخ یا 
تقریبا هفت هزار مایل بر س��اعت را پرواز کرد. این اوج گیری باالترین سرعت هواپیمای با 

قدرت جت تا به امروز است.

 سرعت صوت چه قدر است؟  تمرین جنین برای رویارویی با مشکالت

»هیچ وقت همه تو را دوست نخواهند داشت«. دخترها 
همیشه دوس��ت دارند بدانند چقدر خاص و مورد توجه 
هستند اما برخی مردم از این مساله خوششان نمی آید، 
اشکالی هم ندارد. الزم نیست آنها تغییر کنند یا به سختی 
خود را با دیگران تطبیق دهند. گفتن جمله »دوس��تت 
 دارم« ب��ه کودکان بس��یار خوب اس��ت و ب��ه او آرامش

می دهد، اما جمالت دیگری نیز وجود دارند که می توانند 
به افزایش اعتماد به نفس کودکان و تقویت مهارت های 

آنها کمک کند.
 در ادامه ای�ن مطلب 8 م�ورد را نام ب�رده ایم که 

کودکان به شنیدن آنها نیاز دارند.
1. اشتباه پیش می آید

»اوه! ظرف غذایت ریخت. برو و دو تا دستمال از آشپزخانه 
بیاور. من به تو کم��ک می کنم ت��ا آن را تمیز کنی.« به 
کودکان خود – حتی کودکان شلخته - بیاموزید اشتباه 
کردن برای هر کسی پیش می آید و اشکالی ندارد. هنگام 
خطای کودکان به او نش��ان دهید ک��ه »مامان عصبانی 
نیست. این مسأله حل می شود. دنیا که تمام نشده است. 

همه آدم های بزرگ نیز اشتباه می کنند.«
2. هیچ کس کامل نیست

»هیچ وقت همه تو را دوست نخواهند داشت«. دخترها 
همیشه دوس��ت دارند بدانند چقدر خاص و مورد توجه 
 هستند، اما برخی مردم از این مسأله خوششان نمی آید،

اشکالی هم ندارد. الزم نیست آنها تغییر کنند یا به سختی 
خود را با دیگران تطبیق دهند. اگر ما به دختران خود این 
مس��أله را بیاموزیم، به آنها کمک کرده ای��م تا در آینده 
کمتر دلشان بشکند و از مردم آزرده خاطر شوند. »مهم 
نیست که چقدر تالش می کنیم تا خوب، زیبا و کامل به 
نظر برس��یم، گاهی پیش می آید که فردی از ما خوشش 
نیاید. این، مسأله ای ش��خصی نیست. تو هم هر کسی را 
دوست نخواهی داشت و دیگران نیز تو را دوست ندارند. 

این کامال طبیعی است.«
3. خودت را دوست داشته باش

»بلند ش��و و کم��ی در اطراف قدم ب��زن. اگر کم��ی با هم 
نرم��ش کنی��م و دس��ت و پاهایم��ان را ورزش دهیم، روز 
خیل��ی خوب��ی در انتظارمان خواه��د بود.« ای��ن کامال به 
 مادر بس��تگی دارد که از همان ابتدا به فرزند خود اهمیت 
ورزش ه��ای روزان��ه را بیاموزد. اگ��ر ما به فرزن��دان خود 
بیاموزیم تا بدن خود را ب��ا ورزش های مفرح حرکت دهند 
– مثل فوتبال، باال رفتن از درخ��ت و ... – آنها نحوه ارتباط 
با بدن خود را خواهند آموخت. این مسأله به خصوص برای 
دختر بچه ها مهم است که اندامشان برایشان اهمیت دارد.

4. تعریف کردن از آنها
»تو خیل��ی خوب پازل حل م��ی کنی. تو تکه ه��ای پازل را 
خیلی سریع کنار هم چیدی«. همین تعاریف بسیار کوچک 
تأثیر مثبتی روی فک��ر کودک می گذارد. ب��ه طور مداوم به 
آنها یادآوری کنید تا چه اندازه با استعداد و باهوش هستند. 
این کار باعث می ش��ود تا کودکان برای خ��ود ارزش باالیی 

قائل شوند.
5. شانس دوم

 »بیا، این اس��باب بازی ای اس��ت ک��ه دیروز از ت��و گرفتم.
می توانی امروز با آن بازی کنی. ب��ه قواعد بازی توجه کن.« 
دادن شانس دوم به کودک بسیار عالیست. حتی اگر کودک 
شما یک روز قوانین را رعایت نکند و به اخطارهای شما گوش 
ندهد، در روز بعد به او این فرصت را بدهید تا دوباره ش��انس 
خود را امتحان کند. به این ترتیب به او نش��ان می دهید که 
مطمئن هس��تید او از عهده انجام آن برمی آید. این مسأله، 

حس اعتماد را در کودکان پرورش می دهد.
6. مسئولیت پذیر بودن

»درست است، تو حق داری. من اش��تباه کردم. اجازه بده تا 
خطای خود را جب��ران کنم.« گاهی پیش م��ی آید مثال در 
بازی، توپ از دست شما می افتد، این گونه خطاها این فرصت 
را به شما می دهد تا مسائلی همچون پذیرفتن کارهای خود 
و درست کردن ش��رایط را به کودک خود بیاموزید. این کار، 
اعتماد به نفس کودک را نیز افزایش می دهد. والدین با این 

کار احساس خویشتن پذیری را به کودک القا می کنند .
7. اعتماد به کودک خود

»م��ی توانی وقت��ی دارم ظ��رف ها را م��ی ش��ویم، مراقب 
 خواه��ر کوچکت باش��ی؟« اگ��ر به فرزن��د بزرگ ت��ر خود

مس��ئولیت های اینچنینی بدهید و به او بگویی��د: »من به 
کس��ی مثل تو نیاز دارم ت��ا مراقب او باش��د«، در واقع حس 
اعتم��اد ب��ه نف��س او را افزای��ش داده ای��د. در ای��ن حالت 
فرزندان ب��زرگ تر به خواه��ر یا بردار کوچک خود آس��یب 
نمی رس��انند. می توانید فرزن��د کوچک را داخ��ل گهواره 
 ی��ا روی پتوی��ی روی زمین بگذاری��د و اجازه دهی��د فرزند 
بزرگ تر با اسباب بازی یا نوازش فرزند کوچک تر، او را سرگرم 
کند. به این ترتیب، عالوه ب��ر افزایش اعتماد به نفس متوجه 

می شود که والدینش به او اعتماد دارند.
8. توضیح بیشتر

»ممنون که عذرخواه��ی می کنی. می توان��ی بگویی برای 
چه عذرخواهی م��ی کنی؟« گاهی برای ک��ودکان کوچک، 
عذرخواهی کردن مس��أله ای اس��ت که از روی عادت انجام 
 می دهن��د. ک��ودکان بای��د بدانن��د »چ��را؟« عذرخواهی

می کنند. به کودک خود بگویید:»صحبت کردن راحت است 
و عذرخواهی کردن از آن راحت تر، این که برای شکستن دل 
کسی از او عذرخواهی کنید بس��یار مهم است، اما چیزی که 
باعث از بین رفتن ناراحتی می شود این است که بدانی واقعا 
برای چه پشیمان هستی.« به او بگویید که چقدر رفتار او می 
تواند به دیگران آسیب برساند. از او بخواهید تا توضیح دهد که 

چرا رفتار او خوب نبوده است.

 خبر وحش��تناک گاردین درمورد کش��ورهایی که کاربران 
اینترنتی شان مورد جاسوسی قرار می گیرند، مؤید آن است 
که کاربران ایرانی، قربانی اصلی برنامه سری FBI و NSA در 

ضبط و مانیتور کردن اطالعات در دنیا هستند.
طبق نقشه ای که می بینید کشور ایران و کاربران اینترنتی 
ایرانی که با رنگ قرمز در نقشه نش��ان داده شده اند، قربانی 
اصلی جاسوسی اطالعات بر اساس ابزار فوق سری آمریکا در 

جهان هستند.
 ب��ر اس��اس آم��ار روی برنام��ه مخص��وص دیت��ا ماینینگ 
 متعل��ق ب��ه NSA، باندل��س اینفورمان��ت، ه��ر م��اه 97 
میلیارد بسته اطالعاتی توسط دس��تگاه های امنیتی آمریکا 
 در جهان ضب��ط و مانیتور می ش��ود که از این تع��داد، 14 
 میلی��ارد بس��ته متعل��ق به ای��ران اس��ت. پاکس��تانی ها با

 13/5 میلیارد بس��ته، اردن یکی از متح��دان نزدیک آمریکا 
 ب��ا 12/7 میلیارد بس��ته دیتا، مص��ر با 7/6میلیارد بس��ته و 
 هن��د ب��ا 6/3 میلی��ارد بس��ته در رده ه��ای بع��دی جای 

می گیرند.
این آمار مربوط به ماه مارس2013 اس��ت و نش��ان می دهد 
 دستگاه های اطالعاتی آمریکا ، به صورت شبانه روزی در حال 
 جم��ع آوری اطالع��ات از کش��ورها و مانیت��ور ک��ردن آنها 

هستند.
نقشه موسوم به heatmap نقاط اصلی مانیتورینگ را نشان 
می دهد و این نقشه در کش��اکش بحث های کنگره درمورد 
نقش آژانس امنیت ملی آمریکا در بیرون از مرزهای آمریکا و 
بحث نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت در داخل آمریکا 

منتشر می شود.
به همین خاطر و بر اساس مدارک مس��تند و غیر قابل انکار، 
حکومت ایران باید مراتب اعتراض ش��دید خود را در مجامع 

بین المللی مطرح کند.

خبر وحشتناک برای کاربران اینترنتی 

  کیس��ه آمنیوتیک ب��ه طور طبیع��ی در حین زایم��ان پاره
می ش��ود، اما در این نمونه بس��یار نادر، نوزاد در حین عمل 
س��زارین درون کیسه س��الم و دس��ت نخورده از رحم مادر 

خارج می شود.
 در یک پدیده نادر، نوزادی در داخل کیسه آمنیوتیک سالم 

طی عمل سزارین به دنیا آمد. 
کیسه آمنیوتیک )کیس��ه آب( محفظه ای مملو از آب درون 
رحم مادر است که جنین در آن شناور بوده و مراحل رشد را 

سپری می کند.
 این کیسه حاوی مایع ش��فاف و نس��بتا زرد رنگی است که 
بیشتر آن را آب تشکیل می دهد، اما پس از هفته دهم مقدار 

کمی ادرار جنین وارد آن می شود. 
 کیس��ه آمنیوتیک از صدمه دیدن ن��وزاد جلوگیری کرده و 

عالوه بر کنترل دمای بدن، امکان تنفس و بلع را برای جنین 
فراهم می کند. این مایع ب��ه تدریج در طول بارداری افزایش 
می یابد و پس از هفته سی و هشتم روند افزایش مایع متوقف 

و نوزاد آماده تولد می شود. 

 کیس��ه آمنیوتیک به طور طبیع��ی در حین زایم��ان پاره 
می ش��ود، اما در این نمونه بس��یار نادر، نوزاد در حین عمل 
 س��زارین درون کیسه س��الم و دس��ت نخورده از رحم مادر 

خارج می شود. 
 دکتر »آری��س تس��یگریس« پزش��ک متخص��ص زنان و 
زایم��ان در بیمارس��تانی در ش��مال آت��ن، تصوی��ر لحظه 
 تولد ن��وزاد درون کیس��ه آمنیوتیک را در اینترنت منتش��ر 

کرده است. 
 دکتر »تس��یگریس« تأکید می کند: باتوجه به پاره نشدن 
کیس��ه آمنیوتیک، نوزاد متوجه به دنیا آمدن خود نش��ده و 
رفتاری مش��ابه داخل رحم مادر داش��ت. در این زمان هیچ 
خطری نوزاد را تهدید نمی کند، اما به محض پاره شدن کیسه 

روند طبیعی تنفس آغاز می شود.

نوزادی که از به دنیا آمدنش بی خبر بود!

مغزتان را سرویس کنید 
 

در این مطلب به ش��ما مي گوییم که چگونه مي توانید س��لول هاي مغز 
خود را10سال جوان تر کنید. چگونه مي توان از پیري سلول هاي مغزي 
پیشگیري کرد؟ چه عاملي مي تواند سالمت مغز را تضمین کند؟ با کمک 
چه تکنیکي مي توان به جوان مان��دن مغز کمک ک��رد و مانع از کندي 
عملکرد، کاهش دقت و پیري آن شد؟ اینها سؤاالتي است که براي بسیاري 
از مردم مطرح  و ایده های مختلفي در پاس��خ بهآن طرح مي شود. برخي 
مي گویند بازي شطرنج بهترین روش است. برخي حل کردن سخت ترین 
مسائل و فرمول هاي دیفرانسیل و انتگرال را بهترین روش مي دانند. شما 
در این باره چه فکر مي کنید؟ در این مطلب به شما مي گوییم که چگونه 

مي توانید سلول هاي مغز خود را10سال جوان تر کنید. 

با این ورزش خونرساني به مغز را تقویت کنید
با افزایش سن، سلول هاي مغزي که »نورون« نامیده مي شوند، اتصاالت 
و شاخه هاي خود را از دست مي دهند. این اتصاالت که سیناپس نام دارد 
براي روند تولید فکر ضروري اس��ت، بنابراین اگر با افزایش س��ن به طور 
طبیعي این بخش ها را از دست دهیم در نهایت بخشي از فعالیت هاي مغزي 
خود را از دست مي دهیم. کم دقت و فراموشکار مي شویم و کندتر مي توانیم 
مسائل را تجزیه و تحلیل کنیم. محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس 
به تازگي نتایج تحقیقات خود را در این زمینه منتشر کرده اند. آنها اعالم 
کردند داشتن یک برنامه ورزشي روزانه که هم تمرینات ایروبیک و هوازي 
و هم تمرین  با وزنه را شامل شود، بهترین انتخاب از میان رشته هاي ورزشي 
متنوع است که مي تواند به جوانسازي س��لول هاي مغزي کمک کند. به 
گفته این محققان با انجام ورزش هاي هوازي، اکسیژن رساني بهتري به 
سلول هاي مغزي ارایه مي شود، ضمن این که اجراي روزانه این ورزش ها 

به بهبود عملکرد جریان گردش خون در مغز کمک مي کند. 

به گروه دوستداران غذاي سبز بپیوندید
در بس�����یاري از کشورهاي اروپایي، گروه هایي وجود دارند که اعضاي 
این گروه ها همگي ازجمله دوستداران غذاي سبز هستند. این گروه ها به 
سالمت خود خیلي اهمیت مي دهند و به همین دلیل است که بیش از آن 
که در برنامه غذایي خود از خوراکي ها و غذاهاي قندي، چربي، شیریني 
و نشاسته استفاده کنند، غذاهاي کم قند با فیبر باال را انتخاب مي کنند و 
از پروتئین  گوشت سفید به ویژه ماهي و غذاهاي کم چربي یا بدون چربي 
مصرف مي کنند و همواره به اندازه غ��ذا مي خورند، زیرا پرخوري موجب 
کندي فعالیت مغز مي شود و دس��تگاه گوارش و روده ها میزان بیشتري 
انرژي صرف این کار مي کنند و این مس��أله در دراز مدت موجب کاهش 
انرژي سلول هاي مغزي و کند شدن و پیرشدن سلول هاي مغزي مي شود.

با اره مویي کار کنید
در هر سن و سالي که هستید براي پیشگیري از پیر شدن سلول هاي مغزي 
دست به کار شوید. این موضوع تعارف بردار نیست. اگر نجنبید دیر یا زود 
شما هم درگیر آن مي ش��وید و آن وقت از دست بهترین متخصص ها نیز 
کاري برنمي آید. پس متناسب با سلیقه اي که دارید یکي از این روش ها را 
انتخاب کنید. در یک دوره آموزشي تعمیر موبایل ثبت نام کنید، به کالس 
منبت کاري بروید و با اره مویي هزارتوهایي با ظرافت میلیمتر طراحي کرده 
و بسازید، همچنین مي توانید تیراندازي یا تنیس را تجربه کنید. البته براي 
انتخاب این ورزش ها نیاز به دید خ��وب و زانوهاي قوي دارید. پس اگر از 

باالی50 سال دارید بهتر است روش دیگري انتخاب کنید.

بازي »Road Tour« را دانلود کنید
بازي »road tour« همان بازي کامپیوتري است که حرف و حدیث هاي 
زیادي درباره آن مطرح شده است. به تازگي تحقیقاتي منتشر شده که اگر 
مردان و زنان باالي50 سال به مدت10 س��اعت این بازي را انجام دهند، 
سلول هاي مغزي آنها 3 سال جوان تر مي شود. این در حالي است که تأثیر 
این بازي رایانه اي تا یک سال با فرد باقي مي ماند. براساس نتایج تحقیقات 
به طور میانگین مغز مردان و زناني که در این پروژه حاضر شدند، در کل 
سه سال جوان تر شده، اما سرعت و توجه آنها به مسائل تا 7 سال جوان تر 
شده است. در این بازي، شناسایي خودرویي که در انبوهي از عالمت ها و 

مسیرها گم شده، قدم اول براي بازي است.

این عادت مغزتان را پیر مي کند
اگر در گروه افرادي هس��تید که کار س��خت و پر استرسی دارید یا اصوال 
فردي مضطرب و نگران هستید باید مراقب باشید، زیرا استرس و اضطراب 
یکي از بزرگ ترین عواملي است که مي تواند سلول هاي مغز را پیر کند و 
مزاحم فرآیندهاي شناختي مغز مثل کیفیت حافظه و یادگیري مسائل 
مختلف شود، بنابراین در صورتي که خیلي زود از کوره درمي روید و کاري 
پر استرس دارید، توصیه مي کنیم سراغ حرکات کششي ذهن و جسم یا 

مدیتیشن بروید و با تکنیک هاي افزایش آرامش دروني آشنا شوید.

این فیلم ها به شما کمك مي کند
یکي دیگر از م��واردي که تأثیر آن در جوانس��ازي س��لول هاي مغزي و 
پیش��گیري از پیري آنها ثابت ش��ده، مطالعه کتاب هاي طنز و تماشاي 
فیلم هاي کمدي است. به همین دلیل توصیه هاي زیادي درباره مطالعه 
کتاب هاي طنز، مرور خاطرات خ��وش، بازتعریف لطیفه هاي خنده دار و 
تماشاي فیلم هاي کمدي شده است. نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان 
مي دهد خندیدن حتي بدون دلیل، مي تواند  بر جوانس��ازي سلول هاي 

مغزي تأثیر داشته باشد.
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