
حماسه جوهری انگشت های اشاره

 انتخابات 
چگونه به مرحله دوم می کشد؟

»اینگرید برگمن با 
طعم قرمه سبزی« 
منتشر شد

دیروز در اصفهان رخ داد:

تکرار یک اتفاق

 حفظ اعتماد مردم به نظام
7 اصل مهم انتخابات 

اعضای بدن بانوی 
اصفهانی اهدا شد  5 درصد افراد 3

دستان خود  را  درست می شویند! 8

3

پاسداری از آرای مردم به عهده 
شورای نگهبان است

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: پاسداری از رأی مردم 
به عهده شورای نگهبان بوده و هرچه نتیجه انتخابات باشد،  آن 
را اعالم خواهد کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که  نهاد شورای نگهبان 

باید مصلحت اندیش باشد، اما ...

 بمب ها 
درحال روشن شدن

 فصل نقل و انتق��االت همچنان ادام��ه دارد و تیم ها 
مهره های مورد نظر خود را برای سیزدهمین دوره از 
لیگ برتر جذب می کنند و یا همکاری خود را با برخی 

از مهره ها به پایان می رسانند.
اگرچه هنوز بمب های نقل و انتقاالت در تیم ها دیده 
نشده اس��ت، ولی همچنان مدیران و س��رمربیان با 

قدرت به کار خود ادامه می دهند.

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

2

3

ایران بزرگ ترین
4

 دارنده گاز جهان شد

صداقت و دوری از سطحی نگری
7

در دستور کار بازرسان انتخابات

نظرسنجی های صورت گرفته تا کنون حکایت از آن دارد که نتیجه 
انتخابات در این دوره، در مرحله دوم مش��خص خواهد شد؛ اتفاقی 
که تاکنون فقط در سال 84 رخ داده است.تعدد نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری در این دوره و رقابت تقریبا نزدیک آنها با یکدیگر، 
احتمال کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم را تقویت کرده است. 
این اتفاق اگر رخ دهد، دومین بار در تاریخ جمهوری اسالمی است 

که انتخابات ریاست جمهوری، دو مرحله ای می شود.
 اولین بار این اتفاق در انتخابات س��ال84 رخ داد؛  انتخاباتی که در 
مرحله اول آن اکبر هاشمی رفس��نجانی با21 درصد آرا و محمود 
احمدی نژاد با 19 و نیم درصد آرا به مرحله دوم راه یافته و نهایتا در 

سوم تیر آن سال، احمدی نژاد پیروز انتخابات شد.
 آن انتخابات هم مثل امروز با تعدد کاندیداها همراه بود. در واقع به 

غیر از احمدی نژاد و هاشمی رفس��نجانی، در آن انتخابات محمد 
باقر قالیباف، علی الریجانی، محس��ن مهرعلیزاده، مهدی کروبی و 

مصطفی معین هم حضور داشتند. 
براس��اس قانون انتخابات، انتخابات ریاس��ت جمهوری با کس��ب 
اکثریت مطلق آراس��ت. م��اده 13 قانون انتخاب��ات تأکید دارد که 
نامزد پیروز باید اکثری��ت مطلق آرا را به دس��ت آورد و چنانچه در 
مرحله اول برای هیچ یک از دواطلبان اکثریت مطلق حاصل نشد، 
انتخابات دو مرحله ای خواهد ش��د؛ بدین معنی که دو نامزدی که 
 بیش��ترین آرا در مرحله اول داش��ته اند در انتخاب��ات مرحله دوم 

شرکت می کنند.

 مداحان این بار
 روزه سکوت گرفتند 

کاهش سرقت  مسلحانه  
قتل و آدم ربایی

 عالئم هشدار دهنده کنار 
زاینده رود را جدی بگیرید

 اندر فواید 
جشنواره های موضوعی

پاسدار، نماد ایثار و 
فداکاری است
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم 

مبلغ تضمين )ريال (نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 1000 ميليمتر طرح 92-2-180
320/000/000عمرانیآبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان )پروژه شهيد فهميده(

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار در اقطار 300 ،400 و 500 92-2-181
575/250/000عمرانیميليمتر جهت مناطق :خوانسار و مباركه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 600 ميليمتر جهت 92-2-182
335/500/000جاریآب و فاضالب بهارستان

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما:تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/4/8
گشايش پاكات مناقصه :از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/4/9 

محل دريافت اسناد مناقصه :پايگاه اينترنتی
 تلفن:

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد از طريق مناقصه خريده�ای ذيل را مطابق ج�دول زير از 
فروشندگان ذيصالح انجام دهد.

www.abfaesfahan.ir

www.iets.mporg.ir
0311-6680030

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
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س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
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254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 سیاست ایران پس از انتخابات
 تغییر نمی کند

بنیامین نتانیاهو نخسللت وزیر رژیم صهیونیسللتی اعللام کرد که 
سیاست ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تغییری 
نخواهد کرد. به گللزارش پایگاه خبری »ایللاف«، بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری مشترک با»دونالد تاسک«، 
نخست وزیر لهستان در شللهر »ورشللو« پایتخت این کشور گفت: 
سیاست ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تغییری 
نخواهد کللرد. بنیامین نتانیاهو  نخسللت وزیر اسللرائیل اعام کرد: 
انتخابات ایران اهمیتی ندارد و هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد.  وی 
در ادامه با بیان این که انتخابات ایران، این کشللور را از دستیابی به 
قدرت هسللته  ای باز نمی  دارد، گفت: در این کشور همواره یک فرد 
در رأس قدرت قرار دارد که تاش می کند ایران به قدرت هسته ای 

دست پیدا کند. 
وی در ادامه افزود: هدف ایران نابودی اسرائیل است، اما ما هرگز اجازه 
نخواهیم داد که هولوکاست دیگری همانند آنچه که برای یهودیان در 

آلمان نازی اتفاق افتاد، رخ دهد. 

 بسته شدن مرز ایران و عراق
 در شلمچه و چذابه

رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی خوزستان گفت: به دلیل 
برگزاری انتخابات، مرزهای شلمچه و چذابه از پنج شنبه  به مدت سه 
روز بسته می شوند. حجت االسام سیدیعقوب طباطبایی با اعام این 
 خبر اظهار داشت: در این مدت هیچ  گونه تردد ترانزیتی در پایانه های

 مرزی شلللمچه و چذابه صورت نمی  گیرد و در این مدت هیچ  گونه 
کاالیی از طرف گمرک در بازارچه های مرزی به کشور مقابل صادر 
نخواهد شد. وی ادامه داد: به  رغم بسته شدن مرزهای استان، اعزام 
زائران به عتبات عالیات همچنان ادامه دارد. طباطبایی تصریح کرد: 
برگزاری انتخابات ریاسللت جمهوری و باال بردن ضریب امنیتی در 
 کشللور از دالیل اصلی متوقف کردن فعالیت هللای تجاری مرزهای

بین المللی شلمچه و چذابه است.

برای دور دوم انتخابات آماده ایم
سللید صولت مرتضوی دبیر سللتاد انتخابات کشللوردرباره احتمال 
دو مرحله ای شللدن انتخابات نیز گفللت: اگر انتخابللات به مرحله 
دوم کشللیده شللود حتما باید انتخابللات، جمعه هفته بعللد برگزار 
شللود و پیش بینی های الزم طبق روال تمللام ادوار صورت گرفته 
 اسللت و ما آمادگی کامل برای برگزاری دور دوم انتخابات را داریم.

 وی درباره پیش بینللی اش از انتخابات تصریح کللرد: کار ما پیش 
 بینی نیست، ما به عنوان امانتدار مردم نباید دچار تحلیل های غلط
پیش بینی و پیشگویی شویم، ما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم.  

  باید کاری کرد که تغییری
 در فضای سیاسی کشور ایجاد شود

دکتر علی مطهری نماینده مجلس گفت: به نظر من حضور مردم پای 
صندوق های رأی، از این نظر که کمک کنند گفتمان اعتدال در برابر 

گفتمان افراط و تندروی به پیروزی برسد بسیار مهم است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر به دلیل حاکمیت گفتمان افراط در 
کشور، آسیب های زیادی در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ 
به کشور وارد شده اسللت، لذا باید کاری کرد که انشاهلل این راه ادامه 
پیدا نکند و با پیروزی یکی از کاندیداهای معتدل انشاهلل تغییری در 

فضای سیاسی کشور ایجاد شود.

تسلیت رییس مجلس به مناسبت 
درگذشت حاج رضا انصاریان

رییس مجلس شورای اسامی در پیامی، درگذشت حاج رضا انصاریان 
را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن پیام تسلیت دکتر علی الریجانی 
بدین شرح است:

»درگذشت جناب آقای حاج رضا انصاریان خادم بارگاه امام هشتم)ع( 
و صاحب نغمه دلنشللین و ماندگار صلوات خاصه امام رضا)ع( موجب 
تأسف و تأثر گردید. آن مرحوم در تمام طول عمر خویش در خدمت اهل 
بیت)ع( و سال ها نیز در جوار حرم مطهر حضرت ثامن الحجج به خدمت 
زائران و عاشقان امام هشللتم)ع( اهتمام ورزیدند که با نواهای معنوی 
خویش در قرائت روضه ها، زیارتنامه ها، ادعیه و همچنین مرثیه سرایی 
در رسای ائمه)ع( سهم فراوانی در اظهار ارادت و شیفتگی همه مؤمنان 
به خاندان عصمت و طهارت داشتند. اینجانب از سوی خود و نمایندگان 
مجلس شورای اسامی، این مصیبت را به همه مردم شریف ایران و به 
ویژه خادمان مجموعه آستان قدس رضوی و خانواده محترم حاج رضا 
انصاریان تسلللیت گفته، برای روح بلند ایشان رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت می کنم.« 

اخبار کوتاه 

قهر با نظام سیاسی نتایج مثبتی 
برای هیچ کس ندارد

احمد توکلی / نماینده مجلس    
 کسللانی که در ایران زندگی می کننللد از افراد مؤمن به نظللام تا افرادی 
 که مخالف نظام هسللتند را شللامل می شللوند، ولی همه ایللن افراد در 
یک موضوع مشترک هستند و آن، این که ترجیح دادند در ایران زندگی 

کنند.
 لذا فردی که قصد دارد در ایران زندگی کند بایللد منافع ایران که به وی 
مرتبط می شللود را مورد توجه قللرار دهد. همچنین دولتی کلله با آرای 
بیشللتری روی کار مللی آید از 
اقتدار بیشتری برخورداراست 
و بهتر مللی تواند به  قللول ها و 
شعارهای خود عمل کند و لذا 
باز هم زندگی مللردم بهتر می 
شود. بنابراین قهر افراد با نظام 
سیاسللی کشللور نتایج مثبتی 
برای کشللور و هیچ یک از افراد 

ساکن در ایران ندارد.
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حضورحداکثریمردمدرانتخاباتتامدتهاتوطئههاراخنثیمیکند
دبیر کل جامعه اسامی نمایندگان با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات گفت: حضور 
حداکثری مردم تا مدت ها توطئه ها را خنثی کرد.کوهکن گفت: بعضی از کشورهای اروپایی 
که خود را مهد آزادی می دانند، مشارکتی 28درصدی یا 40درصدی در انتخابات داشته اند.

اخذ رأی الکترونیکی 
لغو شد

 مداحان این بار
 روزه سکوت گرفتند 

رییس ستاد انتخابات استان تهران گفت: اخذ رأی الکترونیکی در یک هزار 
شعبه استان تهران به دلیل اعام عدم آمادگی هیأت نظارت شوراها لغو شد.   
صفر علی براتلو درباره اخذ رأی الکترونیکی که قبا وزارت کشور نسبت به 
آمادگی خود برای انجام این موضوع تأکید داشت، گفت: اخذ رأی الکترونیکی 

به دلیل اعام عدم آمادگی هیأت نظارت شوراها لغو شد. 
 وی افزود: اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری و شوارهای اسامی شهر 
و روستا همانند سال های گذشته و به صورت تعرفه های کاغذی انجام شد.  

 گفتنی است صید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات استان تهران قبل 
از برگزاری انتخابات در برنامه تلوزیونی شللبکه 5 اعام کللرد که اخذ رأی 

الکترونیک در هیچ یک از شعب کشور انجام نخواهد شد.

با وجودی کلله در چندماه گذشللته اخبللاری از نزدیکی برخللی مداحان به 
 یکی از کاندیداهای ریاسللت جمهوری شللنیده می شللد، اما در ایام فاطمیه

چهره هایی مثل محمدرضا طاهری وسعید حدادیان حمایتشان از یک نامزد 
خاص را تکذیب کردند.

 شاید عبدالرضا هالی مداح اهل بیت از معدود کسانی باشد که در این جمع، 
حمایت صریحش را از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعام کرده است. 
هالی در حمایت از محمد باقر قالیباف گفته که هدف ما انتخاب شخصی است 
که سرباز خوبی برای والیت باشد، لذا می خواهیم رییس جمهوری که انتخاب 
می کنیم هماهنگ ترین فرد با رهبر معظم انقاب باشد.حاج منصور ارضی، 
برادران طاهری، حاج محمود کریمی، حاج حسللین سللازور و جمع دیگر، از 
مداحانی هستند که در انتخابات موضعی نگرفتند و ترجیح دادند سکوت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: پاسداری از رأی مردم 
به عهده شورای نگهبان بوده و هرچه نتیجه انتخابات باشد،  

آن را اعام خواهد کرد.
 عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر این که  نهاد شورای نگهبان باید مصلحت 
اندیش باشللد، اما انتقادی که بر آن وارد اسللت در برخی 
موارد شللورای نگهبان مصلحت اندیشللی نمی کند، گفت: 
شللورای نگهبان یک نهللاد قانونی بوده کلله در چارچوب 
قانون و وظایفی که قانون اساسللی بللرای آن لحاظ کرده 

حرکت می کند.
کدخدایی ادامه داد:  شورای نگهبان وظیفه نظارت تقنینی 
بر مصوبات مجلس، تفسیر اصول قوانین اساسی و نظارت 
بر انتخابات خبرگان، مجلس شللورای اسللامی و ریاست 
جمهوری را به عهده داشللته و مصلحت اندیشللی شورای 
نگهبان به این معنا نیست که سایق شخصی اعضای آن در 

مصلحت اندیشی ها لحاظ شود.
سخنگوی شللورای نگهبان با بیان این که این شورا مصالح 
عالی نظام را برای تشللخیص و مصلحت در نظر می گیرد، 
تصریح کرد: شورای نگهبان در مسیر قانون حرکت کرده و 
هدف اصلی آن رعایت مسللائل قانونی بوده و هرگز فراتر از 

قانون حرکت نمی کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که صدا و سیما 
می توانست مانور بیشتری روی انتخابات شورای شهر و روستا 
بدهد و اهمیت آن را بیش از قبل گوشزد کندگفت: رسانه ملی 
انتخابات شوراها را فراموش کرد و هیاهوی انتخابات ریاست 
جمهوری و برگزاری مناظرات رسانه ملی را از پوشش اخبار 

انتخابات شوراها غافل کرد.
 نماینده مردم الرستان و خنج در مجلس با بیان این که رسانه 
ملی می توانست در پوشش تبلیغاتی انتخابات شوراها بیش 
از این فعال باشللد تصریح کرد: صدا و سیما حتی به صورت 
کلی تریبونی در اختیار کاندیداهای شللورای شهر و روستا 
قرار نداد که نقطه منفی در عملکرد رسانه ملی است. وی با 
تأکید براین که تعدد کاندیداهای شورای شهر و روستا نیز 
مزید برعلت شد تا رسانه ملی نیز قدری کوتاهی کند ادامه 
داد: تأیید صاحیت خیل عظیمی از نامزدها برای شوراهای 
شهر روستا در تهران و سایر اسللتان ها این امکان را به صدا 
وسیما نداد تا به نحو احسن به انتخابات شوراهای شهر روستا 
ورود پیدا کند. وی با اشاره به این که رسانه ملی باید با  تبیین 
اهمیت شوراها برنامه های ویژه ای برای انتخابات آن ترتیب 
می داد، افزود: انتخابات شللوراها نشللان داد که صدا و سیما 
مسائل ملی را طبقه بندی کرد و انتخابات شوراها را در درجه 

اهمیت کمتری قرار داد.

محمد باقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری با اشاره به نقش 
رهبر و والیت فقیه در جامعه خاطر نشللان سللاخت: بعد از 
دوران دفاع مقدس، متأسفانه دولت ها یک مرزبندی با والیت 

فقیه برای خود  درست کرده اند. 
 قالیباف با بیللان این که حرکللت به آینللده نباید معطوف 
گذشته باشد، ادامه داد: بعضی مسئولین در مقاطع مختلف 
می گفتند قانون کفایت الزم را در برخی از مسللائل کشللور 
ندارد، پس باید به آنها گفت چرا در مجلس به قانون قسللم 
خوردید و فرصت ها را از دست دادید. شهردار تهران با اشاره 
به این که در دوران سللازندگی از رویکردهللای فرهنگی و 
مبانی ارزشی فاصله گرفتیم ادامه داد: اساس انقاب بر این 
است که مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند، بنابراین مردم 
از اهمیت و نقللش فراوانی در این نظام برخوردار هسللتند. 
این کاندیدای ریاسللت جمهوری با اشللاره به این که مردم 
باید احسللاس کنند مسللئولین صدای آنها را می شللنوند 
 گفت: صدای مردم را زمانی می شللنویم کلله دغدغه های

آنها را شنیده باشیم و درگیر سیاست بازی نشویم.   قالیباف 
با بیان این که اگر درد مردم را داشللته باشیم دغدغه آنها را 
خواهیم فهمید، افزود: حرف زدن معطوف به رأی، صحبتی 
پسندیده نیست.  وی خاطر نشان کرد: سیاست بازی به معنی 

حرکت بدون توجه به مردم است.

حجت االسام حسن روحانی چندی پیش از انتخابات گفت:  
در برابر جوانان غیور ایران زمین تواضع می کنم و خوشحالم 
که در این دقایق که قبللل از روز انتخابات اسللت و آخرین 
فرصت محسوب می شود با شما سخن می  گویم. وی در بدو 
سخنان خود در پاسخ به پرسشی در خصوص تعامل با دیگر 
قوا تصریح کرد: تعامل رییس جمهور با دو قوه مقننه و قضاییه 
در چارچوب قانون اساسی تعیین شده است و باید تعامل قوا 
به گونه ای باشد که خواست مردم و منافع آنان مد نظر قرار 
بگیرد.کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
ادامه داد: مردم، مسللئوالن را انتخاب کردند تا در چارچوب 
قانون اساسی برای عزت و رضایت جامعه خود تاش کنند. 
بنابراین معتقدم تعامل قوا را وجللدان، قانون، منافع و درک 
از آینده کشور تعیین می کند.روحانی گفت: رییس جمهور 
مقامی است که با رأی باالی مردم انتخاب می شود، اما رأی 
و پشللتوانه باال مصونیت نمی  آورد، بلکه مصونیت، آن زمان 
به وجللود می آید که فللرد در چارچوب قانللون و اختیارات 
حرکت کند. وی در پاسللخ به این پرسللش که اگر با سللایر 
قوا اختاف نظر پیدا کردید چلله می کنید، تصریح کرد: اگر 
اختاف نظر ناشللی از عدم توجه یکی از قوا به قانون باشد، 
چون رییس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را نیز دارد، 

می تواند تذکر دهد.

انتخابات  انتخابات انتخابات  انتخابات 

پاسداری از آرای مردم 
به عهده شورای نگهبان است

رسانه ملی انتخابات 
شوراها را فراموش کرد

درگیر سیاست بازی شویم 
صدای مردم را نمی شنویم 

 نحوه تعامل قوا باید
 در جهت منافع مردم باشد
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نظرسنجی های صورت گرفته تا کنون حکایت از آن دارد که نتیجه 
انتخابات در این دوره، در مرحله دوم مشخص خواهد شد؛ اتفاقی 

که تاکنون فقط در سال 84 رخ داده است.
تعدد نامزدهای انتخابات ریاسللت جمهوری در این دوره و رقابت 
تقریبا نزدیک آنها با یکدیگر، احتمال کشللیده شدن انتخابات به 
مرحله دوم را تقویت کرده است. این اتفاق اگر رخ دهد، دومین بار 
در تاریخ جمهوری اسامی اسللت که انتخابات ریاست جمهوری، 

دو مرحله ای می شود.
 اولین بار این اتفاق در انتخابات سال84 رخ داد؛  انتخاباتی که در 
مرحله اول آن اکبر هاشمی رفسللنجانی با21 درصد آرا و محمود 
احمدی نژاد با 19 و نیم درصد آرا بلله مرحله دوم راه یافته و نهایتا 
در سوم تیر آن سال، احمدی نژاد پیروز انتخابات شد. آن انتخابات 
 هم مثل امروز با تعللدد کاندیداها همللراه بود. در واقللع به غیر از 
احمدی نژاد و هاشللمی رفسللنجانی، در آن انتخابات محمد باقر 
قالیباف، علی الریجانی، محسللن مهرعلیزاده، مهللدی کروبی و 

مصطفی معین هم حضور داشتند.
براسللاس قانون انتخابات، انتخابات ریاسللت جمهوری با کسب 
اکثریت مطلق آراست. ماده 13 قانون انتخابات تأکید دارد که نامزد 
پیروز باید اکثریت مطلق آرا را به دسللت آورد و چنانچه در مرحله 
اول برای هیچ یک از دواطلبان اکثریت مطلق حاصل نشد، انتخابات 
دو مرحله ای خواهد شد؛ بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین 

آرا در مرحله اول داشللته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می 
کنند.اکثریت مطلق یا اکثریت تام از نظر لغوی به معنای »نصف به 
عاوه یک یا تعداد آرایی که الاقل مساوی نصف به عاوه یک باشد« 
آمده اسللت. در اصطاح حقوقی نیز همانند معنای لغوی اکثریت 
مطلق به نصف به عاوه یک کل نفوس یک گروه )اعم از حاضرین و 

غایبین( معنا شده است.
در قوانین معتبر و جاری کشللور تنها تعریفی که بلله صراحت از 
اکثریت مطلق مشاهده می شود، تعریفی اسللت که قانونگذار در 
قانون آئین نامه داخلی مجلس شللواری اسللامی مصوب 1379 
از این تأسیس حقوقی به دست داده اسللت. ماده 96 قانون مزبور 
پس بیان نصاب رسمیت جلسات مقرر می دارد »... اکثریت مطلق 
وقتی حاصل می شللود که بیش از نصف نماینللدگان حاضر، رأی 

مثبت دهند...«
به این ترتیب برای پیروزی یک نامزد در مرحله اول انتخابات، کسب 
بیش از50 درصد آرا الزم است. در انتخابات های پیش از سال 84 
که تک مرحله ای برگزار شللد، نامزدها معموال بیشتر از60 درصد 
آرا را کسب کرده اند. در انتخابات سال80 که از قضا آن دوره هم با 
تعدد نامزدها- 10 نامزد- مواجه بودیم، سید محمد خاتمی 76/90 
درصد آرا را کسب کرده بود. در سللال 76 هم خاتمی در رقابت با 
علی اکبر ناطق نوری 69/90 درصد آرا را کسللب کرد.  سال 72 و 
68 هاشمی رفسنجانی به ترتیب 63 و 94 درصد آرا را کسب کرد. 

در سللال های 64 و 60 هم آیت اهلل العظمللی خامنه ای به ترتیب 
 85 و 95 درصد آرا را کسب کردند. پیش از آن در سال60، شهید 
رجایی با کسللب90 درصد آرا پیروز انتخابات شده بود و قبل تر و 
در اولین انتخابللات نیز بنی صدر با 76 درصللد آرا پیروز انتخابات 

شده بود.
براسللاس نظرسللنجی های معتبر صورت گرفته می توان حدس 
زد که انتخابات این دوره به مرحله دوم می کشد. نظرسنجی یک 
نهاد رسانه ای-فرهنگی بعد از انصراف غامعلی حدادعادل به نفع 
اصولگرایان و کناره گیری عارف به نفع حسن روحانی، حاکی از آن 
اسللت که محمدباقر قالیباف همچنان در صدر و حسن روحانی با 

سرعت قابل ماحظه ای در 
حال رشد و صعود بوده است. 
والیتی همچنان روند نزولی 
داشللته و محسللن رضایی و 
سللعید جلیلی نیللز در جای 
خود مسللتقرند و ثابت بو ده 

اند.
مطابق این نظر سللنجی در 
استان تهران وضعیت اقبال 
مردم به کاندیداها بدین شرح 
است: محمدباقر قالیباف30 
درصللد، حسللن روحانی24 
درصللد، سللعید جلیلی12 
درصد، علی اکبر والیتی9/5 
درصد و محسللن رضائی9/2 

درصد و غرضی 1 درصد. باقی نیز هنللوز تصمیم نگرفته اند.اما در 
سراسر کشور قدری متفاوت است.

 بر اسللاس یک نظرسللنجی قابل اعتنای نهاد نظارتی، محمدباقر 
قالیبللاف21/5 درصللد، حسللن روحانی19/1درصللد، سللعید 
جلیلی12/5 درصد، محسللن رضایللی 12/1 درصللد و علی اکبر 

والیتی7/8 درصد نظرها را به خود اختصاص داده اند.
به این ترتیب روحانی و قالیباف مطابق این نظرسللنجی ها به دور 

دوم می روند.
براساس ماده 67 قانون انتخابات، فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم 
از تاریخ اعام رسللمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا 24 

ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
در صورتی که انتخابات به مرحله دوم بکشد، طبق قانون انتخابات 
مرحله دوم باید در جمعلله هفته بعد انجام شللود. در این صورت 

احتماال31 خرداد ماه نیز یک انتخابات دیگر خواهیم داشت.

تکرار یک اتفاق

 پناهندگی دیپلمات سعودیانتخاباتچگونهبهمرحلهدوممیکشد؟
 به آمریکا

یک دیپلمات سعودی در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه 
رژیم حاکم بر این کشور، به آمریکا پناهنده شد. 

 به گزارش شللبکه العالم، این دیپلمات عربسللتانی که 
»هارون احمد« نام دارد سه شللنبه گذشته در اعتراض 
به سللرکوب مخالفان در کشللورش و بللرای حمایت از 
بازداشت تعداد بی شماری از فعاالن، به آمریکا درخواست 

پناهندگی داده است. 
 وی که تا پیش از این، رایزن کنسللولگری عربستان در 
بوستون آمریکا بود، با انتشار فیلمی از خود در اینترنت، 

دالیل جدا شدن از رژیم سعودی را شرح می دهد. 
 وی با اعللام حمایللت از اعتراضات مردمللی و انجمن 
حقوق سیاسی عربستان به رهبری»محمد القحطانی« 
و»عبداهلل احمد«، از این که این دو فعال حقوق مدنی به 
ده سال زندان محکوم شده اند، ابراز تأسف کرده و دلیل 
پناهنده شللدن خود به آمریکا را اعتراض به سرکوب ها 

اعام کرده است.

نتانیاهو: بدون پیش شرط 
مذاکره می کنیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، فلسطینی ها را به حضور 
سریع و بدون هیچ گونه پیش شرطی در مذکرات صلح 
فراخواند. به گزارش پایگاه اینترنتی الیوم السابع، بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست خبری 
مشترک با دونالد تاسک همتای لهسللتانی خود تأکید 
کرد: هدف من دستیابی به راه حلی است که درگیری ها 
میان فلسطینیان و تل آویو را تا ابد پایان دهد و این یعنی 
تشکیل کشور فلسطین عاری از ساح که اسرائیل را به 
رسمیت بشناسللد. وی در عین حال ضمن اشاره به عدم 
اعام هیچ گونه پیش شرطی برای انجام مذاکرات تأکید 
کرد: من خواهان انجام سللریع مذاکرات با فلسطینی ها 

هستم و معتقدم آنها نیز آماده انجام این امر هستند.

دولت، آشوب را تحمل نمی کند
رییس جمهوری ترکیه در تازه ترین اظهارات خود هشدار 
داد که دولت آنکارا نمی تواند آشوب را تحمل کند. عبداهلل 
گل رییس جمهوری ترکیه گفت: از ابتدا گفتم که اعتراض 
آرام و بدون خشونت، ابراز عقیده و همفکری، همگی حقوق 

دموکراتیک هستند که به آن افتخار می کنیم.

اخبار بین الملل

اکثریت مطلق یا 
اکثریت تام از نظر 

لغوی به معنای 
»نصف به عالوه 

یک یا تعداد آرایی 
که الاقل مساوی 

نصف به عالوه یک 
باشد« آمده است



یادداشت

 عالئم هشدار دهنده کنار زاینده رود 
را جدی بگیرید

گروه ش�هر - فرمان��ده غواصی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات 
 ایمنی شهرداری اصفهان خواستار توجه جدی خانواده ها به عالئم

هشدار دهنده کنار رودخانه زاینده رود شد. سرآتشیارغالمعلی قربانی 
اظهار داشت: بی توجهی به عالئم هشدار دهنده در کنار رودخانه و 
تأکیدات مکرر سازمان آتش نشانی مبنی بر شنا نکردن در آن و عدم 
رعایت حریم رودخانه توس��ط کودکان، نوجوانان و جوانان از جمله 

عواملی هستند که حوادث زیادی را با خود به همراه دارند.
سرآتشیار قربانی تصریح کرد: جوانان و نوجوانان به منظور تفریح از 
روی س��نگ بندها عبور کرده و به علت لیز بودن سنگ ها و جلبکی 

بودن سطح آنها در رودخانه سقوط می کنند.

 شفافیت تابلوهای ترافیکی
 تحت تأثیر آب و هوای اصفهان

رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان گف��ت: عواملی همچ��ون آب و هوا و ع��دم بارندگی در این 
 کالن ش��هر از عوامل کاهش دید تابلوهای ترافیک��ی به مرور زمان 
اس��ت.ابوالفضل قربانی اظهار داش��ت: تابلوهای ترافیکی، تابع یک 
مجموعه آیین نامه و مقررات ملی هستند که توسط مجلس و نیروی 
انتظامی به خصوص پلیس راهور تنظیم ش��ده و در قالب آیین نامه 
هایی در اختیار شهروندان قرار می گیرند. وی افزود: نصب تابلوهای 
ترافیکی توس��ط ش��هرداری صورت می گیرد که در اصفهان نصب 
تابلوهای ترافیکی به شرکت نیک اندیش واگذار شده، لذا این شرکت 
موظف است تمام استانداردهای الزم را در نظر گرفته و دقت الزم را 

در نصب تابلوهای ترافیکی داشته باشد.

بازگشت از یک قدمی مرگ
گروه شهر- اقدام به موقع تکنسین فوریت های پزشکی شهرستان 
خمینی شهر باعث نجات جان موتورس��وار شد.عبدالمجید مسیبی 
تکنس��ین حاضر در ای��ن عملیات گف��ت: با توجه ب��ه وخامت حال 
بیمار و وج��ود عالئ��م مش��خص پنوموتراکس فش��ارنده )افزایش 
 فش��ار در داخ��ل فض��ای جن��ب( اق��دام ب��ه برداش��تن فش��ار با 
فرو بردن برانول در فضای بین دنده ای بیمار کردم و با این کار فشار 
از روی ریه برداشته شد و مشکل تنگی نفس بیمار برطرف شد. دیگر 
اقدامات انجام شده برای این بیمار، ثابت سازی سر و گردن و ستون 
فقرات با کالر گردنی و اس��تفاده از تخته پش��تی بلند بوده که باعث 

پیشگیری از خطر قطع نخاع مصدوم شد.

اعضای بدن بانوی اصفهانی اهدا شد
  س��ه عضو بدن یک بانوی 48 س��اله اصفهانی، ب��ا هماهنگی واحد 
 فراه��م آوری اعض��ای پیون��دی معاون��ت درم��ان دانش��گاه علوم

 پزشکی اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: فاطمه مسیبی یزد آبادی که دچار 
مرگ مغزی شده بود، پس از انجام مراحل قانونی، تحت عمل جراحی 

برداشت اعضا قرار گرفت.

 ۵۰ میلیارد ریال برای ساخت مساجد
 مش��اور فرهنگ��ي- اجتماعي ش��هرداری اصفهان عن��وان کرد: هر 
س��اله به طور متوس��ط۵۰میلیارد ریال در بخش تعمیر و س��اخت 
و ساز مس��اجد هزینه مي ش��ود.مهندس رس��ول حامدیان گفت: 
اگ��ر مس��جدي۳۰۰میلیون ریال هزینه تعمیرات داش��ته باش��د، 
شهرداري۱۰۰میلیون ریال هزینه اش را پرداخت مي کند، همچنین 
در سال هاي اخیر کمک هاي شهرداري براي مراکز فرهنگي و خیریه 

ها روند مطلوبي داشته است.

گشتی در اخبار 

آزادراه کنارگذر غرب اصفهان 
تیرماه به بهره برداری می رسد

  مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان 
محمود محمودزاده

آزادراه کنارگذر غرب اصفهان سال های گذشته اجرایی شده و ۱4 کیلومتر 
آن باقی مانده که تیر امسال به بهره برداری می رسد.

 عملیات اجرایی احداث آزادراه کنار گذر غرب اصفهان در س��ال8۳ آغاز 
شده و طول این کنارگذر۹4 کیلومتر با عرض۳۵/۳۰ متر است. این پروژه 
در  سه  قطعه اجرا می شود که قطعه نخس��ت آن، ۵۲ کیلومتر تا تقاطع 
بزرگراه نجف آباد – داران در دهه فجر سال 8۵ در سفر ریس جمهوری به 

استان اصفهان افتتاح شد. این 
آزادراه محوری اس��تراتژیک و 
کنارگذری برای اتصال شمال 
کش��ور به س��مت غرب استان 
اصفهان اس��ت و کل ت��ردد بار 
کارخانه های س��یمان سپاهان 
و اصفهان، ذوب آه��ن و فوالد 
مبارکه به سمت مرکز و شمال 

ایران از این مسیر می گذرد.
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چهره روز
روغن های دارویی از خواص درمانی ویژه ای برخوردارند

روغن های گیاهی با خواص ویژه و منحصر به فرد خود از خواص درمانی ویژه ای برخوردار بوده 
و از عوارض احتمالی داروها می کاهند. وحید نوشاد بیان داشت: این دانه ها از کمترین عوارض 
دارویی برخوردار بوده و موجب درمان بهتر و حتی جلوگیری از برخی از بیماری ها می شوند.
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کاهش سرقت  مسلحانه  
قتل و آدم ربایی 

کلنگ زنی مجتمع سیلک 
در کاشان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کاهش ۲۰ درصدی جرائم خشن همچون 
قتل، آدم ربایی و سرقت مس��لحانه در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: کاهش 
وقوع جرائم خشن در استان اصفهان نشان دهنده تأثیرگذاری اجرای طرح های 
امنیتی پی در پی است. سردار عبدالرضا آقاخانی برخورد قاطع دستگاه قضایی 
استان، هماهنگی دستگاه های امنیتی، همکاری مردم با پلیس و اشرافیت جامع 
نیروی انتظامی بر طیف بزهکاران را از دیگر عوامل مهم در کاهش جرائم خشن 
برشمرد. وی از شناسایی و دستگیری۶۰ باند سارقان حرفه ای و تحویل آنان به 

مراجع قضایی خبر داد و اردیبهشت را ماه سیاه سارقان عنوان کرد.
وی ادامه داد: دس��تگیری س��ارقان نیز با افزایش۱4درصدی در فروردین ماه 

روبه رو شد.

معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان در مراس��م کلنگ زنی مجتمع تجاری، 
اداری، فرهنگی و تفریحی س��یلک به چهار سیاس��ت اصلی اس��تانداری در 
 راستای پیشرفت و توسعه ش��هر اش��اره کرد و گفت: توزیع عادالنه خدمات 
و امکانات در سطح ش��هر، یکی از مهم ترین سیاس��ت های مهم در راستای 

توسعه شهر است.
 مهدی جمالی نژاد با اش��اره به س��عی و اهتمام به اتمام پروژه ها و طرح های

نیمه تم��ام که نق��ش و تأثی��ر تعیین کننده ای در رش��د و توس��عه ش��هر 
دارد گفت: مش��ارکت بخ��ش خصوصی و هویت س��ازی و تمدن س��ازی را 
 به ترتیب ب��ا عنوان سیاس��ت ه��ای س��وم و چهارم برای توس��عه ش��هر و

 استان دانست.

زیر پوست شهر/ نصف جهان بر قله حماسه ای دیگر

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

SMS

مدی��ر عام��ل س��ازمان گروه
آتش نشانی استان اصفهان  شهر

از کاهش یافتن زمان رسیدن آتش نشانان به محل 
حادثه خبر داد. مشروح سخنان آتش پاد بزرگزاد را 

در زیر خواهید خواند :
   این س��ازمان برای انتخابات ریاست جمهوری و 
شورای اسالمی شهر اصفهان به علت کثرت جمعیت 
رأی دهندگان در شعب اخذ رأی و گرمای هوا در روز 

جمعه، تمهیدات ویژه ای در نظر گرفت.
  میانگین زمان رسیدن نیروهای سازمان به محل 
حادثه در س��ال ۹۱ چهار دقیقه و ۱۷ ثانیه بوده که 
نسبت به سال گذش��ته ۵ ثانیه کاهش داشته و این 
عدد به لحاظ اس��تاندارد بین الملل��ی عدد مطلوبی 
اس��ت. ما برنامه ریزی های گس��ترده ای در زمینه 
کاهش زمان رسیدن به محل حادثه انجام دادیم که 
از آن جمله می توان به اطالع رسانی از طریق رسانه 
های محلی و به برگزاری مانورهای ماهیانه »راه ایمن 

عبور ایمن«  اشاره نمود.
  این مانوره��ا به ط��ور مس��تمر در خیابان های 
شهر برگزار ش��ده و در آن سعی می ش��ود با اشاعه 

فرهنگ ترافیکی، مردم را با مش��کل ترافیک مسیر 
حرکت خودروهای عملیاتی آش��نا نمود. سیس��تم 
فایر آالرم در س��تاد فرمانده��ی راه اندازی ش��د تا 
به وس��یله س��تاد فرماندهی، زنگ حریق ایس��تگاه 
مربوطه ب��ه صدا در آم��ده و به ط��ور همزمان درب 
آش��یانه خودروها که به صورت اتوماتیک هس��تند 
باال بروند. از دیگر پارامترهایی که برای کاهش زمان 
رس��یدن به محل حادثه بر روی آن متمرکز ش��ده 
ایم، افزایش آمادگی جس��مانی و باال بردن س��رعت 
عمل پرس��نل و تغییر کدهای عملیاتی از 4 رقم به 
۳ رقم در راس��تای کاه��ش زمان مکالم��ه در زمان 
حادثه است. تجارب ارزشمند کسب شده در سفر به 
 ژاپن و الگوبرداری ازاین کش��ور در زمینه استفاده از 
دوربین ه��ای مرکز کنترل ترافیک و بومی س��ازی 
این طرح، باعث شده است تا س��ازمان آتش نشانی 
گامی رو به جل��و در کاهش زمان رس��یدن به محل 

حادثه بپیماید.
  اپراتورها و تکنس��ین های ستاد فرماندهی آتش 
نشان مستقر در مرکز کنترل ترافیک با رصد دوربین 

ها، مسیرهای دارای ترافیک را رصد کرده و با اعالم 
بهترین و نزدیک ترین مسیرها به ستاد فرماندهی، 
مس��یر حرکت را برای خودروه��ای عملیاتی هموار 
 می کنن��د. از س��وی دیگر چ��راغ ه��ای راهنمایی

خیابان هایی که خودروهای آتش نش��انی در حال 
عبور از آنها هس��تند، را به گونه ای تنظیم می کنند 
که خودروهای امدادی در مسیرهای بدون ترافیک 

به سمت محل حادثه حرکت کنند.
  نیروه��ای مس��تقر در مرک��ز کنت��رل ترافیک 
ش��هرداری اصفهان با مش��اهده حج��م ترافیک در 
خیابان های مختلف ش��هر مخصوصا در زمان های 
پیک ترافیک محل استقرار خودروهای آتش نشانی 
را مشخص می نمایند که این مهم با کاهش یا افزایش 
حجم ترافیک در هر خیابان، بالفاصله به جابه جایی 

محل استقرار خودروهای عملیاتی منجر می شود.
  س��ازمان آتش نش��انی اصفهان در کشور اولین 
سازمان آتش نشانی است که توانس��ته با همکاری 
معاونت حم��ل و نقل و ترافیک مس��یر خودروهای 

عملیاتی را همواره سبز نگاه دارد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی استان اصفهان گفت:

زمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه کاهش یافته است
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    ش��هر پ��ر ش��ده از 
الدن 
ایرانمنش

بحث های انتخاباتی که 
حاال آخری��ن دقایقش را 
برای پر ش��دن صندوق ها می گذران��د، بحثی که از 
روزها قبل داغ شد  و حتي این امر در سرویس های 
حمل و نقل عمومی شهری از جمله تاکسی و اتوبوس 
هم مطرح ش��د تا نقطه پرگار انتخاباتی اوج بگیرد و 

کاندیدای اصلح انتخاب شود.
شهروندان معتقدند باید به نیازهاي آنها پاسخ داده 
شود، در اتوبوس یا تاکسی فرقی نمی کند. نقطه پرگار 
رییس جمهوری است که می تواند مشکالت را حل 
کند. بسیاری از شهروندان تا زمان رسیدن به مقصد 
سعی می کنند با پرس و جو  از همسفران خود آخرین 
وضعیت کاندیداها و انتخابات را جویا شوند و گاهی 
شنیدن حرف های مسافران شیرین و شنیدنی است 
و در این میان پیرمردها نقش بیشتری در راهنمایی و 

تشویق جوان ترها به انتخابات دارند.

 با این ح��ال نباید صف ه��ای نانوایی ه��ا و محافل
 محله ای را فراموش کرد و در کوچه و پس کوچه های

شهر هنگام غروب خورشید شاهد جمع های کوچک 
همسایه ها هس��تیم که صحبت از انتخابات موضوع 

داغ آنهاست.
   س��تاری ک��ه وقت��ی شناس��نامه اش را نش��ان

می دهد پی می بری که س��نش از مرز۶۰ س��الگی 
گذشته می گوید :»در اجرای هر طرحی باید منافع 
شهروندان جدی گرفته ش��ود تا شهروندان با اظهار 
رضایت در اجرای طرح های بعدی با کسانی که قرار 

است کشور را بسازند مشارکت کنند.«
به نظر او کسانی که از طرف مردم به کرسی ریاست 
جمهوری یا شورای اسالمی شهر تکیه می زنند باید 
قبل از اجرای هر طرحی همه پیوست های سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و مهندس��ی شهر و استانشان را 
در کنار هم مورد بررسی قرار دهند و این اصل برای 

نمایندگان باید مهم باشد.

نظر شاکری هم همین است. به گفته او مردم اصفهان 
با مشکالت بسیاری از جمله مشکالت آلودگی هوا، 
خش��کی زاینده رود ،حمل و نقل و مت��رو ،تمایل به 
نوسازی بافت های فرسوده و سایر مشکالت اجتماعی 
 روبه رو هس��تند و به همین خاطر باید به مسئوالن

بلند پای��ه توجه ب��ه ای��ن ش��هر را که تنه��ا نقاط 
برخوردارش دیده مي شود ،گوشزد کنند.

آنها باید منافع شهروندان و جامعه را به خوبی درك 
کرده و در راه خدمت رساني بهتر به مردم گام بردارند.

انگشت جوهریش را نش��ان می دهد و می گوید ما 
حماسه می آفرینیم تا کشور و شهرمان آباد شود.

صف ها طوالنی تر از آن است که فکرش را بکنی. در 
مدارس یا مراکزی که برای صندوق های رأی انتخاب 
شده، مردم با شور و شوقی دو چندان انگشتانشان را 
برای حضوری دیگر جوهری می کنند تا به دشمنان، 
زهر چشمی نشان دهند. فاضل یکی از کسانی است 
 که با دو کودك و همس��رش به ص��ورت خانوادگی

آمده اند تا حماسه ش��ان را تکمیل کنند. او معتقد 
اس��ت: ما آمده ایم تا یک بار دیگر به دشمنان نشان 
دهیم که همیش��ه حضور داریم و هیچ وقت از پای 

صندوق های رأی کنار نخواهیم رفت. 
او در ادامه خطاب به کسانی که قرار است با انتخاب 
مردم بر مسند قدرت بنشینند می گوید: هر کس که 
به عنوان اصلح انتخاب می شود باید منافع مردم را در 
نظر بگیرد:» نمایندگان ما باید ازتاریخ ما دفاع کنند. 
نمایندگان ما باید از صالبت نظام دفاع کنند و همواره 
به حمایت مردم بپردازند. این مردم از جان و مال خود 

برای این کشور می گذرند.«
شمارش معکوس انتخابات یازدهمین دوره ریاست 
 جمهوری و انتخابات ش��وراها اینک در حالی برگزار 
می شود که تا آخرین ساعت های شب،تمدید شد تا 
از میان جبهه بندی ها و آرایش های گوناگون، فردی 
به میدان بیاید که از همه اصلح باشد، فردی که بتواند 
به تمام منویات و نیازهای ملت پاسخ داده و کشور را 
به سرنوشتی برساند که رنگ آرامش را به خود ببیند .

در ای��ن بی��ن بازاریان اصفه��ان هم در این ش��کوه 
انتخاباتي پررن��گ تر از همه حض��ور دارند. به گفته 
ایمانی، ملت ایران با حضور پرشور و حماسی خود در 
انتخابات، قدرت خود و صالبت نظام مقدس اسالمی 
را نش��ان داده و پاس��خ دندان ش��کنی به دشمنان، 
معاندان و بدخواهان نظام اسالمی خواهند داد:»امروز 
مشکل اصلی منطقه و جهان، صهیونیست ها هستند، 
اما وعده الهی پیروزی مسلمانان است و امت اسالم 
همواره باید با اتحاد و همبستگی در مقابل دشمنان 
بایس��تند.« او  همچنین حضور یکپارچ��ه مردم در 
انتخابات را مایه دلسردی قدرت های بزرگ جهانی 

دانست .
کس��ان دیگری هم که در صف دادن رأی ایس��تاده 
 اند با او هم عقیده اند به اعتقاد ش��هال مرادی که زن 
جا افتاده ای به نظر می رسد:»دش��من می داند که 
حضور گس��ترده مردم در انتخابات جدای از این که 
کدام کاندی��دا رأی بیاورد، به معن��ای تأیید محکم 

سیاست های انقالبی جمهوری اسالمی است.«
 حس��امی نیز که در می��دان نقش جهان به ش��غل

مینا کاری اشتغال دارد معتقد است:» دغدغه حضور 
حداکثری در همه انتخابات ها عموما و در انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشخصات فوق 

خصوصا، دغدغ��ه ای قابل توجه و مقدس اس��ت و 
در این ش��کی نیس��ت که هر عنصر مؤمن و معتقد 
به اسالم و نظام اس��المی و اصل مترقی والیت فقیه 
بایستی تمام توان خود را برای حضور هرچه بیشتر 
 مردم در انتخابات و تمام عرصه های حضور -  مانند 
راهپیمایی ها- که نماد پشتوانه مردمی نظام است، 

مصروف دارد.«
وي ادامه می دهد: »تحریم کنندگان باید بدانند که 
انتخابات امروز از تأثیر حض��ور حداکثری در آزمون 
مقبولیت نظام سخن می گوید و حضور مردم مشت 
 محکمی بر دهان کس��انی اس��ت که فکر می کنند

 می توانند ملت و حکومت ایران را متزلزل کنند.«
به اعتقاد س��عید معصومي متخصص بیماري هاي 
 تنفس��ي، امروز مردم آگاهانه در انتخابات ش��رکت 
مي کنن��د. وي م��ي افزای��د: م��ردم ب��ا آگاهي از 
 نمایندگانشان می پرسند ما برای انجام وعده هایی که

می دهی��د چه توانای��ی هایی داری��د، از اقتصاد چه 
می دانید؟درکت��ان از روابط بین المللی چیس��ت؟ 
در س��مت های قبلی یا دوره های قبلی که برگزیده 
ش��ده اید درزمینه انتصاب مدیران الیق به مدیریت 
درهرسطحی که اختیار عمل داشته اید چگونه عمل 
کرده اید؟تصمیماتتان تاچه ان��دازه حقوق مردم را 
رعایت کرده وپاس��خگو ب��وده اس��ت ؟عدالت را که 
درعبارات وگفته هایت��ان از آن دم می زنید چگونه 

تعریف می کنید و....
حاج محس��ن بصی��رت متخصص کلیه م��ي گوید: 
حض��ور آگاهانه مي توان��د انتخابات را به مس��یري 
درس��ت هدایت کند. به اعتقاد این پزش��ک، مردم 
باید بدانند که نمي توان با شنیدن از این و آن، فرد را 
 انتخاب کرد. این که فرد مورد نظر چه تدابیري دارد و 
فعالیت هایش در چه زمینه هایي است که مي تواند 
مصالح مردم را پیش رو داشته باشد، امري مهم است 

که باید  مورد توجه قرار گیرد.
گاهي فردي را باید انتخاب کرد که بي نام و نش��ان 
اس��ت و نامش شاید مطرح نباش��د، اما ظرفیت ها و 
توانایي هایش از یک فرد مش��هور بیشتر است. من 
به نوبه خ��ود و به نمایندگي از جامعه پزش��کان مي 
 گویم که م��ا به عنوان اف��راد تأثیر گ��ذار مي توانیم

 آگاهي هاي بسیاري به کساني که در انتخابات شرکت 
مي کنند بدهیم .

دیروز در اصفهان رخ داد:

حماسه جوهری انگشت های اشاره



چهره روزیادداشت

 ایران بزرگ ترین
 دارنده گاز جهان شد

با گذشت 105 سال از کش��ف نفت، ایران برای نخستین بار با در اختیار 
داشتن 33/6 تا 33/7 تریلیون مترمکعب بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز 
جهان ش��د و این در حالی اس��ت که مطابق با گزارش مؤسس��ه برتیش 
پترولیوم، حجم ذخایر گاز روسیه با افت شدید به 32/9 میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته است. بر اساس آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران 
در آخرین گزارش رسمی خود، حجم ذخایر گاز طبیعی و متعارف ایران 
را بیش از 33/7 تریلیون متر مکعب و حج��م ذخایر نفت خام متعارف و 
قابل برداشت کشور را حدود 157 میلیارد بشکه اعالم کرد. بر این اساس 
سال گذشته با وجود تأخیر در توسعه و افزایش ظرفیت تولید در میادین 
نفت و گاز کشور، در حوزه اکتشاف رکوردهای جدید کشف ذخایر نفت 
و گاز طبیعی حاصل شده، به طوری که سال گذشته حدود1/9 میلیارد 
بشکه نفت و 388 میلیارد مترمکعب گاز کش��ف و به حجم ذخایر قابل 
استحصال کشور افزوده شد. هرمز قالوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
هم اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران گفته بود: بر اساس گزارش رسمی 
اوپک، جایگاه نفتی ایران از چهارم به سوم جهان پس از کشورهای ونزوئال 
و عربستان ارتقا یافته است. وی با یادآوری این که با کشف ذخایر جدید 
نفت و گاز احتمال ارتقا جایگاه ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر 
نفت و گاز جهان وجود دارد، اظهار داشته بود: برای سال جاری هم کشف 
حدود450 میلیون بش��که ذخایر جدید نفت خام و حدود 125 میلیارد 

مترمکعب ذخایر گاز طبیعی هدف گذاری شده است.

خبر ویژه

4
وامودیعهمسکنبه5میلیونتومانافزایشمییابد

مجید کیان پور معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که وام ودیعه مسکن به50 میلیون ریال افزایش 
می یابد، گفت: تسهیالت نوسازی تا پایان سال91 به حدود171 هزار و422 واحد مسکونی تخصیص 

یافته است که از این میزان بالغ بر72 هزار واحد مسکونی موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
دولت آتی از تشکل های خصوصی 

در کشور حمایت کند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان/سید عبدالوهاب سهل آبادی 

در حال حاضر تمام دنیا به دنبال این بوده که حضور حداکثری مردم را 
در پای صندوق های رأی کمرنگ کند. حض��ور حداکثری مردم در پای 
صندوق های رأی همانند تیری در پای دشمنان است. دولت آینده باید 
کمتر جا به جایی را در حوزه های مدیریتی خود داش��ته باش��د. رییس 
جمهور آینده باید فردی کارآمد باشد و به تمام مسائل کالن کشور و به 
ویژه بخش صنعت توجه کند. 
دولت آتی باید از تش��کل های 
خصوصی و ب��ه ویژه خانه های 
صنعت، معدن و تجارت موجود 

در سطح کشور حمایت کند.
 تثبی��ت ن��رخ ارز و دالر از 
خواس��ته های  مهم تری��ن 
صنعتگ��ران از رییس جمهور 

آینده است.
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همزمان با میالد حضرت اباعبدالحسین)ع( برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛

آغازبهرهبرداریازکلیدهایGISپست400کیلوولتفوالدمبارکهاصفهان

مقارن با اعیاد شعبانیه و همزمان با میالد سرور 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالحسین)ع( و با 
تأسی و تبرک جستن از س��یره این امام عزیز، 
کارشناس��ان و متخصصان ایران اس��المی در 
فوالدمبارکه اصفهان با نصب و بهره برداری از 
کلیدهای GIS پست400 کیلوولت، حماسه 

ای دیگر آفریدند.
محم��د مس��عود س��میعی ن��ژاد مدیرعامل 
فوالدمبارک��ه اصفه��ان در آیی��ن افتت��اح 
پ��روژه توس��عه ش��بکه ب��رق فوالدمبارک��ه 
ب��ا اش��اره ب��ه موقعی��ت حس��اس جمهوری 
اس��المی در ش��رایط کنونی اظهار داشت: باید 
از یکای��ک کارکن��ان فوالدمبارکه تش��کر کنم که 
در ش��رایط تحریم های س��خت کش��ورهای غربی 
که اقتصاد، توس��عه و تولید کش��ور را م��ورد حمله 
قرارداده اند، س��ال هاس��ت با غی��رت هرچه تمام 
تر حماس��ه آفرین��ی می کنند. امس��ال هم س��ال 

حماسه سیاس��ی اس��ت و هم حماس��ه اقتصادی.
 در باب حماس��ه سیاس��ی از همه هم��کاران عزیز 
خواس��تیم با ش��رکت در انتخاب��ات و ریختن رأی 
خود به صندوق های رأی، جواب دندان ش��کنی به 
اس��تکبار بدهند و به همه مخالفی��ن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بفهمانند که همه ما از آرمان های 
بلند انقالب اس��المی و میهن عزیزمان حفاظت می 
نماییم، چراکه حضور همه م��ردم در پای صندوق 
های رأی، قوت قلب برای مس��ئولین نظام و مشتی 
محکم بر دهان دش��منان جمهوری اسالمی ایران 
است. مدیرعامل فوالدمبارکه بهره برداری از ترانس 
برق ش��ماره هفت فوالدمبارکه اصفهان را گامی در 
 جهت قطع دست بیگانگان خواند و افزود : با توجه به 
تحریم هایی که وجود دارد، عدم حضور کارشناسان 
خارج��ی در راه اندازی طرح های توس��عه ای که از 
 تکنولوژی باالیی برخوردار اس��ت و ی��ا به اصطالح 
» ه��ای ت��ک « نامی��ده م��ی ش��ود دور از ذه��ن 
نیس��ت. امروز ب��ا توجه به سیاس��ت ه��ای جاری 

در فوالدمبارک��ه اصفه��ان جهت افزای��ش تولید تا 
م��رز 11/8 میلیون تن، نیاز اس��ت ک��ه واحدهای 
پش��تیبانی کننده خط تولید نیز به موازات خطوط 
اصلی تولی��د، پیش��رفت داش��ته باش��ند. یکی از 
واحدهای پش��تیبانی که نقش مهمی در این راستا 
 ایفا می کند پست های برق است که بر همین اساس 
می بایست همزمان با سیاست های خطوط تولید، 

سرمایه گذاری شده و توسعه یابد. 
خوشبختانه در س��ال حماسه سیاس��ی و حماسه 
اقتص��ادی، فوالدمبارک��ه اصفه��ان ب��ا دارا بودن 
متخصصی��ن زب��ده و پیمان��کاران خ��وب ایران��ی 
توانست تمام مش��کالت توس��عه خود را یکی یکی 
پش��ت سرگذاش��ته و طرح ه��ای از پی��ش تعیین 
 ش��ده را ب��رای کمک ب��ه خط��وط تولید خ��ود به 
بهره برداری  برساند. محمدمس��عود سمیعی نژاد 
افزایش می��زان تولید را گواه بر این مهم دانس��ت و 
ادامه داد: نه این ک��ه بگوییم اع��داد و ارقام آماری 
تولید، نش��ان دهنده رس��یدن فوالدمبارکه به قله 

ه��ای موفقیت اس��ت، بلکه هم��ت کارکن��ان این 
مجتمع عظیم در طرح های توسعه و افزایش میزان 
 تولید موجود، بهترین دلیل اس��ت. عالوه بر این که 
طرح های توس��عه ای که یکی یک��ی در مدار تولید 

قرارمی گیرد نیز، خود بیانگر همین مهم است.
 باید اضافه کنم نصب، تست و راه اندازی کلیدهای 
GIS که در زمره تجهیزات »های تک « قراردارند، 
همراه با نصب، تست و راه اندازی ترانس هفتم شرکت 
فوالدمبارکه توس��ط کارشناس��ان ایرانی از جمله 
موفقیت هایی اس��ت که با همت و تالش کارکنان 
فوالدمبارکه اصفهان رقم خورده اس��ت. وی افزود : 
تجهیزاتی که گفته شد در سال های گذشته توسط 
 ش��رکت زیمنس آلمان در اختیار فوالدمبارکه قرار

می گرفت. ب��ا مکاتبات متعددی ک��ه در این مدت 
داشتیم درخواس��ت کردیم تا کارشناسان شرکت 
زیمنس برای نصب کلیدهای پس��ت400کیلوولت 
ب��ه فوالدمبارک��ه بیایند که متأس��فانه ب��ا جواب 
منف��ی آنها روب��ه روش��دیم و آنها با عن��وان کردن 
مباح��ث تحری��م، از نص��ب ای��ن کلیده��ا امتناع 
ورزیدن��د. همی��ن عامل م��ا را ب��رآن داش��ت تا از 
 ت��وان کارشناس��ان داخل��ی به��ره ببری��م. بعد از 
هم��ت  ب��ا  گرفت��ه  ه��ای ص��ورت  بررس��ی 
فرزن��دان ای��ران زمی��ن توانس��تیم ای��ن کلیدها 
را ک��ه از لح��اظ حج��م، خیل��ی کوچ��ک ت��ر 
 ش��ده و از لح��اظ ق��درت نی��ز افزای��ش پی��دا 
کرده اند، به بهره برداری برس��انیم.  سمیعی نژاد در 
پایان اظهار داشت: کلیدهای مذکور در مدتی خیلی 
کوتاه، نزدیک به 5 ماه توس��ط کارشناسان ایرانی و 
بعد از امتناع کارشناسان خارجی نصب شده و امروز 
شاهد راه اندازی آنها هس��تیم. خوشبختانه با یاری 
خداوند و عنایت همیش��گی حضرت زهرا)س( که 
ش��امل حال کارکنان فوالدمبارکه بوده و هس��ت، 
این طرح عظیم در س��وم ش��عبان، زادروز حضرت  
امام حسین به غیرت فرزندان ایران  به بهره برداری 
رسید و باید  آفرین گفت به ملت ایران که اینچنین 
فرزندان��ی را تربیت ک��رده اند.  بنا بر ای��ن گزارش، 
مهن��دس مجید محم��ودی مدیر توس��عه انرژی و 
س��یاالت ش��رکت فوالدمبارکه در خصوص افتتاح 
طرح توس��عه ش��بکه ب��رق فوالدمبارک��ه اصفهان 
افزود: خوش��بختانه با کم��ک متخصصین داخلی، 
امروز ش��اهد افتتاح طرح توسعه پس��ت400 کیلو 

ولت فوالدمبارکه هس��تیم. این پس��ت تأمین برق 
مطمئن ش��رکت فوالدمبارک��ه را بر عه��ده دارد. 
فوالدمبارک��ه دارای 6 ترانس نصب ش��ده در حال 
کار است که با نصب ترانس هفتم، تأمین برق ناحیه 
فوالدس��ازی و بقیه قس��مت ه��ای فوالدمبارکه با 
اطمینان هرچه بیش��تر برای آینده رقم می خورد. 
مهندس محمودی پست400 کیلوولت فوالدمبارکه 
اصفه��ان را ب��زرگ تری��ن پس��ت 400 کیلوولت 
تولیدکننده ه��ای فوالدکش��ور دانس��ت و افزود : 
 در پس��ت 400 کیلوولت فوالدمبارکه اصفهان که 
بزرگ ترین پست کشور نیز هس��ت، 12 کلید قبال 
نصب شده بود که امروز سه  کلید دیگر به آن اضافه 
شد و 2 فیدر ایجاد شده که یکی برای ترانس شماره 
هفت استفاده می شود و دیگری برای ترانس شماره 

8 که در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
مدیر توس��عه انرژی و سیاالت با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفته اف��زود: مجموعه خری��د، نصب و راه 
اندازی تران��س، کلیدها و کلیه رل��ه های حفاظتی 
پس��ت که دارای تکنولوژی قدیمی تری بود و امروز 
دیجیتال ش��ده، بالغ ب��ر40 میلیارد توم��ان برای 
فوالدمبارکه هزینه در بر داش��ته است. نصب خود 
تران��س و کلیدهای پس��ت400 مجموع��ا70 روز 
به ط��ول انجامیدک��ه متخصصین و کارشناس��ان 
فوالدمبارک��ه و ش��رکت پیمان��کاری صفانیکو به 
صورت شبانه روزی آن را به سرانجام رساندند. عمده 
تجهیزات به جز کلیدهای اصلی خود پست400 که 
از ش��رکت زیمنس خریداری ش��ده، بقیه، ساخت 
داخل است که بسیاری از اقالم و تابلوهایی که در این 
پروژه نصب گردیده برای اولین بار در ایران ساخته 
شده است و خوشبختانه همه با موفقیت، تست و راه 
اندازی شده، به بهره برداری رسیده و در مدار تولید 

قرارگرفته است.
 این در حالی اس��ت که کلیدهای اولی��ه ای که در 
پست 400 نصب شده شامل تمام کلیدها، تابلوها، 
تجهیزات و متریال های جنبی از خارج وارد می شده 
 و ش��رکت های خارجی نیز خود کار نصب تس��ت و

راه اندازی را بر عهده داش��تند، ولی امروز ما با کمتر 
 از ی��ک س��وم آن هزینه ای ک��ه قرار ب��ود از طریق 
 ش��رکت های خارج��ی ص��ورت گیرد، توانس��تیم

این مجموعه را به خطوط تولید فوالدمبارکه ملحق 
کنیم.

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

تأسیس

موسسه  تأسیس  آگهی  199/ث92/103  شماره:   1392/01/29 1568تاریخ 
شماره  تحت   1392/01/29 تاریخ  در  فوق  موسسه  پاک.  زندگی  عاشقان  خیریه 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260679767 ملی  شناسه  و   3605
آن  شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/01/29 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع موسسه: تشکیل گروه 
 های خودیاری و گروه درمانی جهت مراقبت پس از ترخیص، فرهنگ سازی در جهت آگاهی بیشتر 
و  بازپروری  اعتیاد،  با  رابطه  در  ناسالم  باورهای  خصوص  در  جامعه  و  ها  خانواده 
عنوان  به  اجتماع  به  بازگشت  و  مدار  ایمان  و  مدار  پرهیز  روش  به  معتادان  توانمندسازی 
اسکان،  اشتغال،  خودیاری،  های  زمینه  پیگیری  ایجاد  مقبول،  و  سازنده  عضو  سازنده 
به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت   -2 شده.  بازپروری  معتادین  جهت  خانواده  به  وصل 
جاده  اصفهان  شهر  اصفهان،  استان   -3-1 شرکت:  اصلی  مرکز   -3 نامحدود.   مدت 
 فرودگاه، جنب هشتم شکاری، روبروی CNG گاز - کد پستی: 8138900000 . 4- سرمایه شرکت: 
گل رضایی  مجید  آقای   -5-1 موسسه:  مدیران  اولین   -5 باشد.  می  ریال   1/000/000 مبلغ 
رئیس  نائب  سمت  به  ورزنه  تذروی  مریم  خانم   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  سمت  به 
آقای   -5-4 مدیره.  هیئت  عضو  سمت  به  اصفهانی  ربانی  رضا  آقای   -5-3 مدیره.  هیئت 
به سمت  اصفهانی  رفیعیان  رضا  آقای   -5-5 مدیره.  هیئت  عضو  به سمت  عصاچی  ناصر 
به  اصفهانی  رفیعیان  سمیرا  خانم   -5-6 البدل(.  علی  عضو  بعنوان   ( مدیره  هیئت  عضو 
به  وردنجانی  رفیعی  اکرم  خانم   -5-7 البدل(  علی  عضو  )بعنوان  مدیره  هیئت  عضو   سمت 
 سمت خزانه دار. 8-5- آقای رضا ربانی اصفهانی به سمت مدیر عامل به مدت 3 سال انتخاب 
مدیر  امضای  با  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  امضاء:  حق  دارندگان   -6 گردیدند. 
عامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم بتول رفیعی به عنوان 
بازرس اصلی 2-8- خانم کبرا آخوندی به عنوان بازرس علی البدل. منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تأسیس

سایا  سازه  کندو  شرکت  تأسیس  آگهی  223/ث92/103  شماره:   1392/01/31 تاریخ   1569
ملی  شناسه  و   49624 شماره  تحت   1392/01/31 تاریخ  در  فوق  شرکت  خاص.  سهامی 
10260679976 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/01/31 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: اجرا، طراحی، نقشه کشی و 
نقشه برداری، خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی، 

و کشاورزی، معدنی، صنعتی و فنی، ابنیه و محوطه سازی، راهسازی، سد و پل سازی، حفظ 
نگهداری تجهیزات کارخانه ای، خرید و فروش آهن آالت و فلزات، برق ساختمان، سیستم های 
تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی، ترخیص کاال از گمرکات، حفظ و نگهداری فضای سبز، 
تامین نیروی انسانی موقت، تاسیسات، طبخ و توزیع غذا، تولید و توزیع و خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و 
خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت 
از  خارج  و  داخل  در  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  و خصوصی،  دولتی  مناقصات  و  مزایدات  در 
کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذی صالح. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان، 
شهر اصفهان خیابان فردوسی، خیابان سید علی خان، کوچه محمدآقا، نبش کوچه کاویان، 
به  منقسم  ریال  مبلغ 1/000/000  . 4- سرمایه شرکت:  کد پستی: 8144935854  پالک 27- 
یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 322- 9227/0 مورخ 1391/12/14 نزد بانک ملت 
شعبه آپادانا اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای فرید سالم 
 به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای امید اثنی عشری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
به  نیکبخت  احسان  آقای   -5-4 مدیره.  هیئت  عضو  سمت  به  نیکبخت  احسان  آقای   -5-3
اوراق  کلیه  امضاء:  حق  دارندگان   -6 گردیدند.  انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت 
همراه  متفقا  مدیره  هیئت  رئیس  یا  عامل  مدیر  امضای  با  شرکت  تعهدآور  مالی  اسناد  و 
مصوبات  مجری  عامل  مدیر  مدیرعامل:  اختیارات   -7 باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با 
نصری  علی  سید  آقای   -8-1 البدل:  علی  و  اصلی  بازرس   -8 باشد.  می  مدیره  هیئت 

البدل.  علی  بازرس  عنوان  به  شیرانی  رضا  علی  آقای   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان   به 
منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تأسیس

1570تاریخ 1392/01/31 شماره: 221/ث92/103 آگهی تأسیس شرکت تاسیساتی صادق گاز 
نقش جهان با مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1392/01/31 تحت شماره 49620 و شناسه 
ملی 10260679957 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/01/31 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
 تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی 
پیمانکاری  امور  برگیرنده  در  تجهیزات  و  تاسیسات  شرکت:  موضوع   -1 شود.  می 
و  مکانیکی  تاسیسات  و  رسانی  گاز  شبکه  و  گاز(  و  نفت  )آب،  انتقال  خطوط  به  مربوط 
پس  ساختمان  تجهیزات  و  تاسیسات  و  ساختمان  کننده  سرد  های  سیستم  و  هیدرولیکی 
نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت   -2 صالح.  ذی  مراجع  از  مجوز  کسب  از 
نور،  کوی  شفق،  بلوار  اصفهان  شهر  اصفهان،  استان   -3-1 شرکت:  اصلی  مرکز   -3
 1/000/000 مبلغ  4- سرمایه شرکت:   .  8178638317 پستی:  کد   -  18 واحد  طلوع،   بلوک 
ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم ثریا پوزش امام قیسی به سمت رئیس 

هیئت مدیره. 2-5- آقای حسنعلی پوزش امام قیسی به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای 
حسنعلی پوزش امام قیسی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
ثبت  اداره  رئیس   – آذری  اساسنامه.منصور  مدیرعامل: طبق  اختیارات  باشد. 7-  می  معتبر 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تأسیس

آذران  شرکت  تأسیس  آگهی  236/ث92/103  شماره:   1392/02/01 تاریخ   1571
شماره  تحت   1392/02/01 تاریخ  در  فوق  شرکت  خاص.  سهامی  دقیق  صنعت 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260680081 ملی  شناسه  و   49632
به  آن  اظهارنامه  خالصه  و  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/02/01
آگهی  رود  زاینده  کثیراالنتشار  و  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر   شرح 
می شود. 1- موضوع شرکت: طراحی، انجام محاسبه و خدمات مشاوره در کلیه پروژه های 
تأسیسات برق، برق صنعتی ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، لوله کشی صنعتی و مخازن، 
تعمیر و  نفت و گاز،  نفتی و آب و خدمات خطوط آب و  استراکچر، خدمات ساخت مخازن 
های  پروژه  کلیه  در  نظارت  و  انجام خدمات مشاوره  و صنعتی،  فنی  نگهداری دستگاههای 
پیمانکاری عمرانی ساختمانی، کشاورزی، معدنی، صنعتی و فنی، ابنیه و محوطه سازی تولید 
و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام 
با  قرارداد  عقد  موضوع شرکت،  تحقق  جهت  خارجی صرفًا  و  داخلی  بانکهای  اعتبارات  و 

اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت 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 و هم چنین 
انجام کلیه پروژه های برق قدرت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت: از 
اصفهان  اصفهان، شهر  استان  اصلی شرکت: 3-1-  نامحدود. 3- مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ 
پستی:  کد  سوم-  مغازه  راست،  سمت  سعدی،  پاساژ  شمالی،  سعدی  خیابان  شهر،  شاهین 
به یکصد سهم 10/000  منقسم  ریال  مبلغ 1/000/000  . 4- سرمایه شرکت:   8314974374
ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 423 مورخ 1391/11/19 نزد بانک ملی شعبه بازار شاهین شهر پرداخت 

گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- مجتبی آذرباد به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای علی آذرباد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای مرتضی آذرباد به سمت 
عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مرتضی آذرباد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر 
عامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 
 -8-1 البدل:  علی  و  اصلی  بازرس   -8 باشد.  می  مدیره  هیئت  مصوبات  مجری  عامل  مدیر 
آقای یاور آذریار به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای نعیم حسین شیرودی به عنوان بازرس 
علی البدل. رونوشت به: شرکت برق منطقه ای اصفهان بازگشت به شماره 1392/5 – مورخ 

1392/01/20. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغییرات 

1572تاریخ 1392/02/04 شماره: 268/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت رایان پژوهان ژرف 
استناد  به   10260613783 ملی  شناسه  و   43562 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اندیشان  
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شعبه 
به نشانی استان هرمزگان شهر بندرعباس خیابان آزادگان، جنب آزادگان 23، ساختمان عدالت، 
طبقه همکف، واحد 1 – کد پستی 7919666479 و به مدیریت خانم مریم حجت پناه تأسیس 
گردید.2- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان 22 بهمن، شهرک 
تلفن:   –  8415683111 پستی  کد   -203 واحد  دوم،  طبقه  غدیر(،  )ساختمان  تحقیقاتی  علمی 
03112683813 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 
1392/02/04 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

آگهی تأسیس.

1561 شماره: 345/ ث 103/ 92 شرکت حکیمان قلب اسپادانا سهامی خاص شرکت فوق در 
تاریخ 1392/02/10 تحت شماره 49707 و شناسه ملی 10260680915 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/02/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیره االنتشار زاینده رود آگهی 
خرید و فروش کلیه تجهیزات پزشکی و محصوالت   – می شود. 1- موضوع شرکت:توزیع 
تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای   – آرایشی و بهداشتی 
بانکهای داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق  از  اعتبارات  تحصیلی وام و   – مجاز بازرگانی 
موضوع شرکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات 
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با  دولتی و خصوصی – 
از  از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت:  از کسب مجوز  باشد- پس  موضوع شرکت مرتبط 
اصفهان  شهر   – اصفهان  استان  اصلی شرکت:3-1-  مرکز  نامحدود.3-  مدت  به  ثبت  تاریخ 
خیابان آبشار سوم – کوی سپهر ) رحیم آباد( کوی صدری – پالک 12 – واحد 2 – کد پستی 
تلفن 09131310228 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به   – 8166873851
دو هزار سهم 500 ریالی که تعداد دو هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 641/368 مورخ 1391/08/02 نزد بانک رفاه شعبه 
چمران پرداخت گردیده است.5- اولین مدیران شرکت:1-5- آقای مسعود پور مقدس به سمت 
رئیس هیئت مدیره.2-5- آقای حمید صانعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.3-5- آقای علی 
اشرفی به سمت عضو هیئت مدیره.4-5- آقای محمد رضا سمیعی نسب به سمت عضو هیئت 
مدیره.5-5- آقای محسن میر محمد صادقی به سمت عضو هیئت مدیره.6-5- آقای افشین 
هیئت  به سمت عضو  رضا صبری  محمد  آقای  مدیره.5-7-  هیئت  به سمت عضو  امیرپور 
مدیره.8-5- آقای علی اشرفی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان 
نائب  و  مدیره  هیات  رئیس  ثابت  امضای  با  تعهدآور  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضاء:  حق 
رئیس و امضای متغیر حمید صانعی و محمد رضا صبری متفقا و با مهر شرکت معتبر می 
باشد.7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.8- بازرس 
اصلی و علی البدل:1-8- آقای غالمرضا معصومی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای علی 
نصری نصرآبادی به عنوان بازرس علی البدلمنصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس.

1562 شماره: 325/ ث 103/ 92 شرکت آرتاک ماشین ویستا سهامی خاص شرکت فوق در 
تاریخ 1392/02/09 تحت شماره 49693 و شناسه ملی 10260680763 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/02/09 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیره االنتشار زاینده رود آگهی 
کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  خرید  و  توزیع  و  شرکت:تولید  موضوع  شود.1-  می 
کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیلی وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق 
موضوع شرکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات 
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با  دولتی و خصوصی – 
موضوع شرکت مرتبط باشد- پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح.2- مدت شرکت: از تاریخ 
شهر اصفهان خیابان  ثبت به مدت نامحدود.3- مرکز اصلی شرکت:1-3- استان اصفهان – 
امام خمینی – خیابان چهلستون – ساختمان چهلستون – طبقه اول - کد پستی 8189133179 
سهم  یکصد  به  منقسم  ریال   1/000/000 مبلغ  شرکت:  سرمایه   -4  03113876310 تلفن   –

10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 24 – 1-280 مورخ 1392/01/27 نزد بانک سینا شعبه شمس آبادی 
پرداخت گردیده است.5- اولین مدیران شرکت:1-5- آقای جواد نصیری به سمت رئیس هیئت 
حسن  آقای  مدیره.5-3-  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  پزوه  مومنی  جواد  آقای  مدیره.5-2- 
نصیری به سمت عضو هیئت مدیره.4-5- آقای حسن نصیری به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با 
دو امضاء از سه امضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.7- اختیارات مدیر 
عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.8- بازرس اصلی و علی البدل:8-1- 
آقای مصطفی شیروانیان به عنوان بازرس اصلی2-8- خانم ثمین امین زاده به عنوان بازرس 

علی البدل منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسساتواحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس

1567 شماره: 376/ ث 103/ 92 شرکت رافد آسمان آسا سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 
1392/02/12 تحت شماره 49741 و شناسه ملی 10260681194 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1392/02/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیره االنتشار زاینده رود آگهی می 
شود.1- موضوع شرکت:کلیه فعالیتهای مربوط به آسانسور و پله برقی از قبیل صادرات و 
سرویس و نگهداری انواع آسانسور کششی و  راه اندازی –  فروش –  طراحی –  واردات – 
هیدرولیک و همچنین انجام کلیه امور مربوط به تولید قطعات آسانسور و پله برقی از قبیل 
تابلو فرمان و کلیه قعطاتی که با موضوع فعالیت   – کابین آسانسور   – کابین  درب طبقه و 
نامحدود.3- مرکز اصلی شرکت:3-1-  به مدت  ثبت  تاریخ  از  باشد.2- مدت شرکت:  مرتبط 
استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان کاوه- میدان 25 آبان – مجتمع تجاری اداری صاحب 
تلفن 03114476044 4- سرمایه  واحد 7 - کد پستی 8148981994 –  طبقه 2 –  الزمان – 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به ده هزار سهم 100 ریالی که تعداد ده هزار سهم با 
نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1953/3 مورخ 
الباقی سرمایه در تعهد  1391/03/04 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت گردیده است و 
به سمت  فرزانه خسروزاده   اولین مدیران شرکت:1-5- خانم  باشد.5-  صاحبان سهام می 
رئیس هیئت مدیره.2-5- آقای سعید خسرو زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.3-5- آقای 
سید مصطفی موسوی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره.4-5- آقای سید مصطفی موسوی نژاد 
به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء  مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است.7- اختیارات 
علی  و  اصلی  بازرس  باشد.8-  می  مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل  مدیر  عامل:  مدیر 
البدل:1-8- آقای حسین کرمانی سویسی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم مینا یحیی آبادی 
به عنوان بازرس علی البدل منصور آذری  - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس

1563 شماره: 369/ ث 103/ 92 شرکت اساس آذران زمین با مسئولیت محدود شرکت فوق 
در تاریخ 1392/02/12 تحت شماره 49735 و شناسه ملی 10260681141 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/02/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.1- موضوع شرکت:کلیه 
امور خدماتی شامل اجرا – محاسبه – نظارت و پیمانکاری ساختمان – ابنیه – محوطه سازی 
عقد قرارداد با اشخاص  – راه سازی – نقشه برداری – تاسیسات ساختمان – آسانسور – 

شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.2- مدت شرکت: از  حقیقی و حقوقی – 
اصفهان  شهر   – اصفهان  استان  اصلی شرکت:3-1-  مرکز  نامحدود.3-  مدت  به  ثبت  تاریخ 
 – پالک 42-  کد پستی 8196837374   – طبقه 1   – بلوک شفق   – خیابان چمران- برج نور 
اولین مدیران  باشد.5-  تلفن 03114414086 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می 
شرکت:1-5- آقای محمود موسوی  به سمت رئیس هیئت مدیره2-5- آقای امید اقدسی به 
سمت عضو هیئت مدیره.3-5- آقای امید اقدسی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر 
عامل همراه با  مهر شرکت معتبر می باشد.7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه منصور 

آذری  - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



کافه کتاب یادداشت

هفت

شفیعی کدکنی و یک اثر تازه
کتاب »زبان شعر در نثر صوفیه« اثرمحمدرضا ش��فیعی کدکنی منتشر شد. محمدرضا شفیعی 
 کدکنی در حوزه شعر، تحقیق و نقد ادبی، سبک  شناسی شعر فارسی و عرفان ایرانی آثار بسیاری 

منتشر کرده است. »از بودن و سرودن« و»آیینه ای برای صداها« از جمله آثار او به شمارمی آید. 
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آغاز ثبت نام کالس های تابستانه
تاالر هنر وابسته به س��ازمان فرهنگی- 
 تفریح��ی ش��هرداری اصفه��ان در 
 رش��ته ه��ای بازیگ��ری، کارگردان��ی،

سبک شناس��ی، نمایش��نامه نویسی و 
فیلمنام��ه نویس��ی برای ترم تابس��تان 

ثبت نام می کند.
ثبت نام کالس های آموزش��ی بازیگری 
تئاتر، کارگردانی تئاتر، س��بک شناسی 
تئاتر، نمایش��نامه نویس��ی و فیلمنامه نویس��ی از۲۰ خردادماه آغاز و تا 
 پایان همی��ن ماه ادامه خواهد داش��ت. در این دوره همچ��ون دوره های

گذشته برای بهره برداری کامل هنرآموزان از اساتید مجرب و متخصص 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. عالقه مندان برای ثبت نام می توانند همه روزه 
از س��اعت۸ صبح لغای��ت۶ بعدازظهر به واح��د آموزش ت��االر هنر واقع 
 در میدان الل��ه مراجع��ه نمایند.گفتنی اس��ت ثبت نام ای��ن دوره های

آموزشی ویژه سنین۱۶سال به باالست و کالس ها از ابتدای تیر ماه آغاز 
می شود. 

سمینارهای نقد موسیقی
مجموعه سمینارهای نقد موسیقی در سه 
شنبه اول هر ماه با حضور اساتید بزرگ 
موسیقی در هنرسرای خورشید برگزار 
خواهد شد. محمدعلی ایزد خواستی از 
برگ��زاری مجموع��ه س��مینارهای نقد 
موس��یقی خبر داد. وی با اعالم این خبر 
افزود: این سیمنارها در سه شنبه اول هر 
ماه با حضور اساتید بزرگ موسیقی برگزار 
خواهد شد.  ایزدخواستی هدف از برگزاری این سمینارها را باال بردن سطح 
شناخت مردم نس��بت به موس��یقی عنوان کرد و افزود:عالقه مندان به 
موسیقی درهر برنامه با موسیقی  دوره های مختلف از باروک و کالسیک تا 
مدرن آشنا خواهند شد. وی با اشاره به استقبال فراوان سمینارها تحلیلی 
سال گذشته در ارتباط با موسیقی، اظهار داشت: پیش بینی ما بر این است 
که این۱۰ دوره ای که تا پایان سال برگزار می شود تغییر بسزایی در معرفی 
آکادمیک موسیقی دنیا درذهن عالقه مندان داشته باشد. رییس هنرسرای 
خورشید تأکید کرد: در کنار اجرای کنسرت های مختلفی که تا پایان سال 
طراحی شده به روی مبانی نظری و اندیشه سازی در بین اهالی موسیقی 

هم  برنامه ریزی داشته ایم.

روابط عمومی؛ پنجره هر سازمان
مس��ئول روابط عموم��ی حوزه هن��ری اس��تان اصفهان گف��ت: روابط 
 عمومی به عنوان پنجره یک سازمان و یک س��اختار اجتماعی و گروهی

نشان دهنده رویکردهای داخلی آن است 
و بهتر است مردم نیز با نقش روابط عمومی 
و ساختارهایی که دارد بیشتر آشنا شوند. 
نرگس رجایی با اش��اره به نق��ش روابط 
عمومی ها در س��ازمان ها و ادارات اظهار 
داشت: روابط عمومی ها نقش بسزایی در 
توسعه سازمان ها ایفا می کنند، در واقع 
روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و 
مسئوالن هستند. مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان با بیان 
این که اگر روابط عمومی ها امکانات کافی و مناسب را در اختیار نداشته 
باشند، نمی توانند بخشی از اهداف خود را عملی کنند، گفت: سازمان های 
پیشرو، روابط عمومی را به عنوان کانون تفکر می نگرند.  وی روابط عمومی 
را هنر، علم و فن دانس��ت و افزود: اگر روابط عمومی رابا هنر آمیخته می 
دانیم، چراکه از ظرافت، لطافت و پویایی برخوردار است باید بدانیم که یک 
متخصص در امر روابط عمومی باید روح هنری روابط عمومی را درک کند 

و از هنرهای هفتگانه در جهت پیشبرد اهداف ارتباطی بهره گیرد.

نمایشنامه»اینگرید برگمن با طعم قرمه سبزی« نوشته هاله مشتاقی نیا 
که به رؤی��ای بازیگر ش��دن عده ای دختر ج��وان اش��اره دارد، به تازگی 
توسط نش��ر افراز وارد بازار کتاب ش��ده است. این نمایش��نامه به رؤیای 
بازیگری و تعلق خاطر یک نس��ل به ای��ن حرفه می پردازد. نمایش��نامه 
سه ش��خصیت اصلی دارد که برش هایی از زندگی ش��ان در چند مقطع 

زمانی روایت می ش��ود. صف��ورا، تمنا و 
گلینوش از سه طبقه مختلف اجتماعی 
به دالیلی در یک خانه ساکن می شوند 
و این همجواری خط اصلی نمایشنامه 
 ب��رای پیون��د این س��ه دخت��ر جوان 

است.
این نمایش��نامه تنها درباره عش��ق به 
بازیگری و پوش��الی ب��ودن زرق و برق 
دنیای س��تارگان نیس��ت، بلکه درباره 
دخت��ران و زنانی اس��ت که مش��کالت 
اقتصادی و خانوادگ��ی آرزوهای آنان را 

برباد می دهد.
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" گذشته " فرهادی 
این بار در مونیخ

 تدوین شیوه نامه
 تئاتر استانی

»گذشته« ساخته اصغر فرهادی در بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره 
 CineMasters فیلم مونیخ حضور دارد. ۱۶ فیلم در بخش مسابقه بین الملل
برای دریافت جایزه ARRI/OSRAM رقاب��ت می کنند که بنا به گزارش 

هالیوودریپورتر ، فیلم»گذشته« به کارگردانی اصغر فرهادی یکی از آنهاست.
این فیلم اولین بار اواخر ماه پیش در بخش مس��ابقه اصلی شصت و ششمین 
جشنواره فیلم کن روی پرده رفت و جایزه بهترین بازیگر زن را برای بره نیس بژو 
به همراه داشت. »گذشته« در کن برنده جایزه داوران کلیسای جهانی نیز شد.

فیلم، داستان مردی به نام احمد با بازی علی مصفاست که بعد از چهار سال از 
ایران به فرانس��ه بازمی گردد تا مراحل نهایی طالق از همسرش ماری )بژو( را 
تمام کند، غافل از این که او هم اکنون با مرد دیگری به نام سمیر )طاهر رحیم( 

در ارتباط است و قصد دارد با او ازدواج کند.

حمید ش��اه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی بیان کرد: در 
راستای سیاست های راهبردی وزارت متبوع و ساماندهی تشکل  های تئاتری 
در راستای حمایت از اجرای عمومی آثار در شهرستان ها با هدف ارتقای سطح 
کیفی آثار و ارتباط مؤثر تماش��اگران با آثار نمایش��ی و گزینش آثار برجسته 
شهرستان های کشور، جهت حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان 
آیینه تمام نمای فعالیت های نمایشی کشور، همچون سالیان گذشته جشنواره 
های تئاتر استانی توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت اداره 
کل هنرهای نمایش��ی برگزار خواهد ش��د. از آنجایی که جشنواره های تئاتر 
اس��تانی مرحله آغازین حضور گروه های برگزیده در جش��نواره بین المللی 
تئاترفجر خواهد بود، این شیوه نامه به جهت ایجاد وحدت رویه بین استان ها 

در برگزاری و انتخاب آثار، تنظیم و ارسال گردیده است.

الماس ها ابدی اند 

SMS

»اینگرید برگمن با طعم قرمه سبزی« 
منتشر شد 

 اندر فواید 
جشنواره های موضوعی

گروه فرهنگ - جشنواره های موضوعی مختلفی در کشور 
برگزار می شود، ولی فایده حقیقی آنها برای فضای فرهنگی 

هنری کشور نامعلوم است.
جش��نواره های موضوع��ی مدتهاس��ت که در کش��ور ما با 
موضوعات مختلف فعالیت می کنند؛ جشنواره های فیلمی 
با محورهای مختلف که با تأکی��د بر روی موضوعات خاصی 
س��عی می کنند توجهات را به این موضوعات جلب کنند تا 
تأثیر گذاری بیش��تری در این زمینه ها در سطح جامعه به 

وجود آورند.
جشنواره های موضوعی در ش��اخه ها و موضوعات مختلف 
در طول س��ال برگزار می شود. این جش��نواره ها با توجه به 
این که محدودیتی در برگزاری در بازه زمانی خاصی ندارند، 
می توانند زمان های مرده س��ال از نظر جشنواره را با توجه 
به موضوعشان پوش��ش دهند تا فضای نشاط در جامعه هر 
 چه بیش��تر افزایش یابد. اما س��ؤال مهم اینجاست که این 
 جشنواره ها تا چه حد تأثیر واقعی در پر رنگ کردن موضوعات 
مربوط به خودش��ان در فضای جامعه دارند. آی��ا واقعا یک 
جشنواره موضوعی فیلم مثال درمورد کتابخوانی می تواند در 
دراز مدت باعث افزایش سطح فرهنگ کتابخوانی در کشور 
شود یا برگزاری آن تنها یک ردیف بودجه را برای جشنواره 
صرف خواهد کرد تا این بودجه هم مس��تهلک شود و سال 

آینده هم دوباره این جشنواره برگزار شود.
جشنواره موضوعی می تواند به ش��کل مهم و مؤثری باعث 
افزایش توجه به ش��اخه های مهم فرهنگ و هنر در کش��ور 
شود و در دراز مدت تأثیرات مهمی در فضای فرهنگی کشور 
بگذارد، اما متأسفانه شاهدیم که این جشنواره ها حداقل تأثیر 
را در کشور دارند و تنها برگزاری زودگذر آنها مدت کوتاهی 
فضای فرهنگی کشور را متأثر  می کند. مسأله مهمی که باید 
در این جشنواره ها به آن توجه شود لزوم دور شدن از مرکز 
و توجه بیشتر به نقاطی از کشور اس��ت که معموال فعالیت 
فرهنگی-هنری چندانی ندارند و برگزاری جشنواره موضوعی 
می تواند در آن ش��ور و نش��اط زیادی برپا کند. جش��نواره 
سینمایی مقاومت و دفاع مقدس این کار را چند روز در کرمان 
انجام داد، ولی متأسفانه همیشه می بینیم این واقعه و فضای 
نشاط آن تنها به همین چند روز محدود است و دوباره هیچ 

اتفاقی در این زمینه نمی افتد.
باید برگزاری جشنواره های موضوعی را به فال نیک گرفت 
و تالش کرد تا این فضاها فایده عملی برای سینمای کشور 
داشته باشد، اما تا رسیدن به این هدف راه درازی وجود دارد.

 روبان سفید

 چرا در دولت های مختلف، همواره بعد از 
گروه 
امور اقتصادی و سیاس��ی در دولت ها به فرهنگ

فرهن��گ توجه ش��ده اس��ت و برخالف 
ضرورت ها در خصوص توجه جدی به امور فرهنگی، این امر مورد 
غفلت قرار گرفته است؟ تشابه و تکرار رفتار ارباب سیاست و اقتصاد، 
نس��بت به حوزه و موضوعات فرهنگی، راه را برای رسیدن به این 
آسیب سهل تر می نماید. فرهنگ در نگاه بعضی به معنای اموری 
متوقف به اوقات فراغت و اسبابی برای سرگرمی و یا حتی زمینه ای 
برای رش��د افکاری مزاحم برای س��ایر حوزه ها و به خصوص امور 
سیاسی است. نمی شود آن را نادیده گرفت، چون به هر حال افرادی 
و اوقاتی را در اختیار خود دارد، اما فقط در حد رفع مزاحمت و پس 
از حل مسائل اساسی از دید این قشر )مسائل اقتصادی و سیاسی( 

آنچه می ماند می تواند در اختیار این حوزه )فرهنگ( قرار گیرد.
و اما در حقیقت و با پ��س زدن پرده خودفریب��ی می توان فهمید 
و دید که فرهنگ، بس��تر حیات انس��ان و اجتماع اس��ت، موطن 
و ش��کل دهنده اقتصاد و امور سیاس��ی اس��ت، فرهنگی که این 
 قابلیت را دارد، فرهنگی اس��ت که خاس��تگاه امور عقلی اس��ت،

موضوعات برای ورود به آن، از فیلتر عقل  می گذرد  و خروجی آن 
نیز امر معقولی است که در جهت حل مسائل شخصی و اجتماعی 
انسان و در نهایت ارتقا و باال بردن انسانیت انسان است. اگر جایگاه 
فرهنگ را این بدانیم و باور کنیم، هیچ تصمیمی اتخاذ و برنامه ای 

تدوین و اقدامی محقق نمی شود مگر آن که پیوست فرهنگ آن، 
الزامات و باید ها، کنش ها و واکنش ه��ا و آثار و تبعات آن را بر روی 
انسان به عنوان فرد و بعد به عنوان جزء اصلی اجتماع، بررسی، تعریف 

و پیش بینی نکرده باشد.
در جامع��ه اس��المی فرهن��گ یعن��ی، چ��ه کنی��م که انس��ان 
س��رگرم نباش��د؟ چه کنیم که انس��ان مس��ئول بودن خ��ود را 
فراموش نکن��د؟ چ��ه کنیم ک��ه انس��ان در همه ح��ال متوجه 
 باش��د از کج��ا آمده، ب��رای چه آم��ده و ب��ه کجا خواه��د رفت؟

 انس��ان ش��أن و منزلت خود را درس��ت فهم کند، ح��ق خود را 
نس��بت به خود، نس��بت به همه چیز دیگر و متقاب��الا حق همه 
چیز دیگر را نس��بت به خ��ود، صحیح به ج��ا آورد و ام��ا وظیفه 
مدیریت فرهنگی در جامعه آگاهی بخش��ی اس��ت، ایجاد زمینه 
برای دانستن اس��ت، باید توان تش��خیص صحیح و درک درست 
و کش��ف حقیق��ت را در اصح��اب فرهن��گ ایج��اد ک��رده و باال 
 ببرد تا ایش��ان بتوانند با توان و ق��درت خود، جامعه را بس��ازند. 
مگر رذائل و فضائل اخالقی از ش��اخصه های م��ورد نظر فرهنگ 
نیس��ت؟ و مگر همین صف��ات و ویژگی ه��ا، مادر و باع��ث افعال 
اقتصادی و سیاسی نمی ش��ود؟ و صدها از این دست سؤاالت که 
همه با اندکی توجه، دس��ت و پای هر فعل و اقدام��ی را در دامان 
فرهنگ هر جامعه نش��ان می دهد. ل��ذا اولی��ن و مؤثرترین قدم، 
یکی کردن تعریفم��ان از فرهن��گ و اعتقاد به آن اس��ت که اگر 

اینچنین بش��ود برنامه ها و راهبردها با اتفاق نظر به سهولت قابل 
طراحی و اجرا خواهد ش��د. در مرحله بعد، فرهنگ به عنوان یک 
 کل به هم پیوس��ته باید دارای برنام��ه ای جامع و فراگیر باش��د،

 هم معطوف به فعالیت ساختارهایی که مستقیما در این موضوع 
فعالیت می کند و هم س��ایرینی که در حوزه های دیگر مسئولند 
و بنا به مطال��ب پیش گفته، ب��ه دلیل تأثیر و تأث��ری که بر حوزه 
 فرهنگ دارن��د، باید در این برنامه درس��ت دیده ش��ده باش��ند.

 اینها چیزی نیست که با سالیق مختلف سیاسی و مدیریتی امکان 
تغییر داش��ته باش��د، مدیران و دولت ها صرفا در کندی و سرعت 
حرکت و فعالیِت در این راستا می توانند مؤثر باشند و اگر غیر از این 
است یا بشود، به دلیل عدم دستیابی و اعتقاد و اتفاق بر همان تعریف 
از فرهنگ و رس��الت آن اس��ت. در این نگاه دیگر، انواع رسانه های 
تصویری و صوتی و مکتوب و غیره در خدمت اس��تغنای فرهنگ 
جامعه خواهد بود، نه به بیراهه می ب��رد و نه بی حاصل خواهد بود. 
شبکه ارتباطی را در وسیع ترین و متنوع ترین شکل و جذاب ترین 
فرم به یاری می گیرد و بهره برداری می کن��د، یاران خالق و مولد 
عرصه فرهنگ را از مستعدترین ها برمی گزیند و بیشترین تعامل را با 
آنها و بین آنها و جامعه برقرار می نماید. دیگر فرقی به جهت ماهوی و 
 کارکردی بین کتاب، فیلم، موسیقی، نمایش، تئاتر و... نخواهد بود. 
تفاوتشان در اس��تعدادهای مختلف و به کارگیرندگان هر یک از 
آنها و سلیقه های متفاوت بهره برندگان از آثار به دست آمده از هر 
کدام خواهد بود و اال مبدأ و مقصد یکی خواهد بود و اما در این بین 
به جهت کارکردی، سینما به دلیل میزان فراگیری و تأثیرگذاری 

جایگاه ویژه ای در سپهر فرهنگی دارد. 
همین ویژه بودن س��بب توجه بهره برن��دگان و بهره گیرندگان از 
این مدیوم می ش��ود، هم کس��انی که این وس��یله را به استخدام 
اه��داف و بعضا مطام��ع خ��ود در می آورن��د و هم آن��ان که دل 
و دی��ده به آن می س��پارند به امید بردن حظی و دس��ته س��ومی 
هم هس��تند که وظیفه آنها مدیری��ت فض��ا و برنامه ریزی کالن 
فرهنگی است، به گونه ای که این رس��انه نیز در چارچوب وظیفه 
کالن و رس��الت کلی فرهنگی نظ��ام حرکت کند. پ��س باید این 
مدیوم را به طراز کیفی جهانی رساند، فلذا تقویت زیرساخت های 
متناسب با این انتظار، اجتناب ناپذیر اس��ت و ضامن به روز بودن 
و به روز مان��دِن حضور در ش��بکه جهانی این فعالیت اس��ت که 
 از کار مش��ترک ش��روع و به حضور مس��تقل منتهی می ش��ود و 
برای این هدف، تربیت و آموزش نیروی انسانی اولین نیاز و فراهم 
نمودن ابزار کار در این سطح، شرط دیگر است. ایجاد مرکز مطالعات 
و تحقیقات در حوزه محتوایی، زیبایی شناسی و فنی از لوازم این 

حرکت خواهد بود و بسیاری توجهات دیگر.

حلقه ای که همیشه مغفول مانده است 

فرهنگ؛ فرزند یتیم مانده دولت ها

امید،نشاط و معنویتهیأت بازبینی درجشنواره نمایش های کمدی

دبیر چهارمین جشنواره نمایش های کمدی اصفهان گفت: نتایج 
مرحله بازبینی چهارمین جشنواره نمایش های کمدی اصفهان اول 

تیرماه اعالم خواهد شد.
میثم بکتاش��یان با اش��اره به زم��ان بازبینی نمای��ش ها گفت: 
بازبینی۲۶ نمایش صحنه ای،۱7نمایش��نامه خوانی و 3 نمایش 
خیابانی در چهارمین جش��نواره نمایش های کمدی اصفهان از 
۲5 لغایت3۰ خردادماه انجام می شود. دبیر چهارمین جشنواره 
نمایش های کمدی اصفهان اف��زود: جدول زمانبندی بازبینی به 

سرپرستان گروه ها و رسانه ها ارایه ش��ده و بازبینی نمایش ها و 
نمایش��نامه خوانی ها طبق زمانبندی خود اجرا می شود. وی از 
حضور ۸ کارشناس در هیأت های بازبینی این جشنواره خبر داد 
و اظهار داشت: هوشنگ جمشیدیان، سعید محسنی، اسماعیل 
موحدی، منصور سلطانی زاده و مهدی بقایی کارشناسان بازبینی 
بخش صحن��ه ای و مجید صدیقی،  محس��ن عرب��زاده، فهیمه 
سیاحیان، منصور سلطانی زاده و مهدی بقایی کارشناسان بازبینی 
بخش نمایشنامه خوانی این مرحله از جشنواره کمدی هستند.

شایان ذکر است نتایج این مرحله از جش��نواره اول تیرماه اعالم 
 خواهد ش��د. این جش��نواره در بخش صحنه ای ویژه، خیابانی، 
نمایشنامه خوانی و نمایشنامه نویسی با موضوعات ترافیک و حمل 
و نقل عمومی، فضای سبز و... برگزار می ش��ود. همچنین پایان 
خردادماه آخرین مهلت ارس��ال آثار در بخش نمایشنامه نویسی 
اس��ت. هنرمندان عالقمند به ش��رکت در این بخش از جشنواره 
نیز می توانند جهت  کسب اطالعات بیش��تر به دبیرخانه دائمی 
جشنواره نمایش های کمدی اصفهان واقع در تاالر هنر مراجعه 

نمایند.

مدیرعامل س��ازمان فرهنگی -تفریحی شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: صدها برنامه متنوع فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی از س��وی 
سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان با شعار امید، نشاط و 
معنویت در ایام تابستان تدارک دیده شده است. محمد بیک با بیان 
این که شعار امید به واسطه خلق حماسه سیاسی بشارت آفرین توسط 
شهروندان و هموطنان نامگذاری شده است، افزود: شعارهای نشاط 
در قالب برنامه های متنوع ورزشی، فرهنگی، تفریحی و معنویت به 
واسطه ایام و اعیاد شعبانیه و ماه مبارک رمضان نامگذاری گردید.  

وی تصریح کرد: به منظور ترویج سبک زندگی سالم، نشاط بخش و 
متعالی در تابستان سال جاری 5 مرکز هنری، ۱۱ مرکز تخصصی 
و 3۶ مرکزمحل��ه محور در این خصوص فعال اس��ت.  مدیرعامل 
سازمان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
حمایت از تولید آثار فاخر هنری، به نمایش گذاشتن نمایش های 
کمدی، سینمای خانواده، سینمای هنری، نمایش و تحلیل فیلم، 
تئاتر و سینمای مستند از جمله برنامه های هنری سازمان است که در 
 تاالر هنر برگزار می شود.  بیک با بیان این که سلسله نشست های

فرهنگ و معماری در م��وزه حمام علیقلی آقا برگزار می ش��ود، 
اظهار داشت: نمایشگاه های تجس��می و هنری در موزه هنرهای 
معاصر، تربیت مربی داستان نویس��ی در مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان و کنسرت های موسیقی در هنرسرای خورشید برگزار 
 می ش��ود.  بیک افزود: ۱۶5 رش��ته با عناوین هنر، مهارت های

 منزل و بهداش��ت ش��هروندی و هنرهای هفتگانه آموزش داده 
می شود.  وی گفت: افزایش نقش کتابخوانی و مطالعه در گذران 
اوقات فراغت نتایج مطلوبی در ارتقای سطح دانش و بینش افراد 

خواهد داشت.

کسی که میان دعوای لورل و هاردی افتاد!
گروه فرهنگ - »هری لنگدون« فرزند نقاشی به نام ویلیام لنگدون در۱5 ژوئن سال 
۱۸۸۴در کانسیل از ایالت آیووا آمریکا به دنیا آمد. او با چهره ای حیرت زده ،معصوم و 
کودکانه، خیلی زود به کمدین مشهور دنیای سینمای صامت آمریکا تبدیل گردید. او 
در ابتدا به استودیوی فیلم »ویتاگراف« پیوست و در نهایت در استودیوی »کیسون«  
به ستاره ای بی بدیل تبدیل ش��د. او در اوج زندگی حرفه ای به عنوان چهار کمدین 
مشهور دوران خود مطرح شد. او همچنین به عنوان یک پانتومیست درجه یک فعالیت 
می کرد و به کمک راهنمایی کارگردانان توانست رقیب خوب چارلی چاپلین و هارولد 
لوید و باستر کیتون ش��ود. از فیلم های مش��هور هری لنگدون می توان به »ترمپ یا 
ولگرد« ۱۹۲۶اشاره کرد. »ولگرد« با کارگردانی فرانک کاپرا و معرفی جوان کرافورد 
هنرپیشه بزرگ س��ینمای کالس��یک نیز همراه بود. همکاری بین کاپرا و لنگدون با 
دو فیلم دیگر به نام های »مرد قوی« )۱۹۲۶(، و »زیرش��لواری دراز» )۱۹۲7( ادامه 

یافت. این سه فیلم از بهترین فیلم های هری لنگدون هستند. بعد از این موفقیت ها 
هری سعی کرد خالق آثار خود شده که در این زمینه موفقیتی کسب ننمود. آخرین 
فیلم صامت خود را ۱۹۲۸ بازی کرد. در پایان دهه۴۰ هری لنگدون که خود بازمانده 
دوران طالیی سینمای کمدی بود و زمانی رقیب چاپلین و لوید به شمار می آمد، نهایتا 
ایفای نقش زوج هنری با الیور هاردی را ایفا کرد. در سال ۱۹3۹ در فیلمی مشترک با 
هاردی به نام »زنوبیا« به کارگردانی گوردون داگالس، با وجود شباهت ظاهری بسیار، 
نتوانست جانشین اس��تن لورل که با هاردی به اختالف خورده بود شود، چون اصوال 
ش��وخ طبعی لورل فقط مختص به خود او بود. تازه  هری لنگدون، نویسنده بسیاری 
از آثار واپسین لورل و هاردی بود و زمانی برای خود کمدینی بزرگ محسوب می شد. 
لنگدون در طی زندگی خود س��ه بار ازدواج نمود. بار اول با رز فرانسیس منسلوف به 
سال۱۹۰3 که این ازدواج تا۱۹۲۶ دوام نیاورد. بعد آن با هلن والتون به سال ۱۹۲۹و 

در سال ۱۹3۴با ش��لدون ازدواج نمود. هری لنگدون در سال ۱۹۹7 در لس آنجلس 
به علت خونریزی مغزی فوت نمود ودر گورس��تان گراند پارک در گلندیل کالیفرنیا 
دفن گردید. شورای شهر بلوفس روزی را با نام لنگدون جشن گرفته و در سال ۱۹۹۹ 
بلواری را به نام هری لنگدون نام نهاد. تعریف ساده و بنیادین کمدی در تئاتر و سینما 
این اس��ت: »کمدی اثری است که در بیننده شادی و نش��اط ایجاد کند و به خوبی و 
خوشی نیز به پایان برس��د«،  اما غنای یک اثر کمدی به مفهومی بستگی دارد که به  
واسطه   آن تماشاگر به خنده افتاده است. انواع مختلف کمدی وجود دارد که هر یک 
به شیوه ای در بیننده شادی و خنده ایجاد می کنند؛ برای مثال در کمدی های تلخ و 
سیاه، خنده از رخ دادن ماجرایی جدی ایجاد می ش��ود که حتی گاه پایان تلخی هم 
دارد، ولی عامل مش��ترک در همه   انواع کمدی وجود رگه ه��ای مضحک در رفتار و 

عملکرد انسان هاست .



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 تیم بدون چهره
 قهرمانی جهان را تکرار می کند؟

با کناره گیری علیرضا نصرآزادانی از تیم ملی تکواندو، عنوان کاپیتانی تیم 
ملی به رقیب اصلی وی در وزن پنجم مسعود حجی زواره رسید.

جلسه بررس��ی وضعیت علیرضا نصرآزادانی برای حضور در وزن چهارم 
تیم ملی تکواندو در مس��ابقات قهرمانی جهان برگزار ش��د و در نهایت 
عدم توافق طرفین باعث ش��د تا نصر از حضور در تی��م ملی کناره گیری 
کند. نص��ر پیش از این ب��ه عنوان باس��ابقه ترین ملی پ��وش تکواندوی 
 ایران عن��وان کاپیتانی این تی��م را نیز به خود اختص��اص داده بود که با 
کناره گیری وی، مسعود حجی زواره ملی پوش رقیب نصر در وزن پنجم، 
کاپیتان تیم ملی در مسابقات جهانی ش��د. تیم ملی تکواندوی ایران در 
حالی عازم مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک می شود که هیچ یک از 
نفرات حاضر در اردو تجربه مسابقات دوره قبل را ندارند. در تیم اعزامی 
تنها ملی پوش مدال آور علیرضا نصر بود که مدال طالی قهرمانی جهان در 
دوره قبل را در کارنامه داشت. با این اوصاف این نگرانی برای اهالی تکواندو 
ایجاد شده است که آیا با وجود حضور چهره های کم تجربه تر، تیم ملی 
تکواندوی ایران می تواند قهرمانی دوره قبل که به سختی و پس از چهل 
سال با پشت سر گذاشتن کره جنوبی به دست آمد را حفظ کند و یا خیر؟ 

هافبک پرسپولیس آبی پوش شد
میثم نقی زاده با عقد قراردادی یک س��اله به تیم فوتبال گسترش فوالد 
تبریز پیوست. هافبک فصل گذشته تیم پرس��پولیس پس از مذاکرات 
نهایی با مدیران گس��ترش فوالد تبریز با این تیم قرارداد رس��می امضا 
کرد. تیم گسترش فوالد که اولین سال حضور خود در لیگ برتر را تجربه 
می کند برای ترمیم خط هافبک خود میثم نقی زاده را جذب کرده است. 
محمد ناصری دروازه بان تیم ملی جوانان و تیم سپاهان به طور قرضی به  

این تیم پیوست و سال آینده پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد.

 چک هافبک جدید استقالل
 برگشت خورد

احمد جمش��یدیان که در آس��تانه عقد قرارداد با تراکتورسازی بود 
پس از توافق با استقاللی ها و دریافت چک از مسئوالن تیم پرطرفدار 
پایتخت اعالم کرد که فصل آینده با پیراه��ن آبی بازی می کند، اما 
برگش��ت خوردن چک این بازیکن که تاریخ روز پنج شنبه را داشت 
معادالت را بر هم زد. این بازیکن روز پنج ش��نبه در آخرین امتحان 
درسی خود شرکت کرد و به تهران بازگشت، ولی در قراردادش ذکر 
شده در صورت نقد نشدن چک، می تواند تیم جدیدی انتخاب کند. 
جمش��یدیان تصمیم دارد باز هم با تراکتوری ها مذاکره کند؛ همان 
اتفاقی که سال گذشته برای دهنوی افتاد و از استقالل چک گرفت 

و به تراکتورسازی رفت. 

 بدمینتون باز اصفهانی
 در تدارک مسابقات آسیایی

اردوی آماده سازی تیم ملی بدمینتون نوجوانان از ۲۵ خرداد ماه با 
حضور ۵ ملی پوش کلید می خورد.

در آس��تانه مس��ابقات بدمینتون قهرمانی زیر۱۹س��ال آسیا که به 
میزبانی مالزی برگزار می شود، ۵ ملی پوش در اردوهای آماده سازی 
تیم ملی حاضر می ش��وند. بر این اس��اس علیرضا فغف��وری، مهران 
شهبازی و عرفان جوینده در بخش آقایان و ثریا آقایی و یسری بیگی 
بدمینتون باز اصفهان��ی در بخش بانوان ب��ه اردوی تیم ملی دعوت 
شدند که در بخش آقایان با برگزاری انتخابی، دو نفر به مالزی اعزام 
می شوند. فریبا جاللیان و مرتضی ولی دروی هدایت ملی پوشان را 
در این مسابقات برعهده دارند. مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان 
آسیا )زیر ۱۹ سال( در روزهای هجدهم تا بیست و چهارم تیرماه سال 

جاری در شهر کوتاکینا بالو سابا مالزی برگزار خواهد شد.

علی کریمی به تراکتورسازی پیوست
 شماره هشت پرسپولیس، فصل آینده در تیم فوتبال تراکتورسازی 

توپ خواهد زد.
علی کریمی با عقد قرارداد به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیوست. 
او پیش از این، مذاکراتی با مجید جاللی سرمربی این تیم داشت و به 
توافق رسیده بود و  روز پنج شنبه قراردادی مابین شماره »8« سابق 

پرسپولیس و مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی امضا شد. 

احتمال حضور حسینی در استقالل !
اخبار رسیده از منابع غیر رسمی از اس��تقالل حاکی از آن است که 
در پی توافق علی حمودی با مسئوالن سپاهان و همچنین مشخص 
نبودن وضعیت خسرو حیدری، مس��ئوالن استقالل به دنبال جذب 

سید محمد حسینی هستند.
به احتمال زیاد مس��ئوالن اس��تقالل با توجه به نیاز این تیم به یک 
گوش راس��ت با تجربه، تمام تالش خود را خواهد کرد تا حس��ینی 
را جذب کند. این درحالی اس��ت که حسینی س��همیه لیگ برتری 
محسوب نمی شود و بازیکن آزاد به حساب می آید که این امر باعث 

تمایل بیشتر آبی ها به جذب وی شده است.

 نباید خطا و کرنر زیاد
 به کره بدهیم
حاج رضایی / 

کارشناس فوتبال
مهم برد براب��ر لبنان بود که به اعتق��ادم ما چهار امتی��از گرفتیم، چون 
هم س��ه امتیاز بازی را اندوختیم و هم تفاضل گل را بهبود بخش��یدیم. 
ک��ره اف��ت ک��رده اس��ت، ام��ا این ب��ه آن 
 مفهوم نیس��ت که ما ب��ازی را ب��رده ایم.

این تیم فاکتورهایی را در گذشته داشته 
که هنوز همراهش اس��ت. آنها در تهران 
هم این هش��دار را به ما داده ان��د. کره، 
سر زن های خوبی دارد و افکار تاکتیکی 
کی روش در زمان ک��م در کاهش این 
خطر بای��د ب��ه کار بیاید، 
همچنین ما نباید خطا 
و کرن��ر زیاد ب��ه کره 

دهیم.   

6
رنگرز نایب رییس شورای کشتی آسیا شد

حسن رنگرز مشاور وزیر و نایب رییس فدراسیون کشتی ایران، به عنوان نایب رییس شورای کشتی آسیا 
انتخاب شد. این انتخاب در پی رایزنی های گسترده انجام شده توسط فدراسیون کشتی با مسئوالن فیال و 
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 توصیه دایی
 به انصاری فرد

 ادعای جالب
 آقای خاص

سرمربی چلس��ی بر این باور اس��ت که در لیگ برتر انگلیس در فصل جاری۶ 
تیم از جمله لیورپول و تاتنهام توانایی قهرمانی دارند. ژوزه مورینیو به تازگی و 
پس از خروج از رئال مادرید، هدایت چلسی انگلیس را به عهده گرفته است. او 
تأکید کرده لیگ برتر انگلیس از زمانی که او در سال۲۰۰۷ چلسی را ترک کرده 
رقابتی تر شده است و تیم هایی چون منچستریونایتد، منچسترسیتی، آرسنال، 
تاتنهام، لیورپول و چلسی برای قهرمانی خواهند جنگید. وی می گوید: فکر 
نمی کنم از نظر کیفیت، لیگ برتر انگلیس بهتر از پیش شده باشد. برای باالتر 
رفتن کیفیت، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا سطح این لیگ باالتر برود، 
ولی از نظر رقابتی  بودن باید بگویم که لیگ جزیره بسیار سخت تر از گذشته 
شده است.  وی عنوان کرد: در دوران پیش که سرمربی چلسی بودم رقابت برای 

قهرمانی بین سه تیم منچستریونایتد، چلسی و آرسنال بود. 

با وجود ش��ایعاتی که درباره جدایی قریب الوقوع کری��م انصاری فرد از 
پرسپولیس ش��نیده می ش��ود، این بازیکن در جمع قرمزپوشان ماندنی 
خواهد شد.کریم انصاری فرد مذاکرات خود با باشگاه پرسپولیس را نیمه 
کاره رها کرده تا این ش��ائبه به وجود آید که تصمیم به جدایی از این تیم 
گرفته اس��تف اما ش��نیده های خبرنگار عصر ایران حاکی از آن است که 
دایی در گفتگویی کوتاه تلفنی به وی توصیه کرده اس��ت که قراردادش 
با پرس��پولیس را تمدید کند. دایی به انصاری فرد اینطور گفته است که 
به دلیل از دست دادن پیران ملی، بهتر است به جای حضور در تیم های 
 درج��ه دوم خارجی، در لیگ برتر بماند تا با درخش��ش پیش چش��مان

کی روش، شانس حضور مجدد در تیم ملی را به دست بیاورد. قرار است 
کریم انصاری فرد مذاکرات نهایی را رویانیان انجام بدهد.

تمرین ارسالن کاظمی با »داالس«
ارس��الن کاظمی ملی پوش بس��کتبال ایران که در تمرین های 
پیش فصل لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا )NBA( حضور دارد 
و در ترکیب تیم ه��ای مختلف به کارش ادام��ه می دهد، پس از 

»هیوستون« و »ایندیانا« در تمرین های »داالس« حاضر شد. 

النصر  در پی جذب   مهاجم  سابق پرسپولیس
باش��گاه النصر از مذاکره با ابراهی��م توره مهاجم 
س��نگالی که در این فصل طی 3۵ بازی، ۱8 گل 
برای تیمش به ثمر رسانده است برای پیوستن به 

این تیم خبر داد. 

درخواست بدترین تیم فوتبال جهان

بدترین تیم جه��ان از تیم ملی اس��پانیا برای بازی 
دوس��تانه دعوت کرد.تی��م ایبیس برزی��ل که لقب 
بدترین تیم باشگاهی جهان را یدک می کشد از تیم 
ملی اسپانیا برای بازی دوستانه با این تیم دعوت کرد. 18
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آخرین وضعیت نقل و انتقاالت 

بمب ها درحال روشن شدن

 فصل نق��ل و انتقاالت همچنان ادام��ه دارد و تیم ها 
مهره های مورد نظر خود را برای س��یزدهمین دوره 
از لیگ برتر جذب می کنند و ی��ا همکاری خود را با 

برخی از مهره ها به پایان می رسانند.
اگرچه هنوز بمب های نقل و انتقاالت در تیم ها دیده 
نشده اس��ت، ولی همچنان مدیران و س��رمربیان با 

قدرت به کار خود ادامه می دهند.
  استقالل تهران

تا به این لحظ��ه در تیم اس��تقالل ته��ران، مهدی 
 نظری و جمشیدیان و عابدینی به جمع آبی پوشان 
پیوس��ته اند و احتمال جذب هادی عقیلی، محمد 

قاضی و آرش افشین نیز وجود دارد.
اشجاری و بائو نیز از تیم جدا شده و کیانوش رحمتی 

و حمودی نیز در آستانه جدایی هستند.

پرسپولیس
در تیم پرس��پولیس تهران یونس ش��اکری، میالد 
غریبی، محمدعباس زاده، هادی کفشگری، حمید 
علی عسگر، سید مهدی سید صالحی، میثم حسینی 
 و امی��د عالیش��اه به جم��ع سرخپوش��ان پایتخت 
پیوسته اند. احتمال جذب شجاع خلیل زاده،  قاسم 

حدادی فر و پیام صادقیان نیز وجود دارد.
عل��ی کریم��ی، امیرحس��ین فش��نگچی و والتکو 
دانوس��کی نیز از این تیم جدا ش��ده ان��د و احتمال 
جدایی محمدقاض��ی، کریم انصاری ف��رد و مهرزاد 

معدنچی نیز وجود دارد.
تراکتورسازی تبریز  

در تیم تراکتورسازی تبریز نیز حامد لک، دلیر، میثم 
بائو و سعید دقیقی به تیم پیوسته اند.

عقیل اعتمادی، س��ید مهدی س��یدصالحی، قاسم 
 دهنوی، مه��دی ثابت��ی و عابدینی نی��ز از تیم جدا 
شده اند و به احتمال فراوان محسن فروزان نیز از تیم 

تراکتور می رود.
سپاهان اصفهان

در تیم سپاهان اصفهان نیز یعقوب کریمی و رحمان 
احمدی به جمع طالیی پوشان اصفهان پیوسته اند 
و هادی عقیلی و علی حمودی نیز به احتمال زیاد به 

این تیم می آیند.
جمش��یدیان، مهدی جعفرپور، حس��ن جعفری و 
محمدرضا خلعتبری نیز از تیم سپاهان جدا شده اند.

 فوالد خوزستان
در تیم فوال خوزس��تان نیز تا به اینجای کار حس��ن 
جعفری و مهدی بدرل��و به جمع ش��اگردان فرکی 

پیوسته اند.
مهدی امیرآبادی، میثم کریم��ی، ادریس کوچکی، 
طالب ریکانی و پورخسروانی از تیم جدا شده اند و به 
احتمال فراوان آرش افشین نیز سرخپوشان اهوازی 

را ترک می کند.
  نفت تهران

در تیم نفت ته��ران نیز حس��ین ابراهیمی، محمد 
نزهتی، کامیابی نیا، وحید امیری، حمید بوحمدان، 
رسول نویدکیا، حسین رحیمی و اکبر صغیری به این 

تیم پیوسته اند.
یعقوب کریمی، هادی ش��کوری، مصطفی سیفی، 
مهدی خیری، محسن یوسفی، میثم آقابابایی، میثم 
 حس��ینی و حامد فالح زاده نیز از تیم جدا شده اند

و احتمال جدایی مگنو باتیس��تا، گ��وران لوبوویچ، 
داس��لیوا و امین منوچهری نیز در آستانه جدایی از 

این تیم قرار دارند.
مس کرمان  

در تیم مس کرمان احتمال پیوستن محمد آبشک، 
مهدی نظرزاده، نظیف کار و کیانوش رحمتی به این 

تیم وجود دارد.
 عنایتی و مهرداد کریمیان از این تیم جدا ش��ده اند

و احتمال جدایی شجاع خلیل زاده،  میالن میاتوویچ، 
اس��تفان باتس و ایوان پتروویچ نیز از این تیم وجود 

دارد.
راه آهن  

در تیم راه آهن شهر ری، میالد نوری، رامین رضائیان، 
وحید طالب لو، خالقی فر، علی علیپور، بهنام برزای 
و حامد فالح زاده به این تیم افزوده شده اند و محمد 
محمدی، ه��ادی کفش��گری، علیرضا عباس��فرد، 
محمدرضا مامانی، ایگور کاسترو، حمید علی عسگر و 

امید عالیشاه از تیم جدا شدند.
سایپای البرز  

در تیم سایپای البرز مهدی جعفرپور، بابک حاتمی، 
 ناصحی، مش��کل پور و مه��دی ثابتی ب��ه این تیم 
پیوس��ته اند و احتمال جذب منوچهری نیز به تیم 
وجود دارد. میالد غریبی، رحمان احمدی و س��عید 

دقیقی نیز از این تیم جدا شده اند.
صبای قم  

در تیم صبای قم، رضا عنایتی به جمع بازیکنان این 
تیم پیوسته است.

میالد نوری، رامی��ن رضائیان، حامد لک، س��هراب 
بختیاری زاده، ویک��روم و مهدی بدرل��و از این تیم 

جدا شده اند.
داماش گیالن   

در تیم داماش گیالن تاکنون هیچ گزینه ای به تیم 
جذب نشده است.

علیرضا جهانبخش، حس��ین ابراهیمی و حس��ین 
رحیمی از این تیم جدا ش��ده اند و احتمال جدایی 
محمد آبشک، نظرزاده و نظیف کار از تیم وجود دارد.

فجر سپاسی شیراز  
در تیم فجر سپاس��ی ش��یراز، بهنام عس��گرخانی، 
مصطفی حسری، عمار نیک کار، مهرداد کریمیان، 
 س��یامک کوهن��ورد و مجتب��ی زارعی ب��ه این تیم 
پیوس��ته اند و احتمال جذب مه��رزاد معدنچی نیز 
وجود دارد. خالد شفیعی، مهدی نظری و قزلچی نیز 

از جمع فجری ها جدا شده اند.
ملوان بندرانزلی  

در تیم مل��وان بندرانزلی، ادریس کوچکی، حس��ن 
 اش��جاری، دغاغل��ه و مهدی ش��یری به ای��ن تیم 
پیوس��ته اند. محمد نزهتی، مازی��ار زارع و مهرداد 

اوالدی نیز از جمع انزلی چی ها جدا شده اند.
ذوب آهن اصفهان  

در تیم ذوب آهن اصفهان، هی��چ بازیکنی تا به حال 
به این تیم نپیوسته و احتمال جدایی پیام صادقیان، 

قاسم حدادی فر و پهلوان از این تیم وجود دارد.
آلومینیوم هرمزگان  

 آلومینیوم��ی ها نی��ز تاکن��ون بازیکن��ی را جذب 
نکرده اند، اما پیرزاده، ناصحی، مجتبی زارعی و ایمون 

زاید از این تیم جدا شده اند.
صنعت نفت آبادان  

در تیم صنعت نفت آبادان نیز تاکنون مهره ای جذب 
نشده اس��ت، اما مصطفی حسری، خالقی فر، رسول 
نویدکیا، مش��کل پور، دغاغله، س��یامک کوهنورد و 
بهنام برزای از این تیم جدا شده اند و احتمال جدایی 

حسین کعبی نیز وجود دارد.
پیکان  

میالد زیندپور و کاروالیو از پیکان جدا شده اند و هیچ 
بازیکنی به این تیم نپیوسته است.

گهر دورود  
هی��چ بازیکنی ب��ه تیم گهر نیز نپیوس��ته اس��ت و 
محمدرضا خرسندنیا،  محمد پروین، رضا کاردوست 

و عمار نیک کار از این تیم جدا شده اند.
استقالل خوزستان  

در تیم استقالل خوزستان هیچ بازیکنی از تیم جدا 
نش��ده اس��ت، اما بختیاری زاده، قزلچ��ی، ویکروم، 
 آچیله، میثم کریمی و کاروالیو به این تیم پیوسته اند

  و حس��ین کعبی نیز به احتم��ال زیاد ب��ه این تیم 
می پیوندد.

سرمربی تیم ملی از فدراسیون و اشکان دژاگه خواسته که موضوع را مسکوت نگه دارند تا 
از این بازیکن به عنوان سورپرایز در اولسان کره جنوبی رونمایی کند.

وقتی سایت ترانسفر مارکت انگلیس در گزارش��ی به وضعیت اشکان دژاگه در تیم فوالم 
 پرداخت و اعالم کرد که آس��یب دیدگی این بازیک��ن 3/۵ میلیون یوروی��ی آ خر ماه مه

)۱۰ خردادماه( به پایان می رسد، هیچ کس در ایران فکرش را نکرد که آیا اشکان به تیم 
ملی و بازی های حساسش می رسد یا نه؟!

حاال که۱4روز هم از تاریخ مورد نظر گذشته است، رسانه های داخلی از پایان مصدومیت 

این بازیکن خبر می دهند و حتی سایت های خبری به نقل از صفحه او در یکی از شبکه های 
اجتماعی نوشتند: »آماده بازگشت به میادین هس��تم.« این موضوع در روزهای حساس 
تیم ملی در مقدماتی جام جهانی برجس��ته ش��ده و همه چیز تحت الشعاع بازی با قطر و 

لبنان قرار گرفته است.
در حالی که همه نگاه ها به بازی امروز تیم ملی مقابل لبنان اس��ت، برخی منابع نزدیک 
به کادر فنی تیم مل��ی، صحبت هایی درباره دعوت ش��دن او ب��ه اردوی تیم ملی مطرح 
می کنند. ظاهرا اشکان طبق برنامه کادر فنی تیم ملی در حال آماده شدن است و احتماال 

با تشخیص کارلوس کی روش، از اروپا راهی کره جنوبی می شود تا در آخرین بازی مرحله 
مقدماتی در جمع ملی پوشان قرار بگیرد.گفته می شود که سرمربی تیم ملی از فدراسیون 
و اشکان دژاگه خواسته که موضوع را مسکوت نگه دارند تا از این بازیکن به عنوان سورپرایز 
در اولس��ان کره جنوبی رونمایی کند و کره ای ها در جریان بازی ک��ردن این بازیکن قرار 
نگیرند. در این که اشکان دژاگه دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته و۱۰ روز از پایان 
مصدومیت او گذش��ته تردیدی وجود ندارد. حتی می توان ح��دس زد که او پس از تأیید 
پزشکان، تمرین های خود را هم آغاز کرده، ولی به خاطر آسیب دیدگی شدیدی که داشته، 
به بازی قطر و لبنان نمی رس��یده، چون به لحاظ بدنی و آمادگی جسمانی مدتی به دور 
از تمرین ها بوده است. حاال این که تصور کنیم او ۲8خرداد – یعنی ۱8 روز پس از پایان 

مصدومیت – در کره جنوبی برای تیم ملی به میدان برود دور از ذهن نیست.
اشکان دژاگه پس از جراحی پایش در مصاحبه هایی که انجام داد، به صراحت اعالم کرد که  
ای کاش می توانست در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشد و در راه جام جهانی به تیم ملی 
کمک کند. به هرحال او از آلمان به ایران آمده و بزرگ ترین هدفش بازی در جام جهانی 
۲۰۱4 برزیل است. به همین دلیل او با تالش و کوشش بیشتر می خواهد تا خودش را به 
آخرین و حساس ترین مسابقه تیم ملی که در اولسان کره جنوبی برگزار می شود برساند.

این که او پیغام فرستاده که آماده بازگش��ت به میادین است، یعنی می خواهد تیم ملی را 
در مقدماتی جام جهانی همراهی کند، چراکه لیگ های اروپایی تعطیل اس��ت و باشگاه 
فوالم تعطیالت بین فصل را می گذراند. با این معادالت، اعالم آمادگی او برای بازگشت به 

میادین شاید »کد« اشکان دژاگه به تیم ملی است.
دژاگه چند ماه پیش، در پیروزی۲-3 فوالم مقابل کوئیزپارک رنجرز در برخورد با تابلوهای 
تبلیغاتی کنار زمین دچار آسیب دیدگی ش��د و لیگامنت قوزک پایش را به تیغ جراحان 
سپرد. خبر بازگشت اشکان اگر با پیروزی تیم ملی مقابل لبنان همراه شود، امیدهای ایران 

را برای رسیدن به جام جهانی را پررنگ تر از قبل خواهد کرد.

اشکان دژاگه:

 سورپرایز تیم ملی در کره!

اشکان طبق برنامه 
کادر فنی تیم ملی 

در حال آماده شدن 
است و احتماال با 

تشخیص کارلوس کی 
روش، از اروپا راهی 
کره جنوبی می شود 

تا در آخرین بازی 
مرحله مقدماتی در 

جمع ملی پوشان 
قرار بگیرد



یادداشت

 حفظ اعتماد مردم به نظام
 اصل مهم انتخابات 

 ریی��س س��تاد انتخاب��ات چهارمح��ال وبختی��اری و مع��اون 
 سیاس��ی  امنیت��ی اس��تاندار، حف��ظ اعتم��اد م��ردم ب��ه نظام و

 سیس��تم اجرایی را از اصول مه��م مجریان در برگ��زاری انتخابات 
بیان کرد.

 ی��زدان جالل��ی گف��ت: ام��ام خمین��ی )ره( تئ��وری نوین��ی از
  مدیری��ت و حکومت��داری را ب��ه جهانی��ان ارای��ه داد و نظ��ام
  جمه��وری اس��المی را ب��ه عن��وان ش��یوه جدی��د حکومت��ی

 معرفی کرد.
وی از حضور بانشاط مردم در صحنه انتخابات به عنوان نماد مشارکت 
مردم در صحنه و حق تعیین سرنوشت مردم بر خود یاد کرد و افزود: 
برگزاری انتخابات های مختلف در طی عمر نظام جمهوری اسالمی، 

متکی بودن نظام بر آرای مردم و مردمساالری را ثابت کرد.
جاللی با بی��ان اقدامات س��تاد انتخاب��ات چهارمح��ال وبختیاری 
 ب��رای فراهم کردم تحق��ق مش��ارکت حداکثری م��ردم در صحنه

 و خل��ق حماس��ه، ادام��ه داد: تعیین معتم��دان محلی و تش��کیل 
 هیأت ه��ای اجرایی، ثبت ن��ام کاندیداه��ای انتخابات ش��وراهای
  اس��المی ش��هر و روس��تا و بررس��ی صالحیت آنان در هیأت های
  اجرای��ی و نظ��ارت، تش��کیل هی��أت ه��ای بازرس��ی و ارس��ال

 تعرفه های اخذ رأی به روس��تاها و ش��هرهای اس��تان از جمله این 
اقدامات بود.

خبر ویژه

استاندارچهارمحال وبختیاری
علی اصغرعنابستانی

داشتن صداقت در کار، جامع نگری، پاک کردن نیت ها و دوری از سطحی 
نگری از اصول اساسی بازرسان انتخابات اس��ت، چرا که بازرسی از روند 
اجرای امور و نظارت بر س��اختار مجریان و مسئوالن حکومتی، از اصول 

نامه حضرت علی) ع( است. 
نظارت و بازرس��ی، اصل مه��م حکومت��داری در س��یره حکومتی امام 
علی)ع( اس��ت و با اجرای صحیح بازرس��ی، سیس��تم، از خطا و فس��اد 
 مص��ون می مان��د. فردی ک��ه می خواه��د بر دیگ��ران بازرس��ی کند،

  در ابت��دا بای��د خ��ود، تقوا پیش��ه ک��رده و نی��ت خ��ود را در این مهم 
پ��اک کن��د و ب��ه همی��ن 
 دلی��ل داش��تن صداق��ت در 
ص��ادق  و  صال��ح  کار، 
دقی��ق  گ��زارش  ب��ودن، 
افت��اده اتف��اق   آنچ��ه 

 بدون کم و کاس��ت و رازداری 
در کار از دیگ��ر ویژگی هایی 
اس��ت ک��ه بای��د در انتصاب 

بازرسان مدنظر قرار گیرد.

صداقت و دوری از سطحی نگری 
در دستور کار بازرسان انتخابات

چهره روزیادداشت
برپایی نمایشگاه »قطره دریاست« در چهارمحال و بختیاری

مسئول دبیرخانه کانون مساجد چهارمحال و بختیاری از برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان 
»قطره دریاست« خبر داد. حجت االسالم مراد یوسفی گفت:  این نمایشگاه شامل16 قطعه پوستر 

با موضوع منویات رهبر معظم انقالب، تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و... است.
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با فراهم ش��دن ش��رایط عضویت دامداران در 
صندوق توسعه ملی دامپروری کشور، زمینه پرداخت تسهیالت 

برای دامداران فراهم شده است. 
برزو هیبتیان اظهار داش��ت: با فراهم ش��دن ش��رایط عضویت 
دام��داران در صندوق توس��عه مل��ی دامپروری کش��ور، زمینه 
پرداخت تسهیالت ضمانت های قابل تأمین برای دامداران فراهم 
 ش��ده اس��ت. وی افزود: بدین منظور دامداران می توانند مشکل 
نقدینگی برای تأمین علوفه، پرداخت هزین��ه جاری واحدهای 
دامپروری توس��عه بخش دامپروری و صنای��ع مربوط را برطرف 

کنند.
هیبتیان با تأکید بر اهمی��ت دامپروری در تولید م��واد غذایی، 
افزود: با وجود این که بشر در عصر جدید توانسته پیشرفت های 
چش��مگیری در ش��ئون مختلف زندگی خود پدید آورد، باز هم 
مسأله غذا و تغذیه در جوامع بشری از نظر اقتصادی و اجتماعی از 
اولویت خاصی برخوردار است. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عمده مشکالت 
فراروی صنعت دامپروری اظهار داش��ت: کیفیت تغذیه دام های 
کش��ور، نگهداری، کنترل و اصالح نژاد دام از مهم  این مشکالت 

محسوب می شود.
این مسئول اذعان داش��ت: کمبود تجهیزات دامپزشکی و عدم 
آشنایی برخی از دامپروران به روش های نگهداری و پرواربندی از 

دیگر مشکالت دامپروری استان است. 

   تولید 1700 تن عسل در چهارمحال و بختیاری
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: پیش بینی می شود، تولید عسل امسال در استان 
چهار محال و بختیاری بالغ بر یک هزار و 700 تن باشد که نسبت 

به سال قبل 700 تن افزایش تولید خواهیم داشت.

    تولید 1700 تن عسل در چهارمحال و بختیاری
 به نقل از روابط عمومی س��ازمان جهادکش��اورزی استان،  برزو 
هیبتیان اظهار داشت: شرایط آب و هوایی، پوشش گیاهی مناسب 
مرتعی و زراع��ی، وجود بی��ش از 46 هزار هکتار باغ در اس��تان، 
شناس��ایی  بیش از 400 گونه گیاهی دارویی در اس��تان زمینه 
مناسبی برای پرورش و نگهداری زنبور عس��ل در استان فراهم 
کرده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر بیش از170 هزار کندوی 
عسل توس��ط هزار و400 نفر در اس��تان پرورش داده می شود. 
هیبتیان ادامه داد: س��االنه بیش از100 ه��زار کندوی مهاجر از 
استان های خوزس��تان، فارس، اصفهان، بوش��هر، بندر عباس و 
یزد به مدت پنج ماه در اس��تان مستقر می شوند و به تولید شهد، 
موم، گرده، عس��ل و از همه مهم  تر گرده افشانی کمک می کنند. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به توسعه باغات از 46 هزار هکتار کنونی به200 
هزارهکتار پیش بینی شده، گفت: توسعه زنبورداری در استان یکی 
از ضرورت هاست، زیرا به منظور گرده افشانی به ازای هر هکتار باغ، 

وجود حداقل پنج کندوی زنبور عسل الزامی است.

فرمانده کل س��پاه قمر بنی هاشم)ع( 
گروه 
چهارمحال وبختیاری گفت : پاس��دار شهرستان

نماد ایثار، جانبازی و فداکاری است.
 سردار رضا محمد س��یلمانی که در نشس��ت مطبوعاتی سخن 
می گفت، با اشاره به جانفشانی پاس��داران کشور، اذعان داشت: 
باتوجه به سال حماسه سیاسی و حماسه  اقتصادی، همه ما موظف 

هستیم این رسالت عظیم رابه درستی به جا آوریم.
وی در ادامه گفت: هفته پاس��دار متقارن با بامیالد فرخنده امام 
حس��ین )ع( و حضرت ابوالفضل)ع( اس��ت و این روزی بس��یار 
باشکوه و بزرگ است. وی افزود: پاسداران کشور در هشت سال 
 دفاع مقدس جانفش��انی های فروانی کرده اند و سپاه در تحقق 
آرمان های اصیل و متعالی نقش مهمی داش��ته اس��ت. س��پاه 
پاسداران با پیروزی انقالب اسالمی متولد شده و همیشه درهمه 

زمینه ها  همراه وهم قدم با نظام جمهوری اسالمی بوده است.
وی با بیان این که س��پاه پاس��داران دربرابر حوادث و توطئه ها 
مثل جنگ هشت سال دفاع مقدس مانند یک سپر عمل کرده و 
برای دفاع از کشور اسالمی ایران لباس رزم را بر تن کرده است و 
مقتدرانه با دشمنان خارجی و بعثی  وارد جنگ شد، تصریح کرد: 
سپاه پاسداران کشور برای مقابله با گروهک های ضد انقالبی و 
توریستی، توطئه های آنان را در گوشه کنار کشور را خنثی کرد و 
دست آنان را خالی گذاشت. محمد سلیمانی با اشاره به نقش مهم 
سپاه پاسداران در سازندگی کشور، اذعان داشت: سپاه پاسداران 
کارهای فرهنگی و عمرانی زیادی را برای سازندگی کشور انجام 

داده اس��ت که از این اقدامات می توان به سد سازی، گاز رسانی 
به مناطق محروم و راه سازی اشاره کرد. وی در ادامه گفت: سپاه 
پاسداران خدمات فراوانی را به کشور کرده است و نقش عظیمی 
را در تولید عل��م وفناوری، نظام مهندس��ین،حفاظت، امنیت را 
داشته است. محمد سلیمانی با بیان این که سپاه پاسداران نقش 
خود را برای سازندگی کشور در تمام نقاط کشورتحت اردوهای 
 طرح هجرت نشان داده است، بیان کرد: سپاه پاسداران در زمینه

محرومیت زدایی در مناطق محروم فعالی��ت مهمی انجام داده 
است. وی عنوان کرد: پاسداران کشور انسان های فداکار، جانباز 
 وفداکاری هس��تند و از خو د جانفش��انی های بی نظیری نشان 
داده اند و نقش  خود را به اثبات رس��انده اند و با  قدرت معنوی و 
روحی خود مراحل رشد خود راطی کرده است. وی با اشاره به این 
که سپاه پاس��داران از زمان تولد خود با فرمان امام خمینی)ره( 
اعالم موجودیت، تصریح کرد: پاسدار عبارت است از یک رسالت 
مقدس و معنوی ک��ه ماهیت آن والیتم��داری، اطاعت از خدا و 
رسول اکرم)ص( است و سپاه پاسداران از تمام پتانسیل خود برای 
خدمت مردم استفاده می کند و تمامی تالش خود را برای خدمات 
رس��انی انجام می دهد. س��لیمانی عنوان کرد: برای بزرگداشت 
هفته پاسدار در استان برنامه های درون سازمانی برای تجلیل از 
برادران پاسدار و ویژه برنامه معنوی، بر افراشته نمودن پرچم امام 
حسین)ع( در میدان امام حسین )ع( دیدار با نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه شهرستان ها، خانوادهای شهدا به ویژه شهدای پاسدار 

وعطر افشانی گلزار شهدا در سراسر استان اشاره کرد.

پاسداران کشور 
انسان های فداکار، 
جانباز وفداکاری 
هستند و از خود 
 جانفشانی های
 بی نظیری 
نشان داده اند و 
 نقش  خود را 
به اثبات رسانده اند

با فراهم شدن 
شرایط عضویت 
دامداران در 
صندوق توسعه 
ملی دامپروری 
کشور، زمینه 
پرداخت تسهیالت 
برای دامداران 
فراهم شده است

تشریح برنامه های هفته پاسدار در چهارمحال و بختیاریمعاون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

پاسدار، نماد ایثار و فداکاری استدامداران  تسهیالت می گیرند
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آگهی تأسیس

1564 شماره: 370/ ث 103/ 92 شرکت توسعه تجارت طالی سیاه با مسئولیت محدود شرکت 
فوق در تاریخ 1392/02/12 تحت شماره 49737 و شناسه ملی 10260681156 در این اداره 
به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/02/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شود.1-  می  آگهی  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  شرکتنامه 
موضوع شرکت:فعالیتهای اقتصادی، تولیدی بازرگانی و تجاری در داخل و خارج از کشور 
و انجام مبادالت و فعالیت بازرگانی، خرید و فروش و بیع و داد و ستد انواع کاال و خدمات 
روغن،  آسفالت،  قیر،  شامل:  روانکاران صنعتی  های  فرآورده  کلیه  جمله  از  قانونی  و  مجاز 
گیریس و فعالیتهای بارگیری، امور باسکول و توزین تولیدات و محصوالت مربوطه و خرید 
و فروش آنها در داخل و خارج از کشور انجام فعالیتهای مرتبط با صنایع بسته بندی از قبیل 
تولید انواع بشکه و ظروف فلزی در حجم های مختلف، بسته بندی محصوالت صنعتی، بسته 
بندی و مظروف سازی قیر، خدمات ترخیص، بسته بندی روغن و گیریس، فعالیت بازرگانی 
و خرید و فروش انواع محصوالت و نیز سایر فعالیتهای اقتصادی و تجاری که بطور مستقیم 
و غیرمستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد و همچنین تولید انواع ایزوگام و تولید و بسته 
بندی مواد غذایی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح.نها در داخل و خارج از کشور انج 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.3- مرکز اصلی شرکت:1-3- استان اصفهان 
"– شهر اصفهان جاده اصفهان تهران – کیلومتر 11 شمال مورچه خورت گردنه چاه سرخ -  

ریال  مبلغ 1/000/000  تلفن 03113861706 4- سرمایه شرکت:   – کد پستی 8173697516 
هیئت  رئیس  به سمت  فروشانی  لطفی  آقای مجتبی  مدیران شرکت:5-1-  اولین  باشد.5-  می 
مدیره.2-5- خانم نیره عرب فروشانی به سمت عضو هیئت مدیره.3-5- آقای مجتبی لطفی 
امضاء:  حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب  نامحدود  مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  فروشانی 
 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد.7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه منصور آذری  - رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات  واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس 

باستان  تجارت  ماندگار  بازرگانی  صنعتی  تولیدی  شرکت   92  /103 ث   /359 1565شماره: 
ایرانیان با مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1392/02/11 تحت شماره 49719 و شناسه 
ملی 10260681059 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/02/11 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی 
آگهی می شود.1- موضوع شرکت:ارائه کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش 
از گمرکهای کشور، خرید  بازرگانی و ترخیص کاال  کلیه کاالهای مجاز  صادرات و واردات 
و فروش انواع آهن آالت، خرید و فروش انواع ورق و رول، بسته بندی و تولید انواع بشکه، 

و خرید و فروش انواع مواد پروتئینی اعم از گوشت، مرغ، انواع حبوبات، خرید و فروش نخ 
پارچه اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری 
ارائه  کشور  از  خارج  و  داخل  در  نمایندگی  و  شعبه  اخذ  شرکت،  اهداف  تحقق  جهت  صرفًا 
کلیه فعالیت های خدماتی مجاز اعم از تهیه و پخش و توزیع مصالح ساختمانی، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و شخص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی، ارائه کلیه فعالیت های ساختمانی اعم از طراحی، محاسبه، ساخت، نصب و 
اجرای ساختمان و راه سازی و سدسازی و باند فرودگاه اجرای کلیه پروژه های عمرانی و 
ساختمانی اعم از راهسازی و آسفالتکاری معابر و زیرسازی و پل سازی و دانه بندی و مبلمان 
شهری و هر آنچه با موضوع شرکت در ارتباط است. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 
نها در داخل و خارج از کشور انج2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.3- مرکز 
ساختمان  شهر اصفهان خیابان هشت بهشت غربی –  اصلی شرکت:1-3- استان اصفهان – 
تلفن 03112736332 4- سرمایه شرکت: مبلغ   – واحد 6-  کد پستی 8154751976   – فراز 
1/000/000 ریال می باشد.5- اولین مدیران شرکت:1-5- آقای عبداله رضائی به سمت رئیس 
هیئت مدیره.2-5- خانم شهپر رضائی آدریانی به سمت عضو هیئت مدیره.3-5- خانم شهپر 
حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب  نامحدود  مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  آدریانی  رضائی 
 امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر 
می باشد.7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه منصور آذری  - رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس

فوق  شرکت  خاص  سهامی  آریا  مهر  دومینا  شرکت   92  /103 ث   /190 1566شماره: 
این  در   102620679674 ملی  شناسه  و   49589 شماره  تحت   1392/01/29 تاریخ  در 

گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/01/29 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  و اداره 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیره االنتشار 
زاینده رود آگهی می شود.1- موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات 
و واردات – خرید و فروش – تولید – تهیه – بسته بندی و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
شرکت   – اهداف شرکت  بانکهای دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق  از  اخذ تسهیالت   –
شرکتهای  در  گذاری  سرمایه  و  مشارکت   – دولتی  و  خصوصی  مزایدات  و  مناقصات  در 
هرگونه  و  و خصوصی  دولتی  از شرکتهای  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   – و خصوصی  دولتی 
به مدت  تاریخ ثبت  از  با موضوع فعالیت مرتبط باشد.2- مدت شرکت:  به نحوی  اموری که 
مالصدرا-  خیابان  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان  شرکت:3-1-  اصلی  مرکز  نامحدود.3- 
کوچه 12 – ساختمان فردوس - کد پستی 8168645354 – تلفن 03116701288 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 92213/328 
مورخ 1391/12/24 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه اصفهان ممتاز )ب( پرداخت گردیده است 

و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.5- اولین مدیران شرکت:1-5- آقای عباس 
ناصری  به سمت رئیس هیئت مدیره.2-5- آقای بهرام دولت آبادی به سمت نائب رئیس هیئت 
فهیمه  خانم  مدیره.5-4-  هیئت  عضو  سمت  به  میرکریمی  السادات  فهیمه  خانم  مدیره.5-3- 
حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  میرکریمی  السادات 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد.7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
اصلی  بازرس  عنوان  به  امیری  بهرام  آقای  البدل:8-1-  علی  و  اصلی  بازرس  باشد.8-  می 
2-8- خانم مرضیه عباس آبادی به عنوان بازرس علی البدل منصور آذری  - رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی ابالغ

1491 کالسه پرونده: 92- 12  مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
بست  بن  اول  گلریز  کوچه  انتهای  شرقی،  اطلس  بلوار  اصفهان،  خانه  نشانی:  زارع  اله  آیت 
ستوده وکیل: اصیل خواندگان: رسول کریمی    نشانی: ملک شهر، خیابان مفتح، کوی بهاران، 
کوچه فرهنگ، منزل ششم، سمت راست، علی مومنی آبخارگی نشانی: مجهول المکان خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
به  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا، ضمن  مشورتی 
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: » رای قاضی شورا«در خصوص دعوای خواهان 

به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت به شماره 
انتظامی2122 اصفهان 56   به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده، 
انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه  استعالم به عمل آمده از مرجع 
های ارائه شده از طرف خواهان، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 
219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقای علی 
انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و  مومنی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی در 
اصفهان می باشد.قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

اختالف  6  مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای حل  پرونده: 2189/91 ر ش  1476 کالسه 
اصفهان خواهان: مسعود شیخی    نشانی: اصفهان، کوی امیریه خیابان اول فرعی هشتم پالک 
23خوانده: سعید احمدی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
قسمتی از چک شماره 079949 به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر در تادیه.گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
نماید:»رای  می  رأی  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  رسیدگی 

قاضی شورا«در خصوص دادخواست مسعودشیخی به طرفیت سعید احمدی بخواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره سفته/ چک به شماره های 1- 079949 تاریخ 
84/4/1 به مبلغ 105/000/000 ریال عهده بانک ملت شعبه داران به انضمام خسارات دادرسی 
و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 
/ خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از 
اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
 ،209  ،310  ،215 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522  ،519  ،198 مواد  استناد  به  دعوی 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 36/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید چک 84/4/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
30 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  رسیدگی:  مرجع   1796  -91 پرونده:  کالسه   1492
خواهان: محسن نادری فرزند قاسم   نشانی: خیابان اشرفی اصفهانی )کهندژ( جاوان پایین 
المکان  مجهول  نشانی:  قدیرعلی  فرزند  رنانی  علیجانی  حامد  خوانده:  نادری  کوپله  صنایع 
ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته: 
شورا«در  قاضی  نماید.»رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی آقای محسن نادری به طرفیت آقای حامد علیجانی رنانی به خواسته مطالبه 
بانک  عهده  به   91/  7/20 تاریخ   955699 ی  شماره  به  چک  وجه  ریال   40/000/000 مبلغ  
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  صادرات 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 2 و 3 قانون چک مصوب سال 
1355 همراه با اصالحات بدوی مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 146/000 ریال بابت هزینه دادرسی و                               و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/7/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

اختالف  حل  شورای   11 شعبه  رسیدگی:  مرجع   1875/91 پرونده:  کالسه   1494
 100 پ  ارکیده،  بست  بن  ملت،  بلوار  اصفهان،  نشانی:  منظری  محسن  خواهان:  اصفهان 
بست  بن  ملت،  بلوار  اصفهان،  نشانی:  نیلیه                                  هاله  وکیل: 
وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  صنعتی  محمد  خوانده:   100 پ  ارکیده، 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  به  چک  فقره   چهار 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
محسن منظری به طرفیت آقای محمد صنعتی به خواسته مطالبه مبلغ  40/000/000 ریال وجه 
چک به شماره های 879330- 48149 – 859850- 879331 به عهده بانک تجارت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 

522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 50/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر 
6/10 71- 12/ 71/6 تا  در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 71/7/12  - 71/8/12 – 
تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان عباس رحیمی

آگهی ابالغ

خواهان:  اختالف  حل  شورای   11 شعبه  رسیدگی:  مرجع   1876/91 پرونده:  کالسه   1495
محسن منظری نشانی: اصفهان، بلوار ملت، ، پ 100 وکیل: هاله نیلیه  نشانی: اصفهان، بلوار 
ملت، بن بست ارکیده، پ 100 خوانده: ناصر بیدارم نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک 
فقره چک به مبلغ سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای محسن منظری 
به طرفیت آقای ناصر بیدارم به خواسته مطالبه مبلغ  30/000/000 ریال وجه چک به شماره 
ی 851018 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و سی و چهار 
هزار ریال 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سر رسید چک موصوف 85/10/30  تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 11 شورای حل 

اختالف اصفهان عباس رحیمی

آگهی ابالغ

1490 کالسه پرونده: 91- 2170 مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان 
ها: 1- مائده سیف محدثی فرزند رضا    2- علیرضا فردوسیان نشانی: ) هر دو( خیابان هزار 
جریب، کوی آزادگان، فرعی 2 ، آزادگان پالک 6 خوانده: رضاقلی فتحی نشانی: مجهول المکان  
خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شور ا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید:»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی مائده سیف محدثی و 
علیرضا فردوسیان به طرفیت آقای رضا قلی فتحی به خواستۀ الزام به انتقال سند خط تلفن ثابت 
به شماره 6691194 مقوم به علی الحساب مبلغ  500/000 ریال و مطالبۀ خسارت دادرسی نظر 
به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی خواهانها و اظهارات ایشان در جلسۀ دادرسی و با 
عنایت به مبایعه نامۀ مورخۀ 81/10/17 که طبق آن خواهان ردیف دوم یکباب آپارتمان همراه با 
کلیۀ امکانات از قبیل یک خط تلفن به شمارۀ 6691194 از خوانده خریداری نموده و ثمن معامله را 
پرداخته ولیکن خوانده تاکنون از انتقال سند تلفن استنکاف ورزیده و با التفاوت به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسۀ دادرسی حاضر نشده و الیحه ای نیز مبنی بر برائت ذمۀ خود به 
شورا ارائه ننموده است لفذا نظر به موارد صدر االشعار ضمن اعالم رّد دعوی خواهان ردیف اول 
) با استناد به مواد 197 و 200 قانون آیین دادرسی( ؛ دعوی مطروحۀ خواهان ردیف دوم را در حق 
خوانده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده 
به انتقال سند خط تلفن ثابت به شماره 6691194 به نام خواهان ردیف دوم و همچنین پرداخت 
مبلغ 112/000 ریال هزینۀ نشر آگهی و دادرسی در حق خواهان ردیف 2 صادر و اعالم می 
دارد رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می باشد.قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان عباس رحیمی



دانستنی 

معرفی برندهای مطرح جهان؛ 
کاسیو

اخبار ویژه

تحقیق جدید پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان بر روی بیش از سه هزار و 749 نفر نشان 
می دهد که تنها پنج درصد از افراد دستان خود را صحیح، به گونه ای که میکروب های عفونت زا 
کشته شوند، می ش��ویند.کارل بورش گروینک سرپرست این پژوهش با اش��اره به نتایج این 
تحقیق اعالم کرد: 33 درصد از افراد مورد مطالعه از صابون استفاده نکرده و10 درصد هم اصال 

دستان خود را نمی شویند. به گفته وی، مردان نیز به طور صحیح دستان خود را نمی شویند.
این محقق خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده تعجب آور است، چراکه پیش از این تحقیقات 
نشان داده است که اکثر مردم دس��تان خود را به طور صحیح می ش��ویند. این تحقیق تأکید 
می کند شستن دست تنها راه مؤثر برای کاهش گسترش بیماری های عفونی است. عدم شستن 
کافی دست ها با شیوع50 درصد از بیماری های ناشی از مواد غذایی مرتبط است. برای کشتن 
میکروب ها باید به مدت 15 الی20 ثانیه، دست ها را شست و این در حالی است که این پژوهش 

شستن شش ثانیه ای دست ها توسط افراد را نشان داده است.
این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که طول مدت شستن دست و استفاده یا عدم استفاده 
از صابون را مورد بررس��ی قرار داده است. این تحقیق نش��ان داد به طور کلی، پانزده درصد از 
مردان و 7 درصد از زنان دست هایشان را نمی شویند. همچنین تنها50 درصد از مردان و 78 

درصد از زنانی که دست هایشان را می شویند، از صابون استفاده می کنند.
بر اس��اس نتایج این پژوهش، احتمال اندکی وجود دارد که افراد به هنگام مش��اهده سینک 
دستشویی کثیف، دست هایشان را بشویند. همچنین اغلب مردم، صبح هنگام تمایل بیشتری 

به شستن دست هایشان دارند و هرچه به شب نزدیک تر می شوند این تمایل کمتر می شود.

تحقیقات محققان دانش��گاه پترزبورگ نشان می دهد انس��ان ها حدود هشت هزارسال پیش 
شروع به مشارکت درآلودگی سربی محیط کردند.تیم علمی حاضر در این پروژه، قدیمی ترین 
بقایای آلودگی سربی ایجاد شده توسط انس��ان در جهان را در شمال میشیگان کشف کردند.

این مطالعه نشان می دهد آلودگی فلزی ناشی از حفاری معدن و دیگر فعالیت های انسانی در 
آمریکای شمالی زودتر از اروپا، آسیا و امریکای جنوبی روی داده است.

جزئیات این مطالعه حاکی از آن است که میراث محیطی انسان به هزاران سال پیش و به دوران 
شکارچیان و جمع کننده ها بازمی گردد و این که تأثیر بومیان ابتدایی آمریکا بر محیط با استفاده 
از رسوب های دریاچه ها قابل شناسایی است. به گفته »دیوید پمپئانی« رهبر ارشد این مطالعه، 
این یافته ها مضامین مهمی برای تعبیر سوابق باستان شناسی و تاریخ محیطی بخش فوقانی 
»دریاچه های بزرگ« )Great Lakes( ارایه داد. تیم تحقیقاتی حاضر، شبه جزیره کیوینا واقع 
در میشیگان را مطالعه کرد، زیرا بزرگ ترین منبع مس بومی خالص در آمریکای شمالی است.

مطالعات اولیه در این منطقه در دهه1800 فعالیت حفاری معدن انسان های ماقبل تاریخ را در 
شکل ابزاری مانند چکش های سنگی، نردبان و حفره های معدن شناسایی کرد.

تیم تحقیقاتی حاضر حفاری، مکان یابی و بزرگی آلودگی حفاری مس باستان را بررسی کرد.
رس��وبات در ژوئن س��ال2010 از س��ه دریاچه واقع در نزدیکی حفره های معدن باس��تانی 
جمع آوری شدند. محققان تراکم س��رب، تیتانیوم، منیزیم و ماده اورگانیک را در هسته های 
رسوبات جمع آوری شده تحلیل و افزایش در آلودگی سربی حفظ ش��ده از هزاران سال پیش 

کشف کردند.

کشف قدیمی ترین ردپا درآلودگی سربی5 درصد افراد دستان خود  را  درست می شویند!

»کاس��یو« یک ش��رکت ژاپنی فع��ال در زمینه تولید 
لوازم الکترونیک است که از ش��هرت جهانی در زمینه 
تولید ساعت، ماشین حساب، آالت موسیقی و دوربین 
برخوردار است. این شرکت در سال1946شکل گرفت، 
اگرچه تاریخ ثبت آن به سال1957 باز می گردد و از آن 
زمان تاکنون، به موفقیت های چند ملیتی چشمگیری 

دست یافته است.
کاس��یو توس��ط خانواده کاش��یو فعالیت های خود را 
آغاز کرد. چهار ب��رادر به نام های تادائو، توش��یو، کازو 
و یوکیو به همراه پدر خود ش��رکتی را تأسیس کردند 
که فلس��فه »خالقیت و همکاری« را دنب��ال می کرد. 
نخس��تین محصول کاس��یو یک حلقه انگش��تی برای 
 )Yubiwa Pipe( »نگهداشتن سیگار به نام »یوبیوا
بود که بدون درگیر ش��دن انگش��تان به فرد اجازه می 
داد س��یگار بکش��د. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با 
فقر دس��ت به گریبان ب��ود، از این رو س��یگار از ارزش 
و محبوبیت باالیی برخوردار ش��ده و اختراع کاس��یو 
موفقیت چش��مگیری را برای آن به همراه داشت. پس 
از موفقیت نخس��تین محصول کاس��یو، توشیو کاشیو 
نخستین ماش��ین حس��اب الکترومکانیکی ژاپن را در 
س��ال 1954 اختراع کرد. پس از طراحی و معرفی این 
محصول، کاس��یو روند تولید ماشین حس��اب را ادامه 
داده و سری 001 و کاسیو مینی را روانه بازار کرده و در 
دهه1980 فعالیت در بازارهای دیگر را مورد توجه قرار 
داد. پس از معرفی نیمه هادی ها در اواسط دهه1960، 
فن��اوری الکترومکانیک��ی جای خ��ود را ب��ه فناوری 
 الکترونیکی داد و کاس��یو در س��ال 1965 نخس��تین 
ماش��ین حس��اب الکترونیک��ی رومی��زی ب��ا حافظه 
جه��ان را معرفی ک��رد. در س��ال1969کارخانه کوفو 
کاس��یو به نخس��تین کارخانه ژاپن��ی در زمینه تولید 
انبوه ماش��ین حس��اب های الکترونیکی مبدل ش��د. 
ماش��ین حس��اب های الکترومکانیکی ب��زرگ و گران 
ب��وده و تنها می توانس��تند چهار عم��ل اصلی ریاضی 
را انجام دهند، اما توس��عه نیمه هادی ه��ا و مدارهای 
 مجتم��ع موجب کاه��ش چش��مگیر ان��دازه و هزینه

ماشین  حس��اب های الکترونیکی ش��د. همزمان، این 
محصوالت نس��بت ب��ه نمونه ه��ای الکترومکانیکی از 
عملک��رد مطمئن تری برخ��وردار بودن��د. همچنین، 
با اس��تفاده فناوری ه��ای LED  و LCD  مش��اهده 
اطالعات روی ماشین حس��اب های الکترونیک به رغم 
اندازه کوچ��ک تر نمایش��گرها، راحت تر بود. کاس��یو 
در توس��عه فناوری ه��ای LED  و LCD  مش��ارکت 
داش��ت که در دهه1980نقش چشمگیری در توسعه 
کسب و کار س��اعت های دیجیتال این ش��رکت و بازار 
تلویزیون های LCD داش��تند. پس از تولید ماش��ین 
حساب، کاس��یو وارد دنیای س��اعت های مچی شد و 
خیلی زود موفقیت های بزرگی را تجربه کرد. نخستین 
ساعت »G-Shock«  در سال1983روانه بازار شد و 
پس از آن در سال1985مدل CZ-101  معرفی شد. 
در ادامه تنوع بخش��ی به محصوالت و در سال 2002، 
کاسیو نخستین دوربین دیجیتال  »Exilim«  را روانه 
بازار کرد. در حال حاضر، کاسیو در نقاط مختلف جهان 
از آمریکای شمالی )کانادا و آمریکا( تا آمریکای التین 
)برزیل(، آفریق��ا، خاورمیانه، اروپا )س��وئد، انگلیس، 
آلمان، فرانس��ه، نروژ و ایتالیا(، آسیا )ژاپن، چین، کره 
جنوبی، هند و تایوان( و اقیانوس��یه )اس��ترالیا( فعال 
است. ساختمان مرکزی این شرکت در شهر توکیو ژاپن 
قرار دارد.بخش دستگاه های الکترونیکی کاسیو شامل 
ماشین حس��اب های الکترونیکی، دفترهای خاطرات 
دیجیتال، فرهنگ های لغ��ت الکترونیکی، چاپگرهای 
برچسب، دوربین های دیجیتال و آالت موسیقی مانند 

کیبورد و پیانو می شود.

عن��اب درختچه ای اس��ت متوس��ط ب��ا ب��رگ های کش��یده و 
ریز که در زمس��تان برگریز می ش��ود. منش��أ این گیاه به چین و 
آس��یا برمی گردد، گرچ��ه بعده��ا به ط��ور نامعلوم��ی پراکنده 
 ش��ده و امروز در بخش ه��ای گس��ترده ای از نق��اط مختلف زمین

 دیده می شود.

ویژگی های میوه عناب
عناب بیش از 2 یا 3 سانتیمتر طول دارد. وقتی میوه عناب نارس 
است لغزان وسبز است و طعمی شبیه س��یب دارد. هسته آن نیز 
سخت و مخروطی شکل است.هنگامی که میوه می رسد به رنگ 
زنگ زدگی یعنی قرمز تیره برمی گردد و سپس چروکیده می شود. 
این میوه در ظاهر شبیه به خرماست، بنابراین عناب، خرمای قرمز 

نیز نامیده می شود. عناب،  خرمای چینی نیز نامیده می شود.
خواص دارویی عناب

 پودر می��وه عناب برای آرام��ش اعصاب و اضطراب ب��ه کار برده 

 م��ی ش��ود. می��وه عن��اب خ��ون را تصفی��ه وس��موم را از
 سیستم بدن دفع می کند. عناب پوست را روشن می کند، مانع 

مشکالت قلبی می شود و احساس آرامش می دهد.
خواص آنتی اکس��یدان عناب همچنین به جلوگیری از سرطان 

کمک می کند.
به یاد داشته باش��ید که این میوه عالوه بر این که خون را تصفیه 
 می کند موجب ازدیاد ویتامین k می شود، یعنی خون را سفت 
می کند و مصرف زی��اد آن برای افرادی که دچ��ار غلظت خون 

هستند توصیه نمی شود.
جوشانده برگ عناب اغلب برای تسکین و عصاره آن برای درمان 

گلودرد به کار می رود.
اس��تفاده از مغز میوه در بریدگی ها و زخم ها موجب تسریع در 

بهبودی آنها می شود.

خواص درمانی عناب
جعبه سیاه نقاشی کودک

امروزه در سراسر دنیا روانشناسان و روانکاوها با توجه به نقاشی کودکان به 
کشف و درمان بیماری ها و اختالالت روحی کودکان می پردازند.

 با رمز و رازهای آنچه کودکتان روی کاغذ می کش�د، آشنا 
شوید

بسیاری از پدرها و مادرها برای آن که چند دقیقه ای کودک خود را سرگرم 
کنند تا بتوانند به کارهای روزمره برسند، از او می خواهند در گوشه ای از 

اتاق بنشیند و نقاشی بکشد.
حتی در مواقعی که کودک با شور و اش��تیاق نقاشی خود را به والدینش 
نشان می دهد، در بهترین حالت جمله ای که والدین به او می گویند این 
است که »آفرین! چه نقاشی زیبایی کشیده ای«، اما این نقاشی های به 
ظاهر ساده و بی معنی، سرش��ار از حقایق و ناگفته های کودک هستند، 
 ناگفت��ه هایی از مش��کالت روحی ک��ه او تنها به خاطر ک��ودک بودنش

 نمی توان��د آنها را به زبان بیاورد. امروزه در سراس��ر دنیا روانشناس��ان و 
روانکاوها با توجه به نقاش��ی کودکان به کش��ف و درم��ان بیماری ها و 

اختالالت روحی کودکان می پردازند.

نقاش�ی کردن ب�ه ک�ودک فرصت می ده�د تا ت�رس ها و 
احساساتش را غیرمستقیم بیان کند

هر کدام از نقاشی های کودکان بیانگر داستانی است که شاید خود او نیز 
نتواند آن را برای کسی شرح دهد. کودکی که همواره آدمک هایش را بدون 
دهان می کش��د نمی داند چرا همواره فراموش می کند این عضو از بدن 
را رسم کند، اما روانشناسان به خوبی متوجه می شوند که این فراموشی 

تصادفی نیست و حقایقی از محیط خانه و خانواده را فاش می کند.
در بررسی نقاش��ی های کودک باید به محیطی که کودک در آن نقاشی 
کرده، بس��یار دقت کنیم، چرا که محیط، عاملی مهم و تعیین کننده در 
چگونه رسم کردن و رنگ زدن نقاش��ی های کودک است. شاید اگر فرد 
غیرمتخصص در نقاش��ی یک کودک، رنگ های تیره ببیند به سادگی از 
کنار آن عبور کند و این مسأله را ناشی از عالقه کودک به رنگ های تیره 
بداند، اما یک متخصص با دیدن رنگ های تیره در نقاشی کودکان به خوبی 
متوجه می شود که احتماال هنگامی که کودک در حال نقاشی بوده پدر و 

مادر در حال بحث و دعوا بوده اند.

به کارگیری رنگ ها و جزئیات
کودکانی که در نقاش��ی خود جزئی��ات را به تصویر می کش��ند، افرادی 
 دقیق و کنجکاو نسبت به مسائل اطراف هستند. از جمله این جزئیات در 
نقاشی ها می توان به ترس��یم رگبرگ ها، مردمک چشم، دکمه لباس، 
سوراخ بینی و... اشاره کرد.استفاده از رنگ های مختلف در نقاشی به این 
معنی است که کودک از یکنواختی و سکون در زندگی بیزار است و در کل 
از لحاظ روحی سالم و پرانرژی است.استفاده از رنگ های مالیم و نقاشی 

های کمرنگ نشانه آرامش طلبی و تمایل به پرهیز از هیجان است.
رنگ های گرم و روشن، روحیه ش��اد و پرانرژی کودک را نشان می دهد. 
کودکانی که از لحاظ روحی با مشکل مواجه هستند معموال در نقاشی های 

خود از رنگ های محدودی استفاده می کنند.

کدام درخت، کدام روحیه؟!
ترسیم درخت های تنومند با بدنه کلفت و نیز شاخ و برگ فراوان این نکته 
را آشکار می کند که کودک در زندگی احساس امنیت و اعتماد به نفس 
دارد. اگر تنه درختان کج کشیده ش��ود می توان دریافت که کودک آرزو 
می کند به سال های قبل بازگردد. همچنین صاف و عمودی کشیدن تنه 
درخت در کودکان نشانه ثبات فکری آنهاست و اگر کودکی برای درخت 
برگ های زیادی کشیده و برگ ها را به صورت درهم رسم کند می توان 
دریافت که او ترجیح می دهد در دنیای خود باقی بماند و آمادگی تغییر 
ندارد. اگر درخت،ش��اخه های زیادی داشته باشد که هر شاخه به سویی 
متمایل باشد می توانیم دریابیم که کودک به سادگی می تواند با دیگران 

ارتباط برقرار و خود را با محیط های جدید سازگار کند.

کودکان خجالتی را بشناسید  
کودکانی که نقاش��ی های درهم و نامنظم می کش��ند معم��وال توجه و 
تمرکز کافی ندارند و به همین دلیل نمی توانند از تمام توانایی های خود 

استفاده کنند.
اگر کودک در نقاشی هایش آدم کوچکی را در گوشه برگه ترسیم کند به 
این معنی است که خود را کم ارزش و کم اهمیت تر از دیگران می داند. اگر 
این شکل نقاشی کردن برای مدت طوالنی ادامه یابد، باید برای رفع مشکل 
به متخصص مراجعه کرد زیرا این کودک بیش از حد خجالتی است و برای 
داشتن ارتباط بهتر  به کمک نیاز دارد. همچنین کودکان خجالتی معموال 

در گوشه برگه نقاشی می کنند و تمام صفحه را پر نمی کنند.

خانه من
  » موفقیت « می نویس��د:کودکان معموال در نقاش��ی ه��ای خود، خانه 
می کشند. خانه ای با رنگ های گرم و پرانرژی همراه با گل و درخت های 
تنومند، پنجره و دودکش حاکی از زندگی آرام و متعادل کودک اس��ت. 
کودکانی که والدین آنها از هم جدا شده باشند معموال خانه هایی با دو در 
می کشند یا خانه ای با دو طبقه. همچنین کودکانی که در سنین پیش 
از دبستان خانه را بدون در ورودی نقاشی می کنند وابستگی شدیدی به 
مادرش��ان دارند، اما این نقاشی پس از ورود به دبس��تان، نشانه احساس 

تنهایی کودک است.

خواندنی 
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پیامبر اعظم )ع( :
زکات دانش، آموزش به کس��انی  که شایسته آنند و کوشش در 

عمل به آن است.

عکس نوشت

 کشف الشه 
 هواپیمای قدیمی مربوط به 
 جنگ جهانی دوم
 در انگلیس

استفاده از اس��پرم مردگان برای بارور کردن تخمک در لقاح 
آزمایش��گاهی با موانع اخالقی از جمله تول��د فرزندان بدون 

پدر روبه رو است.
درخواست برای بازیابی اسپرم پس از مرگ )PMSR(، طی 
چند دهه اخیر در برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا روند 
رو به رشدی پیدا کرده، اما این مسأله همچنان با چالش های 

اخالقی مواجه است.
درخواس��ت برای PMSR  توسط همس��ر یا والدین متوفی 
صورت می گی��رد که پیش از بچه دار ش��دن، ج��ان خود را 
از دس��ت داده است و بس��یاری از این درخواست ها به مرگ 
ناگهانی مرد مربوط می شود، همچنین برخی افراد به دلیل 
ابتال به بیماری العالج، خواس��تار بازیابی اس��پرم برای تولد 

فرزندشان پس از مرگ هستند.

در نب��ود رضایتنام��ه کتب��ی از س��وی متوف��ی، بازیاب��ی 
 اس��پرم بن��ا ب��ه درخواس��ت همس��ر ی��ا والدی��ن ف��رد 

انجام می شود.
انج��امPMSR در بس��یاری از کش��ورها مانن��د فرانس��ه و 

 س��وئد غیر قانون��ی اس��ت و در انگلی��س تنه��ا در صورت
 رضایتنامه کتبی متوفی این کار قابل انجام است.

بازیابی اس��پرم پس از مرگ بدون رضایت متوفی، مشکالت 
بازیابی اسپرم از هر فرد متقاضی و به دنیا آمدن یک کودک با 
علم به نداشتن پدر از جمله مهم ترین نگرانی های اخالقی در 

این خصوص عنوان می شود.
تاکنون قانون مدونی برای بازیابی اس��پرم پ��س از مرگ در 
آمریکا تصویب نشده است و در برخی از ایاالت، قوانین اهدای 

عضو پس از مرگ درمورد بازیابی اسپرم صدق می کند.
 ب��ر اس��اس مطالع��ه ص��ورت گرفت��ه توس��ط دانش��گاه

 استنفورد از 9 مؤسسه فعال در این حوزه، بیش از60 درصد 
این مراکز پروتکل مشخصی برای PMSR  نداشته و بر اساس 

قوانین خود عمل می کنند. 

چالش های اخالقی »بچه دار شدن مردگان پس از مرگ!«

چگونه از کبد خود 
محافظت کنیم

کبد چرب عالئم بارزی ندارد و حتی گاهی بدون عالمت 
اس��ت، اما در صورت عدم درمان منجر به آس��یب های 
کبدی شدید و حتی نارسایی این عضو حیاتی می شود.

بیماری کبد چرب یکی از بیماری های شایعی است که تا 
حد زیادی به شیوه زندگی افراد بستگی دارد.

 مص��رف ال��کل، رژیم ه��ای غذای��ی پرچ��رب، چاقی و 
بی تحرک��ی از عوام��ل ابتال به ای��ن بیماری هس��تند. 
تحقیقات جدید در آمریکا نشان می دهد که بیماری کبد 
چرب یکی از عوامل پرخطر در بروز دیابت نوع 2 محسوب 
می شود. در حقیقت مطالعات حاکی از این است که افراد 
مبتال به کبد چرب نسبت به افراد سالم، بیشتر احتمال 

دارد که در طول 5 سال به دیابت نوع 2 مبتال شوند.

سالمت 
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