
سرمایه گذاری در بخش سالمت، هزینه نیست

ذوب آهن دوباره همه را ترساند!
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در حادثه کهریزک استعفا دادم
احمدی مقدم فرمانده نی��روی انتظامی با اش��اره به ماجرای 
کهریزک و اظهاراتی که در آن ایام برخی از نمایندگان مجلس 
نظیر آقایان مطهری، توکلی، کاتوزیان و ... از استعفای فرمانده 
نیروی انتظامی مطرح می کردند گفت: آقای توکلی از دوستان 
قدیمی ماست و ُحسنی که دارد این است که دوست و رفیق 

هم در چنین مواردی سرش نمی شود.

طناب دار بر گردن 
سینمای ایران

 سینمای ایران همواره سعی کرده است در موضوعات 
مختلف همپ��ای با مردم جامعه حرک��ت کند اما فقر 
اطالعات در برخی حوزه ها باعث می شود تا فیلمسازان 
ما نتوانند تصویر درستی از آن موضوع یا سوژه مورد 
نظر خود ارائه دهند و این موارد در بحث های حقوقی 
بیش از سایر مباحث به چشم می آید.قصاص یکی از 

مواردی است که سینمای ایران...
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زیداِن نصف جهان
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 هم دیدن دارد

حمایت بیش از 9 هزار خیر
7

 از ایتام چهارمحال و بختیاری

هرچق��در ک��ه پی��روزی ش��یرین در ورزش��گاه خال��ی از 
تماش��اگر فوالدش��هر هم��ه را ب��ه لیگ س��یزدهم و درخش��ش 
 دوب��اره س��پاهان امی��دوار کرد، ب��ه هم��ان اندازه هم شکس��ت

ذوب آهن در مقابل استقالل اهواز این نگرانی را ایجاد کرد که نکند 
این ذوب آهن دوباره ماکتی از ذوب آهن فصل گذشته باشد.

به گ��زارش ایمن��ا البته بازی ه��ای چن��د هفت��ه ابتدایی مالک 
مناس��بی برای س��نجیدن ش��رایط فنی یک تیم نیس��ت و الاقل 
چهار هفته زم��ان می برد ت��ا بدن ها ب��ه اصط��الح ول کند، ولی 
 این ش��رایط برای همه تیم ها یکس��ان است و خوزس��تانی ها هم

می توانند مدعی باشند که این برد خانگی حتی نیمی از پتانسیل تیم 
عبداهلل ویسی هم نبوده است. 

ذوبی ها فصل گذشته را هم با رس��ول کربکندی در شرایطی آغاز 
کردند که شکست سه بر صفر در مقابل فجر سپاسی استارت ناکامی 
آنها در لیگ برتر بود که همین شکست و حرکت نوسانی ذوب آهن 

تا هفته ۳۴ همه را جان ب��ه لب کرد تا در نهای��ت دو بازی پلی آف 
حکم بقا در لیگ برتر را صادر کرد. ذوب آهن امسال حتی وضعیت 
مبهم تری هم داشت و همین که بازیکنان این تیم به خاطر شرایط 
نامشخص پلی اف مجبور شدند حداقل یک و ماه نیم بیشتر از سایر 
بازیکنان در کورس تمرین و مسابقه باشند به این معناست که راه 
انداختن بدن این بازیکنان فوتبال زده کار راحتی نخواهد بود و حاال 
حاالها زمان الزم است تا فوتبالیست های ذوب آهن به شرایط عادی 

خودشان برگردند.
 ذوبی ها در بازی چهارش��نبه ش��ب در حالی دو گل از استقالل و 
عبداهلل ویس��ی دریافت کردند که تا قبل از رسیدن به پانزده دقیقه 
پایانی، تیم برتر میدان بودند و موقعیت های گلی که توسط مسلمان، 
فرهادی و رجب زاده هدر رفت نش��ان از برتری فنی شاگردان لوکا 

نسبت به ...

 روسیه و آمریکا 
به دنبال روحانی هستند

 حزب اهلل با این اقدامات
از میدان کناره نمی گیرد

 پلمب ۳ کارگاه مزاحم
 در منطقه ۱۱ اصفهان

 زاینده رود چگونه زنده 
و به چه شکل خشک شد؟

قنات تاریخی استان
 در خطر است
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آگهی مناقصه  ) نوبت 1/2( 

تجدید مزایده عمومی آگهی مزایده

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان  محسن خندان- شهردار نجف آباد

شورای مشارکت های مردمی بهزیستی استان

سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان در نظر دارد لوله های GRPمورد نياز ذيل را از 
طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد . 

متقاضيان جهت آگاهی بيشتر ،دريافت و تكميل اسناد مربوطه ، ارائه آنها و شركت در مناقصه 
می توانند از روز پنج شنبه مورخ 92/5/3 تا پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 92/5/13 به 

نشانی خیابان 22 بهمن – مجموعه اداری امیر کبیر ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند . 
تلفن تماس 2673090 و 0311-2673075 

اداره كل بهزيستی استان چهار محال و بختياری در نظر دارد محصوالت 
سر درختی باغات هلو به مس�احت تقريبی 15 هكتار و بادام به مساحت 
تقريبی 68 هكتار را از طريق مزايده به فروش برس�اند، لذا از متقاضيان 
دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از محل حداكثر 
تا ده روز پس از انتش�ار آگهی، ب�ه حوزه معاونت مش�اركت های مردمی 
اداره كل بهزيس�تی استان واقع در ش�هركرد خيابان شريعتی- روبروی 

بيمارستان كاشانی- طبقه اول مراجعه فرمايند.

مقدارواحدموضوع مناقصه رديف

لوله GRPبا سختی )SN(5000 پاسكال و فشار 1
3500متركاری )PN(10 اتمسفر و سايز 500 ميليمتر

موضوع مزایده : فروش يک قطعه باغ به مساحت 2500 مترمربع ازپالک ثبتی شماره 
391/3010 بخش 9 ثبت اصفهان واقع دراحمد آباد قلعه سفيد كوچه قناد پور آخربن 

بست متعلق به شهرداری نجف آباد 
دستگاه مزایده گزار: شهرداری نجف آباد 

محل يک قطعه باغ واقع دراحمد آباد قلعه س�فيد كوچه قناد پور بن بست متعلق به 
شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت درمزایده : شركت برای عموم آزاد ميباش�د كه بايستی دارای كپی 
شناسنامه عكسدارويا كپی كارت ملی معتبر،اساس�نامه شركت با آخرين تغييرات 
درروزنامه رسمی كه منقضی نشده باشد )شركت كنندگان درمزايده بايد رعايت منع 

مداخله كاركنان دولت را بنمايند (
محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

 مهلت دریافت وارسال اسناد مزایده وپیش�نهاد قیمت : ازافراد واجد شرايط دعوت
 می شود جهت كسب اطالعات بيشترودريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روزپنج 
شنبه مورخ 92/05/17 به امورقراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه وپيشنهادات 
خودرا حداكثرتا پايان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 92/05/23 به دبيرخانه محرمانه 
شهرداری نجف آباد تحويل نمايند )دريافت اسناد مزايده به صورت حضوری وبا ارائه 

معرفی نامه كتبی با مهروامضاء  مجاز وتعهد آور شركت انجام می گيرد (
قيمت پايه يک قطعه باغ به مساحت 2500مترمربع ،كالبه مبلغ 1/640/000/000 ريال 

مبلغ فروش اسناد مزایده : 200،000 ريال طی فيش واريزی به حساب  سيبا بانک ملی 
به شماره 104544156001 0 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده : معادل 5 درصد قيمت پايه يه قطعه باغ به مبلغ )82،000،000(ريال را 
طی فيش واريزی به حساب شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد ويا معادل 

آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند .
برندگان اول ودوم وس�وم مزايده هرگاه حاضربه انجام معامله نشوند سپرده آنها به 

ترتيب ضبط خواهد شد.
سايراطالعات وجزئيات مربوط به مزايده دراسناد مزايده مندرج است .

تذکر:شهرداری نجف آباد دررد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختارمی باشد .

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 عرضه نسخه جدید 
فیلترینگ خانگی

ارایه نسخه به روز رسانی شده فیلترینگ خانگی و فیلترینگ ادارات 
توس��ط بخش خصوصی و با حمایت مادی و معنوی ش��ورای عالی 

اطالع رسانی انجام می شود.
قائم مق��ام ش��ورای عالی اطالع رس��انی از اق��دام این ش��ورا برای 
ازسرگیری دوطرح که پیش ازاین به دلیل نبود اعتبارات کافی متوقف 
مانده بود خبر داد و گفت: به روز رسانی ش��دن نرم افزار فیلترینگ 
 خانگی و تولید نس��خه اداری نرم اف��زار فیلترینگ ب��رای ادارات و

سازمان ها در دستور کار شورای عالی اطالع رسانی قرار گرفت. 
 سعید ساالریان با اشاره به اس��تقبال صورت گرفته از نسخه نخست 
نرم افزار نظ��ارت والدین بر مص��رف اینترن��ت که با نام ن��رم افزار 
 فیلترینگ خانگی شناخته می شود، اظهار داشت: این طرح در زمان

بهره برداری مورد توجه و استفاده خانواده ها قرار گرفت، اما به دلیل 
نبود اعتبارات مالی کافی تکمیل و ارایه نسخه کامل تر این نرم افزار 

مسکوت ماند.

هماهنگی الریجانی و حداد عادل 
برای کابینه

در دی��دار علی الریجان��ی و غالمعلی حدادعادل به عنوان رؤس��ای 
فراکسیون های رهروان والیت و اصولگرایان مقرر شد که نمایندگان 
عضو این دو فراکس��یون به وزرایی رأی دهند که در فتنه 88 ایفای 
نقش نکرده باش��ند. در روزه��ای اخیر، برخی گمانه ه��ا از احتمال 
معرفی افرادی حکایت دارد که در فتنه 88 کارنامه س��یاهی از خود 

بر جا گذاشته اند.
در عین حال یکی از نزدیکان روحان��ی تأکید کرد روحانی چهره ای 
مستقل و جدی است و خود را اسیر افراطیون مشارکتی و سازمانی 
نخواهد کرد. روحانی به دنبال کارآمدی و شایسته ساالری است. او 
دنبال وزیران کاربلد اس��ت. او به حرف همه گ��وش می کند، اما کار 

خود را می کند.

 اثاث احمدی نژاد 
با یک وانت به نارمک رفت

شنیده ایم که دکتر احمدی نژاد روز چهارش��نبه گذشته بخشی از 
اثاثیه منزلش را توس��ط یک وانت از نهاد ریاست جمهوری به منزل 
خود در نارمک منتقل کرده است. به گزارش مشرق قرار است بقیه 
اثاث های منزل احمدی نژاد هم تا مراسم تنفیذ به ساختمان چهار 
طبقه نارمک منتقل شود. احتماال پسران و دختران احمدی نژاد هم 

در ساختمان نارمک ساکن خواهند شد.

مواضع روحانی 
به اصولگرایان نزدیک است

عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم گف��ت: اصالح طلبان تندرو   
اصولگرایان را تنها مانع بر س��ر راه خود می بینن��د و به همین خاطر 

دست به تخریب نیروهای ارزشی می زنند.
آیت اهلل حسن ممدوحی اظهار داشت: برخی اصالح طلبان تندرو قصد 
سهم خواهی از دولت آینده را دارند و تالش می کنند جایی برای خود 

در این دولت باز کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این گونه اقدامات را تالش برای 
سیاه نمایی عنوان کرد و افزود: این افراد، اصولگرایان را تنها مانع بر 
س��ر راه خود می بینند و به همین خاطر دس��ت به تخریب نیروهای 

ارزشی می زنند.
ممدوحی با تأکید بر این که اصالح طلبان نقش تعیین کننده ای در 
پیروزی حجت االسالم حس��ن روحانی در انتخابات نداشتند، بیان 
داشت: رییس جمهور منتخب متعلق به اصالح طلبان نیست و یک 
چهره مستقل است. وی خاطرنش��ان کرد: آنچه که تاکنون در رفتار 
رییس جمهور منتخب دیده ش��ده، بیش��تر به مواضع اصولگرایان 

نزدیک است.

نقاط ضعف  ومثبت سیاست خارجی 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان این که ورود تهاجمی به مس��ائل و ط��رح مواردی 
چون هولوکاست جزء نقاط ضعف سیاست خارجی دولت نهم و دهم 
بود، گفت: جوانگرایی و ایجاد تحول در نیروی انس��انی و جابه جایی 
نسلی در وزارت خارجه جزء نقاط مثبت فعالیت دولت نهم و دهم در 

سیاست خارجی بود.
عوض حیدرپور با بیان این که طرح ورود دولت نهم و دهم به مسائل 
تهاجمی بود، بیان کرد: اگر چه خود دولت این موضوع را نقطه قوت 
می داند، اما از نظر من چنین ورودی به مس��ائل سیاس��ت خارجی 
آسیب های فراوانی برای ما داش��ت که امیدواریم در دولت یازدهم 

تکرار نشود.

اخبار کوتاه 

 قرار شد به هاشمی
خبر بدهیم رد صالحیت شده  

کدخدایی/ سخنگوی  سابق شورای نگهبان    
به طور مشخص من روایت آقای هاشمی را می خواستم مطرح کنم. این که 
هم خودشان و هم یکی از نزدیکانشان گفته اند که یک بار آقای الریجانی 
و یک بار یک شخصیت سیاسی دیگر از طرف شورای نگهبان برای ایشان 
پیغام می آورند به نفع شماست که کنار بروید و اعالم انصراف کنید، چون 
ردصالحیت ش��ما هزینه زیادی را ب��ه نظام تحمیل می کند که ایش��ان 
نمی پذیرند و... . درباره آقای هاشمی وقتی رأی گیری شد ایشان رأی الزم 

را نداشت.
 آقایان فقهای ش��ورای نگهبان 
به وی��ژه دبی��ر ش��ورا حضرت 
آیت اهلل جنت��ی گفتند که بهتر 
اس��ت برخی آقایان بزرگان با 
ایشان مالقاتی داش��ته باشند 
و بگویند با توجه ب��ه این رأی، 
بعد گالی��ه ای نکنند که چرا به 

ما نگفتید.
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ارایه گزارش اتمی به روحانی

فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی با حضور در ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حسن روحانی رییس جمهور منتخب دیدار کرد. عباسی در 

این دیدار، گزارشی از عملکرد سازمان انرژی اتمی در چند سال اخیر را به روحانی ارایه داد.

 احمدی نژاد هم
   دانشگاه تأسیس  کرد

 واکنش رحیمی به 
دستگیری متهم  ارزی

محمود احمدی نژاد رییس جمهور، مجوز تأسیس دانشگاه در تهران اخذ کرد. 
محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، برای خود 

مجوز تأسیس دانشگاهی در تهران اخذ کرد. 
 منابع آگاه در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار سیاس��ی 
خبرگزاری تسنیم با تأیید این خبر افزودند: در این جلسه پس از تقدیر و تشکر 
اعضا از 8 سال فعالیت احمدی نژاد در شورای عالی انقالب فرهنگی و تشکیل 
منظم جلسات این شورا، به درخواست وی پاسخ مثبت داده و به اتفاق آرا، مجوز 

تأسیس دانشگاهی در تهران را به وی اعطا کردند. 
 به گفته این منابع آگاه، از  آنجا که مجوز تأسیس این دانشگاه برای شهر تهران 
صادر شده است، شورای عالی انقالب فرهنگی باید مجوز می داد که این مجوز 

توسط احمدی نژاد اخذ شد.

رحیمي معاون اول رییس جمهور در اظهاراتي کم سابقه با انتقاد از بازداشت 
و زنداني کردن مدیرعامل شرکت»خ«که سال گذشته در جریان مسائل ارزي 
به وجود آمده در کش��ور، بازداشت ش��ده بود، بیان کرد: من در طول عمرم از 
نوش��یدني هاي این ش��رکت نخورده ام و حتي براي یک ب��ار مدیرعامل این 
کارخانه را نیز ندیده ام، ولي در بازجویي از وي پرسیده اند تو باید اعالم کني که 

با رحیمي چه ارتباطي داري.
وي بیان کرد: دو دستگاه و سازمان در کش��ور اختالف دارند و این فرد قرباني 
این اختالف ش��ده و وي را زنداني کرده اند، این در حالي که ما در کش��ور قوه 
قضاییه داریم و اگر این فرد تخلفي کرده است باید دستگاه قضا با وي برخورد 
کند نه این که از سوي یک نهاد دیگر بازداشت شود و کسي هم در این خصوص 

پاسخگو نباشد.

س��عداله زارعی کارش��ناس مس��ائل بین الملل  با انفعالی 
خواندن اقدام اتحادیه اروپا در قب��ال حزب اهلل لبنان اظهار 
داشت: این اقدام اتحادیه اروپا در واکنش به شکست جریان 
تروریستی تحت حمایت غرب از رزمندگان حرب اهلل لبنان 
در نبرد سرنوشت ساز القصیر بود و هیچ ربطی به بمب گذاری 

بلغارستان که برای آن سند و مدرکی موجود نیست ندارد. 
این تحلیلگر مس��ائل منطقه تصریح کرد: با توجه به این که 
حزب اهلل بخشی از دولت لبنان اس��ت و در صورتی که کل 
حزب اهلل تحت این عنوان قرار می گرفت امکان تعامل اروپا 
با دولت لبن��ان می رفت، اتحادیه اروپا ب��ه جای این که کل 
حزب اهلل را در لیس��ت تروریس��ت ها قرار دهد، ادعا کردند 
که فقط شاخه نظامی را در فهرست قرار دادند. در حالی که 
در مجموعه حزب اهلل لبنان اساس��ا چیزی به عنوان شاخه 
نظامی یا سیاس��ی و... معنا و مفهومی ندارد. حزب اهلل یک 
کل یکپارچه ای است که همه اعضای آن در واقع به عنوان 
رزمندگان حزب اهلل فعالیت می کنند و بخش نظامی واقعیت 

خارجی ندارد. 
زارعی خاطر نشان کرد: در عین حال اتحادیه اروپا اعالم کرده 
که بعد از ش��ش ماه به ارزیابی این تصمیم می پردازد که آیا 
این جایگاه برای حزب اهلل در لیست تروریست ها ادامه پیدا 

کند یا متوقف شود.

س��یدکمال الدین س��جادی س��خنگوی جبهه پیروان در 
خصوص تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی اظهار داشت: 
جرم سیاسی بحث کهنه ای است که سال ها در مطبوعات و 
رس��انه های دوران اصالحات به این موضوع پرداخته شده 
است و در مجالس مختلف این موضوع مطرح بود که بعد از 

مدتی به فراموشی سپرده می شد.
سجادی تأکید کرد: برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را 
جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه 
جمهوری اس��المی می پردازند، در حالی که جرم آنها علیه 
حاکمیت و مردم بوده است. سخنگوی جبهه پیروان با بیان 
این که باید مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تعریف شود 
تا افراد نتوانند به سوء  استفاده از این تعاریف بپردازند، تصریح 
کرد: در واقع اگر جرم امنیتی به صورت دقیق تبیین ش��ود، 
دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی نخواهد بود. وی ادامه داد: 
ما در قضایای فتنه 88 دیدیم که آنها با آزادی تمام اقدام به 
اردوکش��ی خیابانی کرده و هر حرفی را زدند و با بسیاری از 
آنها هیچ برخوردی صورت نگرفت، مگر در جایی که به حقوق 

مردم و نظام ضربه خورد و امنیت ملی مخدوش شد.
س��جادی یادآور ش��د: اگر مجلس تعریف درستی از »جرم 
امنیتی« ارایه کند راه برای کسانی که به دنبال خلط مبحث 

و سیاسی جلوه دادن جرم امنیتی هستند، بسته می شود.

احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با اش��اره به ماجرای 
کهریزک و اظهاراتی که در آن ایام برخی از نمایندگان مجلس 
نظیر آقای��ان مطهری، توکل��ی، کاتوزیان و ... از اس��تعفای 
فرمانده نیروی انتظامی مطرح می کردند گفت: آقای توکلی از 
دوستان قدیمی ماست و ُحسنی که دارد این است که دوست 

و رفیق هم در چنین مواردی سرش نمی شود.
وی ادامه داد: در آن زمان در دیدارهایی که با آقای کاتوزیان، 
توکلی و ... داشتم، اظهاراتی را مطرح کردیم و در یکی از این 
دیدارها در مرکز تحقیقات به آقای توکلی نامه های مختلفی 
را نش��ان دادم که در آن گزارش��اتی را با دست خط خودم از 

ماجرای کهریزک به رهبر معظم انقالب نوشته بودم.
فرمانده ناجا با بیان این ک��ه در ماجرای کهریزک با تعویض 
جایگاه موضوع اصلی و فرعی، افرادی که فتنه را به راه انداخته 
بودند، مطالبه گر شده و ما بدهکار شده بودیم اظهار داشت: 
خدمت حضرت آقا نیز عرض کردم ک��ه اگر فکر می کنند با 
برکناری من، این موضوع ختم می شود، من را برکنار کنند تا 
این غائله بخوابد. احمدی مقدم با اشاره به حضورش در منزل 
جانباختگان کهریزک نیز گفت: من به منزل کسانی که جان 
خود را در کهریزک از دست داده بودند، رفته و حقایقی را نیز 
با آنان مطرح کردم که همین حقایق سبب شد که آنان امروز 

مطالبات خود را این گونه پیگیری کنند.

رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس، با اعالم 
این که اولین نیاز اصولگرایی در ش��رایط کنونی مهار کردن 
جریان های تندرو است، گفت: افراطیون اصولگرا به هر نحو 
ممکن به جایگاه شیخوخیت ضربه زدند، از این رو احیای این 

جایگاه امری محال است.
کاظم جاللی با اش��اره به موضوعات مطرح ش��ده مبنی بر 
تش��کیل حزب فراگیر اصولگرایی در آینده نزدیک، گفت: 
به طور حتم اصولگرایی یک جبهه اس��ت، از این رو جبهه را 

نمی توان در قالب یک حزب فراگیر خالصه کرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
اگر در بین اصولگرایان یک حزب تشکیل شده و افراد با این 
مش��ی در این حزب بگنجند، تش��کیل حزب فراگیر کاری 
مثبتی اس��ت، اما تصور این که با تشکیل این حزب مشکل 
تشتت اصولگرایی رفع می شود، این تفکر غلط و بلندپروازانه 
است. جاللی با تأکید بر این که اصولگرایان باید تعیین کنند 
که با تشکیل حزب به دنبال چه اهدافی هستند، یادآور شد: 
اگر به دنبال آن هس��تیم که اصولگرایان به صورت منظم و 
دقیق وارد عرصه سیاست ش��وند این اقدام مثبت است، اما 
اگر افراد با تشکیل حزب می خواهند مشکل تشتت را در این 
جبهه حل کنند، به طور حتم با تشکیل حزب نمی توانند به 

این مقصود دست پیدا کنند.

مجلس نیروی انتظامیبین الملل مجلس

 حزب اهلل با این اقدامات
از میدان کناره نمی گیرد

مجلس »جرم امنیتی« را 
تعریف کند

 در حادثه  کهریزک
 استعفا دادم 

تشکیل حزب  فراگیر 
اصولگرایان امکان ندارد
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یک روزنامه پرتیراژ روسی از برنامه سفر والدیمیر پوتین رییس 
جمهوری روسیه به ایران در اواسط ماه اوت )مرداد( خبر داده 
 و نوش��ته که پوتین در س��فر دو روزه خود ک��ه21 مرداد آغاز

می شود از ایران دیدن می کند.
والدیمیر پوتین در س��ال2۰۰۷ به منظور شرکت در اجالس 
رؤسای کشورهای حاشیه دریای خزر  برای اولین بار به ایران 
س��فر کرد. او اولین رییس جمهور روسیه بود که طی نیم قرن 
اخیر به ایران می آمد. در آن س��فر گفته شد که پوتین با خود 
حامل پیغام هسته ای هم هس��ت، اما محمود احمدی نژاد در 
پاسخ به خبرنگاری که در این زمینه سؤالی مطرح کرد، گفت:  

پوتین هیچ پیشنهادی درباره برنامه هسته ای نداشت.
دیدارهایی بین پوتین و احمدی نژاد در روس��یه و در حاشیه 
اجالس های بین المللی هم بعدها برگزار شد. به نوشته روزنامه 
روس��ی، پوتین در س��فر اخیرش درباره موضوعات دوجانبه، 
ازجمله احداث واحدهای جدید در نیروگاه هس��ته ای بوشهر 
و تحویل مجموعه های پدافند هوای��ی آنتی-2۵۰۰ به جای 
سامانه موشکی دفاعی اس-۳۰۰ با سران ایران گفتگو می کند.

روزنامه کامرس��انت که پیش ت��ر گفته بود در جریان س��فر 
احمدی نژاد به مس��کو قرار اس��ت رؤس��ای جمهور دو کشور 
درباره س��امانه جدید پدافند هوایی آنتی2۵۰۰ گفتگو کنند 
حاال باز هم مدعی شده است که روسیه امیدوار است با تحویل 

مجموعه های پدافند هوایی آنت��ی- 2۵۰۰ ایران را برای پس 
گرفتن ش��کایت چهار میلیارد دالری خود علیه شرکت روس 

آبارون اکسپورت از دادگاه داوری بین المللی متقاعد کند.
درست است در مراسم تحلیف حس��ن روحانی برای اولین بار 
میهمانانی از کش��ورهای مختلف حضور خواهند داش��ت، اما 
پوتین اگر21 مردادماه به ایران بیاید، اولین میهمان خارجی 

حسن روحانی پس از مراسم تحلیف خواهد بود.

اولین میهمانان خارجی احمدی نژاد چه کس�انی 
بودند؟

سال84 بشار اسد اولین میهمان خارجی محمود احمدی نژاد 
بود. اسد که تا پیش از آن، سه سفر به ایران داشت، چهارمین 
 س��فر خود به ای��ران را تقریبا4 روز بع��د از  مراس��م تحلیف

احمدی نژاد انجام داد. در سال88 هم سلطان قابوس پادشاه 
عمان اولین میهمان خارجی محمود احمدی نژاد بود. او برای 
انجام یک سفر۵ روزه1۳ مردادماه س��ال 88 وارد ایران شد و 
مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد قرار گرفت. البته در 
آن سال مراسم تحلیف یک روز بعد، یعنی14 مردادماه برگزار 
شد.  سفر س��لطان قابوس به ایران اولین سفر پادشاه عمان به 
ایران پس از پیروزي انقالب اسالمي  محسوب می شد، اما اگر 
بعد از مراس��م تحلیف را معیار قرار دهیم باید اسد را دوباره به 

عنوان اولین میهمان خارجی احمدی نژاد در سال 88 حساب 
کنیم. اس��د28مردادماه س��ال 88 بار دیگر به ای��ران آمد و با 

احمدی نژاد دیدار کرد.

دیدار با اوباما؟
حسن روحانی در ایران با پوتین دیدار می کند و تقریبا یک ماه 
بعد می تواند برای حضور در اجالس سازمان ملل به نیویورک 
برود. بعد از نامه ای ک��ه1۳1 نماینده کنگره ب��ه اوباما دادند 

و خواس��تار اتخ��اذ رویکرد 
دیپلماتی��ک در مواجهه به 
ایران ش��دند و بعد از آن که 
کنگره آمری��کا تحریم های 
تابس��تانه علیه ای��ران را به 
 تعویق انداخت حاال عده ای

در آمریکا هستند که اوباما 
را تش��ویق می کنن��د تا در 
حاشیه اجالس سازمان ملل 
با روحانی دس��ت دوس��تی 
دهد. این ت��الش پیش تر از 
سوی یکی از رؤسای جمهور 
آمری��کا ص��ورت گرفت��ه 
اس��ت؛ در اجالسی که  بیل 
کلینت��ون ریی��س جمهور 
آمریکا اولین سخنران صبح 
آن ب��ود و قرار ب��ود خاتمي 

بالفاصله بعد از او سخنراني کند. این طراحي از سوي دبیرکل 
سازمان ملل پیشنهاد شده بود تا شاید یخ روابط ایران و آمریکا 
ذوب ش��ود، اما در نهایت با ع��دم پذیرش س��خنراني در یک 
نشست همزمان، رییس دولت ایران، سخنران بعد از ظهر این 
اجالس شد. در آن اجالس گفته می شد که کلینتون به دنبال 
خاتمی بود تا با وی دس��ت دوس��تی دهد و دوربین ها منتظر 
ثبت این لحظه بودند که هیچ وقت این لحظه ثبت نشد. برنت 
اسکوکرافت و زبینگیو برژینسکی مشاوران سابق امنیت ملی 
آمریکا، از جمله چهره هایی هس��تند که از مالقات مس��تقیم 
اوباما با روحانی در جریان مجمع عمومی س��ازمان ملل که در 
ماه س��پتامبر در نیویورک برگزار می شود، حمایت می کنند. 
تحلیلگران می گویند آمریکا باید از این فرصت استفاده کند و 
مالقات اوباما و روحانی می تواند زمینه را برای رییس جمهور 

جدید ایران به منظور توافق با غرب آماده کند.

سیاست خارجی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های دولت جدید است 

 درگیری های مصرروسیه و آمریکا به دنبال روحانی هستند
 120 کشته به جاگذاشت

ب��ه گفت��ه مناب��ع بیمارس��تانی مص��ر در درگیری ه��ای 
تظاهرکنندگان موافق و مخالف محمد مرسی رییس جمهور 
سابق مصر در سراس��ر این کشور دست کم12۰ نفر کشته و 

بیش از1۵۰۰ نفر دیگر زخمی شده اند. 
 به گزارش پرس تی وی درگیری ها پس از آن آغاز ش��د که 
طرفداران مرسی روز جمعه )4 مرداد( در منطقه »شهر نصر« 
در قاهره تجمع کرده و بازگش��ت وی به قدرت را خواس��تار 
شدند. راهپیمایی های گس��ترده ای در واکنش به فراخوان 
جنبش اخوان المسلمین برای برگزاری »رویارویی مسالمت 
آمیز« بر ض��د »کودتای« نظامی اخیر که مرس��ی را برکنار 
کرد در این کش��ور صورت گرفت. محمود بدیع رهبر اخوان 
المسلمین روز پنج شنبه )۳ مرداد( از مردم مصر خواست به 

خیابان ها بیایند و مشروعیت و آزادی را طلب کنند. 

 ضرب االجل عبداهلل اوجاالن
 به دولت ترکیه

عبداهلل اوجاالن رهبر زندانی حزب کارگران کردستان گفته 
است که اگر دولت ترکیه تا 1۵ اکتبر اقدامی جدی برای عمل 
به توافقات انجام ش��ده انجام ندهد، آتش بس بین دو طرف 

شکسته خواهد شد.
صبری اوکی عضو اجرایی اتحادیه جوامع کردی )KCK( که 
شامل حزب کارگران کردستان نیز می شود، گفت: این گروه 
بیش از این دیگر قصد ندارد منتظر اتخاذ اقداماتی از طرف 
دولت ترکیه برای حل مناقشه بین دو طرف باشد. در همین 
خصوص وی خاطر نشان کرد: صبر و تحمل ما هم اندازه ای 
دارد و م��ا زمان کمی داری��م. ما قبال اقدام��ات زیادی برای 
رسیدن به توافق انجام داده ایم و رهبر ما اخیرا گفته است که 
اگر آنکارا تا1۵ اکتبر اقدامی در این خصوص انجام ندهد، آتش 

بس شکسته خواهد شد.

 بان کی مون خواستار
 آزادی مرسی شد

ادواردو دل بوی س��خنگوی رس��می بان کی مون دبیرکل 
سازمان ملل تصریح کرد: بان کی مون امیدار است که محمد 
مرسی رییس جمهوری برکنار ش��ده مصر و رهبران دربند 
اخوان المسلمین آزاد شوند و پرونده آنها با شفافیت و بدون 

درنگ بررسی شود.

اخبار بین الملل

 پوتین اگر
 21 مردادماه 

به ایران بیاید، 
اولین میهمان 

 خارجی 
 حسن روحانی 

 پس از 
مراسم تحلیف 

 خواهد 
بود



یادداشت

2 پروژه عمرانی دانشگاه آزاد شهرضا 
افتتاح شد

دانش��کده دارو س��ازی و فاز دوم خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسالمی 
شهرضا روز چهارشنبه افتتاح شد.

در آیین افتتاح این پروژه ها که همزمان با جلس��ه هم اندیش��ی هیأت 
رییس��ه واحده��ای منطقه چهار دانش��گاه آزاد اس��المی برگزار ش��د، 
رییس منطقه چهار و تع��دادی از ائمه جمعه اس��تان ه��ای اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری و فرماندار، امام جمعه و ش��هردار شهرضا حضور 
 داشتند. رییس دانشگاه آزاد اسالمی ش��هرضا در این مراسم گزارشی از

فعالیت های دانش��گاه در ح��وزه های مختلف آموزش��ی، پژوهش��ی، 
دانشجویی و عمرانی و فرهنگی ارایه کرد.

 باید از ظرفیت هنر
برای گسترش مفاهیم قرآنی بهره  برد

گروه ش�هر - معاون دانشگاه علوم و معارف اسالمی اصفهان با اشاره به 
عظمت قرآن و معارف اسالمی گفت: باید از ظرفیت هنر و بستر مناسب آن 

برای گسترش مفاهیم قرآنی و دینی بهره برد.
محمد مشکات افزود: نسل جدید، نیازمند گفتگوی مسئوالن با آنها با زبان 
هنر هستند و این خواسته را از متولیان امر دارند. معاون دانشگاه علوم و 
معارف اسالمی اصفهان اظهار داشت: ادبیات نسل جوان نیازمند گفتگوی 

هنری در بیان و تبیین مسائل دینی است. 

 شب قدر فرصتی برای
 ذخیره توشه ابدیت است

محقق و پژوهشگر دین و فلسفه با اشاره به جاودانگی انسان از منظر قرآن 
کریم، گفت: در شب قدر باید برای ابدیت خود توشه تهیه کنیم.

به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین محمد صادق کامالن جمعه 
شب در نگارستان امام خمینی )ره( اصفهان اظهار داشت: از منظر قران 

کریم، انسان یک موجود جاودانه است و برای ابدیت خلق شده است.
وی اظهار داشت: انس��ان شناسی مسأله ای اس��ت که زیست شناسان، 
جامعه شناسان، فالسفه، روانشناس��ان و قرآن پژوهان هر یک از دریچه 

نگاه خود به این مسأله پرداخته اند.

 رمزگشایی از تپه اشرف
 نیازمند تأمین اعتبار است

عملیات کاوش در تپه اشرف پررمز و رازترین تپه کشور به علت عدم اعتبار 
و بودجه چند وقتی است که متوقف شده است، اما روند کاوش در این تپه 
در صورت تأمین اعتبار دنبال می شود تا حقایق جدیدی از تاریخ کشور بر 
همگان آشکار شود. به گزارش فارس از اصفهان، تپه اشرف مکانی حیرت 
انگیز، اما با ظاهری نامناسب در شهر اصفهان قرار دارد؛ مکانی که در دل 
خویش نه تنها تاریخ اصفهان بلکه تاریخ ایران را محفوظ دارد و در صورت 

رمزگشایی حقایق و حرف هایی زیادی برای گفتن دارد.

 نصب نخستین دستگاه
پخش اذان هوشمند در اداره کل پست 
رییس اداره پست استان اصفهان از نصب نخستین دستگاه پخش اذان 

هوشمند در اداره کل پست استان اصفهان خبر داد. 
سید سعید رجالی در گفتگو با فارس با اشاره به نصب نخستین دستگاه 
پخش اذان هوشمند در اداره کل پست استان اصفهان واقع در ناحیه پستی 
نشاط اظهار داشت: هم اکنون نوای اذان به صورت یکپارچه در کل اداره  به 
گوش می رسد و این طرح در آینده ای نزدیک  در ادارات پست شهرستان 

های استان اصفهان  نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.

گشتی در اخبار 

 زاینده رود چگونه زنده 
و به چه شکل خشک شد؟

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان  
محمد مهدی اسماعیلی

 نزدیک به80 درصد اهداف بازگشایی زاینده رود محقق شده است، اما 
دلمان می خواست زاینده رود همیشه جاری باشد. 

در ماه های پایانی  س��ال گذش��ته فضایی طی ش��د که در نهایت این 
جلسات منجر به برگزاری جلساتی با وزارت نیرو و نمایندگان کشاورزان 
ش��د، چنانچه این جلس��ات در چند جلس��ه با حضور وزی��ر و نماینده 

کشاورزان و... برگزار شد که در 
 آن چند گزینه مطرح شد. تمام

تصمیم گی��ری های��ی که در 
خصوص آب زاینده رود انجام 
ش��د ش��خصی نبود و آنچه در 
اس��تان تصمیم گیری می شد 
مصوبات تأمین استان بود لذا 
زاینده رود برای کش��ت بهاره 

کشاورزان بازگشایی شد. 
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چهره روز
هزار آیه قرآن کریم توسط ۶۰ خوشنویس اصفهانی کتابت شد

عباسعلی زارع زاده رییس گروه خوشنویسی زارع زاده در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت استان اصفهان با اشاره به کتابت قرآن کریم توسط۶0 خوشنویس اصفهانی ، اظهار داشت: 

طرح کتابت قرآن کریم از سال 88 کلید خورد و در سال نخست کل قرآن کریم کتابت شد. 

3

 پلمب 3 کارگاه مزاحم
 در منطقه ۱۱ اصفهان

اعمال شهریه های جدید مدارس غیرانتفاعیواگن های متروی اصفهان 9 شهریور از چین  می رسد

سرمایه گذاری در بخش 
سالمت ، هزینه نیست

گروه ش�هر- ش��هردار منطقه ۱۱ اصفهان از پلمب و تعطیلي ۳ کارگاه 
مزاحم در این منطقه خبرداد.

محمدرضا برکت با اعالم این خبر گفت: در راس��تاي مصوبات ش��وراي 
اسالمي ش��هر اصفهان مبني بر انتقال مش��اغل و کارگاه هاي مزاحم به 
خارج از شهر و یا تغییر کاربري این مکان ها ، ۳ باب از کارگاه هاي مشاغل 

مزاحم و آالینده در سطح منطقه۱۱ پلمب و تعطیل شد. 
 وي اف��زود: در پي اج��راي بند۲0 م��اده ۵۵ قانون ش��هرداري ه��ا و با

هماهنگي هاي به عمل آمده در مرحله اول اخطارهاي الزم در خصوص 
جمع آوري و انتقال موراد مزاحم به مالکان داده ش��د و در ادامه با توجه 
 به عدم تکمی��ل این افراد، ش��هرداري نس��بت به پلمب ۳ م��ورد از این 

مکان ها اقدام نمود. 

رییس ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: 9 ش��هریورماه سال جاری 
واگن های متروی اصفهان از چین بارگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، عباس حاج رس��ول ها در جلس��ه علنی ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان، با اش��اره به گرمی هوا در این روزها، اظهار 
داشت: آتش نش��انی باید در روز راهپیمایی مردم به مناسبت روز 
قدس، هر کاری می تواند برای کمتر ش��دن میزان حرارت و رفاه 
حال مردم انجام دهد. وی همچنین به برنامه های قرآنی شهرداری 

در ایام ماه رمضان اشاره کرد و افزود: برنامه های متنوع فرهنگی و 
شب های آسمانی در۱4نقطه شهر اصفهان و با مخاطب سه هزار 
نفر ایام ماه رمضان در حال برگزاری اس��ت. رییس شورای شهر 
اصفهان ادامه داد: در همین راس��تا جام موالی عرشیان در شش 
رشته و طرح اکرام ایتام در باغ های بانوان شهر از دیگر برنامه های 
شهر برای ماه مبارک رمضان بوده است. وی با بیان این که دریافت 
بیمه ساختمانی که سازمان تأمین اجتماعی از مالکانی که هنوز 
پروانه ساختمان خود را دریافت نکرده اند، غیرقانونی است، افزود: 
معاونان مالی شهرداری ها باید دستوری مبنی بر معرفی مالکانی 

که هنوز بیمه درمانی دریافت نکرده اند، صادر کنند.
حاج رسولیها با انتقاد از این که تنها برخی مناطق این کار را اجرایی 
کرده اند، اما برخی دیگر بی سلیقگی به خرج داده اند، تصریح کرد: 
در استعالم سازمان تأمین اجتماعی استان از تهران در این رابطه 
تنها یک زرنگ بازی اداری را به عنوان پاسخ آن اعالم کرده اند و آن 
هم این اس��ت که  حاضر به بازپرداخت حق بیمه دریافتی از یکم 
تیرماه به بعد هستند، اما حق بیمه دریافتی از مالکان پیش از این 

تاریخ را برگشت نخواهند داد.

کارشناس مسئول مدارس غیر دولتی و آموزشگاه های علمی آزاد 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: به لحاظ این که 
شهریه مدارس غیرانتفاعی دیر اعالم شده و هنوز نرخ جدید آن بر 
روی سایت آموزش و پرورش قرار نگرفته است، شکایات ثبت نامی 

این مدارس تا این لحظه چشمگیر نبوده است.
سیدحس��ین میرمهدی گفتگو با ایمنا با تأکید بر این که پروسه 
زمانی ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی یکس��ان 

بوده است، اظهار داشت: اگرچه ظرفیت مدارس غیرانتفاعی که 
با اقبال عمومی مواجه بوده  و آزمون ورودی داش��ته اند، تکمیل 
شده است، اما مهلت ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی بدون آزمون 
همچنان ادامه دارد و دانش آموزان می توانند تا پایان شهریورماه 
نسبت به انجام این امر اقدام نمایند. وی با اشاره به اعالم دیرهنگام 
نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی، از افزایش ۱۵تا ۲۵ درصدی آن 
برای سال تحصیلی 9۳-9۲ خبر داد.  کارشناس مسئول مدارس 
غیردولتی و آموزشگاه های علمی آزاد اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان این که ۱۵درصد این افزایش شهریه شامل 
تمام مدارس غیرانتفاعی می ش��ود، افزود: م��دارس ارایه کننده 
فعالیت های وی��ژه، ۵ درصد و مدارس برخ��وردار از فناوری های 
الکترونیک و هوشمند شده نیز ۵ درصد حق افزایش شهریه دارند. 
میرمهدی گفت: والدین می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از نرخ شهریه مدرسه 
مورد نظر خود مطلع شده و در صورت داشتن هرگونه اعتراض و 
شکایتی، مراتب را به شماره تلفن های۲۲۱9۶0۱، ۲۲۲9۶۷۳ و 

۲۲۱۳9۲9 اعالم نمایند. 

رییس دانش��گاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: س��رمایه گذاری در 
بخش سالمت هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری پایدار و ماندگار است.

شاهین ش��یرانی افزود: محور توسعه پایدار، انسان س��الم است و هر قدر 
مردمی سالم و تندرست داشته باشیم، تولید بیشتر و اقتصاد شکوفاتری 

خواهیم داشت.
وی همچنین از نصب و راه اندازی دس��تگاه سی تی اس��کن در نایین به 
منظور گس��ترش و ارتقای خدمات درمانی به بیماران در این شهرستان 
خبر داد. رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان گفت: تاکنون 
 بیماران برای انجام س��ی تی اس��کن باید به ش��هرهای همجوار مراجعه

می کردند که با راه اندازی این دستگاه بخش عمده ای از مشکالت مردم 
در این زمینه برطرف خواهد شد.

س: ایمنا[
]عک
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چند سالی است که طرح الحاق 
 گروه 
خوراس��گان به اصفه��ان در شهر

رسانه ها پررنگ شده است تا 
باالخره این امر انجام شد. دکتر سید مرتضی سقاییان 
نژاد شهردار اصفهان با اش��اره به این که با پیوستن 
خوراسگان به اصفهان حق به حق دار رسیده است، 
اظهار داش��ت: بس��تر فرهنگي و تاریخي اصفهان با 

پیوستن خوراسگان کامل شده است.
متن زیر مشروح حرف های مرد عمران اندیش شهر 

اصفهان است:
    پتانس��یل ه��اي خوب��ي در ش��هر اصفه��ان و 
خوراس��گان وجود دارد، بنابراین حفظ و حراست از 

این ظرفیت ها الزم و ضروري است. 
    اصفهان قدیم در محله هاي یهودیه و جي تعریف 
شده بود که شمال و جنوب منطقه جي به رودخانه 
زاینده رود متصل اس��ت، بنابراین اگر این رودخانه 
خشک شود شهري در کویر خواهیم داشت، از این رو 

باید از رودخانه حفظ و حراست کنیم. 
    سیره رش��د یعني از س��رمایه هاي در اختیار، 
 حف��ظ و حراس��ت کنی��م، در واق��ع رش��د باع��ث

مي شود انسان بتواند از سرمایه هاي موجود حداکثر 
اس��تفاده را بکند البته مدیریت، لیاقت و شایستگي 

جزء خانواده رشد محسوب مي شوند. 
    یهودی��ه ب��زرگ ش��د و اصفهان را ش��کل داد 
و ج��ي کوچ��ک گردی��د و در خوراس��گان و چند 
 روس��تاي اطراف آن خالصه شد. ش��هر خوراسگان 
وی ژگي ه��اي خاصي دارد ک��ه یک��ي از آنها هویت 

فرهنگي و تمدني این شهر است. 
    هوی��ت ش��هر خوراس��گان ب��ه دلی��ل همین

داشته ها و فرهنگ غني است. 
    بس��تر فرهنگي و تاریخي اصفهان با پیوس��تن 

خوراسگان کامل شده است. 
    ش��وراي ش��هر اصفه��ان از ابت��دا ب��ا الح��اق 
خوراس��گان مواف��ق بوده اس��ت، ام��ا این ش��ورا با 

 نحوه الح��اق مخالف ب��ود، چرا که اعتقاد داش��ت با 
حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمي شود. 

    در ابت��دا الزم بود س��رانه ها بررس��ي ش��ود و 
 زمینه رش��د فراهم گردد، چرا که اگر الحاق صورت

مي گرفت و خواس��ته هاي مردم تحقق عیني پیدا 
نمي کرد چه کسي باید جوابگوي نیاز هاي مردم بود. 
    در مجموع باید گفت یکي از سرمایه هاي اصفهان 
و خوراسگان هویت آن است که باید پاس داشته شود، 
چرا که تاریخ شناسنامه و اعتبار ما محسوب مي شود. 
    همیشه ایران و به تبلور آن اصفهان از نظر مباحث 
تاریخي و هویتي در دنیا یک و سر و گردن باالتر است. 
    شهر خوراسگان بیش از480 شهید تقدیم نظام 

جمهوري اسالمي کرده است. 
    بیش از90 مسجد در شهر خوراسگان فعال است 
و  از نظر مباحث اقتصادي نی��ز رقم خوبي  براي این 

شهر ترسیم شده است. 
    اطل��س نیازمندي هاي ش��هر اصفه��ان تهیه 

 شده است، چرا که ش��هرداري اصفهان برنامه محور
 ب��وده و تمامي حرک��ت هاي ای��ن نهاد بر اس��اس 
برنامه ریزي است و تاکنون برنامه هاي اصفهان+۲۲، 

اصفهان 8۵، اصفهان90 را پشت سر گذاشته است. 
   ۵0  هزار میلیارد تومان ط��رح و پروژه در برنامه 
اصفهان9۵ پیش بیني شده است که اجرایي شدن 

آنها باعث تحوالت اساسي در اصفهان مي شود. 
    هر ساله کمیته اي تش��کیل مي شود و انحراف 
فعالیت ه��ا از برنام��ه را کنترل مي نمای��دو بودجه 
ش��هرداري بر مبناي همین برنامه ها تهیه و تدوین 

مي شود. 
    قرار است از سوي معاونت برنامه ریزي و پژوهش 

تهیه اطلس نیازمندي ها آغاز شود. 
    با توجه به این که آمار مبناي برنامه ریزي است 
تهیه آمارنام��ه براي این منطقه نی��ز الزم و ضروري 
اس��ت، چرا که باید اطالع��ات دقی��ق در خصوص 

منطقه۱۵کسب کنیم. 
    کمیته هاي 8 گانه مطالعات خود را در این منطقه 
آغاز کرده اند تا شاهد فعالیت هاي مناسبي در سال 

آینده در این منطقه باشیم. 
    مشارکت مردم یک اصل است، چرا که خودشان 

بودجه شهرداري را تأمین مي کنند. 
    با مش��ارکت همه اهالي و برنام��ه ریزي زمینه 

توسعه سریع منطقه را فراهم مي کنیم. 
    ش��هرداري دیگر ارگان صرف خدماتي نیست، 
نهادي که۵0 هزار میلیارد تومان را اداره مي کند فقط 
خدمات رسان نیس��ت بلکه مجموعه اي فرهنگي و 

اجتماعي نیز محسوب مي شود. 
    از نظ��ر علمي مبن��اي حرکت باید به س��مت 
تمرکززدایي باش��د در واقع باید مباحث محله اي به 
پارلمان شهر واگذار ش��ود و دولت سبک بار نظارت 

قوي داشته باشد. 
    چرا بای��د۱400 میلیارد تومان س��ود مبارکه و 
س��ود۷00 میلیاردتومانی ذوب آهن به تهران رود، 
البته اشکالي ندارد، اما قرار بر این نیست که دود و دم 
این صنایع را منطقه تحمل کند و آب و محیط زیست 

منطقه تحت شعاع قرار داشته باشد. 
    اصفهان اس��تاني است که بیش��ترین مالیات را 
پرداخت مي کند، اما از نظر اختصاص بودجه، استان 

بیست و نهم است. 

    مردم از پول دادن نگراني ن��دارد ولي از این که 
دچار فقر شوند و توسعه اي در شهرشان رخ ندهد و 
داشته هاي اصلي آنها زیر سؤال برود نگران هستند. 

    وي خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن مه��م تنه��ا ب��ا 
مدیریت هاي محلي محقق مي شود، حتي در عراق 
نیز شوراي استان، اس��تاندارش را انتخاب مي کند، 
بنابراین باید به مردم و نماینده هاي مردم اعتماد شود 

تا با نظارت مردم مباحث را جلو ببریم. 
    آیا۱۲00میلی��ارد توس��عه در ش��هر ایج��اد

نمی کند؟ آیا ارزش افزوده ایجاد نمي کند؟ س��هم 
منطقه از این ارزش افزوده چقدر است؟ 

    در تمام کشورهاي مختلف بین۱۵ الي۲0 درصد 
از مالیات هاي مس��تقیم به مدیریت منطقه اس��ت، 

بنابراین باید این موضوع اصالح شود. 
    قبل از انقالب۳8 درصد مردم شهرنشین بودند، 
ولي امروز معدل شهرنش��یني۷0 درص��د در کالن 
شهرهاست، بنابراین توس��عه بر مبناي شهرنشیني 

باید صورت بگیرد. 
    هر ش��هري باید بر حس��ب مدیریت منطقه اي

 حرکت کند و دولت تنها بر فعالیت ها نظارت داشته 
باشد. 

    ۳0 هزار پرونده در این منطق��ه وجود دارد که 
بالفاصه باید الکترونیکي شود. 

    مبناي حرکت فعالیت هاي اصفهان مکتب آن 
است؛ مکتبي که بنیانگذارانش عالمه مجلسي، شیخ 
بهایي، میرفندرس��کي و میرداماد و مالصدرا بودند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي باره��ا از تمدن ایراني  
اسالمي صحبت کرده اند که ریش��ه هاي به مکتب 

اصفهان بر مي گردد. 
    احی��اي میدان امام علي)ع( ی��ک طرح فراملي 
است، چرا که قسمتي از تاریخ اصفهان احیا مي شود. 
    نوسازي ۱۱/۳ درصد از بافت فرسوده، احیای ۵۳ 
اثر تاریخي و اتصال بازار بزرگ اصفهان به وسعت ۷ 
کیلومتر بخشي از اثرات احیاي میدان امام علي)ع( 

است. 
    بی��ش از۵00 میلیارد تومان ب��راي احیاي این 

میدان تاریخي هزینه شده است. 
    محور تاریخي اصفهان از میدان امام علي)ع( آغاز 
و پس از عبور از میدان امام)ره(، چهارباغ، سي و سه 

پل به هزار جریب ختم مي شود. 

سقائیان نژاد در افتتاحیه شهرداری منطقه ۱5 چه گفت

بستر فرهنگي و تاریخي اصفهان با پيوستن خوراسگان کامل شد

زیر پوست شهر / روند پیشرفت پروژه شهر رؤیاها



چهره روزیادداشت

افت شدید قدرت خرید وام خودرو
در پی افزایش قیمت خ��ودرو، وام7 میلیون تومان��ی خرید خودرو 
قدرت خرید خود را از دست داده و سهم این وام در خرید خودرو به 
شدت کاهش یافته است. تا همین چند ماه پیش بود که می شد با وام 
7 میلیون تومانی خرید خودرو، تا80 درصد وجه خرید یک خودرو 
مانند پراید را تأمین کرد و حتی می شد با این مبلغ40 تا 50 درصد 

مبلغ خرید یک خودروی صفر مانند پژو 206 یا 405 را پرداخت. 
این در حالی اس��ت که با افزایش قیمت خودروه��ای داخلی در پی 
افزایش قیمت ارز و باالرفتن هزینه های خودروسازان، قدرت خرید 
وام 7 میلیون تومانی خودرو به شدت کاهش یافته و همین امر باعث 
کاهش درخواست برای استفاده از این وام در شبکه بانکی شده است. 
در حال حاضر قیمت مدل های مختلف خ��ودروی206 بین حدود 
34 تا 53 میلیون تومان، پژو پارس35 تا 47 میلیون تومان، پژو 405 
بین26 تا 29 میلیون تومان و س��مند بین24 ت��ا 35 میلیون تومان 
اس��ت. در پی افزایش قیمت خودرو، قدرت خری��د وام خودرو برای 
خرید خودرویی مانند پراید که ارزان ترین خودروی داخلی در بازار 
است به کمتر از50 درصد کاهش یافته است یا  درخودروهایی که در 
رده باالتری از قیمت قرار دارند مانند سمند، پژو 405، پارس، تندر 

یا 206 قدرت خرید این وام به کمتر از 35 درصد تقلیل یافته است.
بر این اس��اس خریداران خ��ودرو دیگر مانند گذش��ته ب��ا توجه به 
مش��کالتی که همواره برای دریافت وام خودرو وجود دارد، تمایلی 
برای تقاضای اخذ آن وام ندارند، زیرا دیگر نم��ی توان به این وام به 

عنوان یک کمک هزینه خرید خودرو نگاه کرد.

خبر ویژه

4
400 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه به تعاون اختصاص یافت

غالمحسن بشارتی مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه گفت:  از منابع صندوق توسعه ملی 
400 میلیارد تومان اعتبار به بخش تعاون اختصاص یافته است. برای تعاونی های اقشار آسیب پذیر 3 

میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
 سیاستگذاری  بانک مرکزی

 دالر  را بی ثبات کرد 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

محسن صرامی فروشانی 

 این که رییس کل بانک مرکزی بگوید اجازه نمی دهم قیمت ها افزایش 
یابد جوک سال است، چرا که هیچ کدام ازنهادهای قیمت گذاری یا وزارت 
صنعت و معدن اجازه قیمت گذاری در بازار را به بانک مرکزی نمی دهد.

آقای بهمنی فکر می کند همه دس��ت به سینه نشس��ته اند تا خودش 
فرمایشی کار کند و نرخ دالر را با علم کمش افزایش دهد و همه از او اجازه 
بگیرند که آیا می توانند قیمت 
کاالهایش��ان را افزایش دهند. 
آثارتورمی سیاست های بانک 
مرکزی وافزایش ن��رخ دالر را 
درکمتر از یک ساعت دیدیم. 
افزایش قیمت دالرجان بازار را 
گرفت و بازار را دچار رکود کرد 
که آثار آن ش��امل حال دولت 

بعدی می شود.
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معاون س��ازمان امور مالیاتی با بیان این که طبق تفاهم، مالیات 
باید از حق العمل مش��اوران گرفته ش��ود، اما با حکم اخیر دیوان 
باید به مأخذ اصلی یعن��ی دریافت مالی��ات از کل مبلغ قرارداد 
معامالت مسکن برگردیم،گفت: اعتراض خود را به دیوان اداری 

تقدیم خواهیم کرد.
 علیرضا طاری بخش درباره صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی 
بر توقف عملیات اجرایی دریافت مالیات ارزش افزوده از مشاوران 
امالک اظهار داش��ت: به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، عرضه کاالها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات 
و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است، بنابراین با توجه 
به این که فعالیت مشاوران امالک از مصادیق ارایه خدمات تلقی 

می شود، برابر حکم قانون، مشمول این مالیات خواهند بود.
معاون ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به این 
که مشاوران امالک قراردادهای اجاره یا فروش عرضه می کنند، 
ابهامی در این باره مطرح شد که مالیات ارزش افزوده از کل رقم 
قرارداد دریافت ش��ود یا نس��بت به درآمد خدمات و حق العمل 
دریافتی مشاور امالک؟ طاری بخش افزود: به همین دلیل با هدف 
کمک به آنها و رفع ابهام از این موضوع، در سال 89 تفاهمنامه ای 
منعقد شد که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده مشاوران 
امالک صرفا به مأخ��ذ درآمد خدم��ات و حق العم��ل دریافتی 
مش��اوران امالک تعلق بگیرد. وی با اش��اره به این که به موجب 
بند یک این تفاهمنامه، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع 
این قانون وجوه دریافتی بنگاه های معامالت امالک در قبال ارایه 

خدمات است، ادامه داد: بر این اساس، خواسته شاکی برای »صدور 
دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تفاهمنامه 29 شهریور 
89« حکم مذکور به معنای توقف تفاهمنامه مذکور است و این 
ابهام را در پی دارد که آیا از تاریخ صدور حکم دیوان عدالت اداری، 
مبنا و مأخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده کل مبلغ تعیین شده 
در اجاره نامه و مبایعه نامه خواهد بود؟ معاون سازمان امور مالیاتی 
گفت: اصوال توقف اجرای عملیات اجرایی از س��وی شعب دیوان 
عدالت اداری در زمینه پرونده هایی که دارای بدهی قطعی باشند 
و به دلیل عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مؤدی،  
وصول آن از طریق عملیات اجرایی و بازداشت اموال در چارچوب 
آیین نامه اجرای��ی مصوب وزرای دادگس��تری و امور اقتصادی و 
دارایی، به اداره کل وصول و اجرای س��ازمان امور مالیاتی محول 

می شود و صرفا درمورد پرونده شخص شاکی نافذ خواهد بود. 
وی افزود: به ط��ور کلی دس��تور توقف عملیات اجرایی ش��عب 
دیوان، شامل توقف اجرای قانون تکالیف مؤدیان از جمله تسلیم 
اظهارنامه و پرداخت مالیات و تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدیان 

موضوع این قانون نخواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قسمت اخیر قرار صادره و این که 
مؤدیان باید از موضوع پرونده خود به شعب دیوان اعتراض کنند 
که راجع به آن عملیات اجرایی اعمال ش��ده باشد،  چون چنین 
موضوعی در درخواس��ت بیان نشده و مورد اش��اره قرار نگرفته، 
بنابراین مطمئنا س��ازمان امور مالیاتی اعتراض خود را نسبت به 

صدور این حکم تقدیم دیوان خواهد کرد.

در حالی رییس کل گمرک از دستور معاون اول رییس جمهوری 
به بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای ترخیص دارو خبر داده که 
یک عضو اتحادیه واردکنندگان دارو اعالم کرد که هنوز هیچ اتفاق 
خاصی در زمینه ترخیص داروهای انباش��ت شده در گمرک رخ 
نداده است. رییس کل گمرک در تازه ترین اظهارات خود عنوان 
کرد در صورتی که وزارت بهداش��ت تعهد کتبی به گمرک ارایه 
دهد مشکل ترخیص داروها حل خواهد شد، اما با وجود این که در 
نامه اخیر برای وزارت بهداشت مهلت مشخصی را تعیین کردیم 

هنوز تعهدی به گمرک نرسیده است.
این در حالی است که پیش تر مسئوالن وزارت بهداشت اختالف 
ارزی پیش آم��ده بین بانک مرکزی و بانک ه��ای عامل را دلیل 
اصلی انباشت دارو در گمرک های کش��ور اعالم کرده بودند. در 
همین حال یک عض��و اتحادیه واردکنن��دگان دارو در گفتگو با 
ایسنا با اشاره به این که طی چند هفته گذشته اتفاق خاصی در 
زمینه ترخیص داروهای انباشت شده در گمرک رخ نداده است، 
گفت: تا پیش از تشدید تحریم ها، دارو به راحتی و حتی با تعهد 
کتبی وزارت بهداشت وارد کشور می شد، اما حاال وضعیت کامال 
متفاوت شده است. هاش��م تبریزی دانا افزود: متأسفانه بانک ها 
حرف هیچ کس را قبول نمی کنند و در این بین مشکل ترخیص 
نشدن داروهای وارداتی از گمرک نیز بین دستگاه های مختلف 
شامل گمرک، بانک مرکزی، بانک های عامل و وزارت بهداشت 
پاسکاری می شود. وی گفت: مشکل دارو از زمانی آغاز شد که ارز 
مرجع واردات دارو به مبادله ای تغییر یافت و یارانه ای هم بابت 

مابه التفاوت آن پرداخت نشد. این عضو اتحادیه واردکنندگان دارو 
خاطرنش��ان کرد: تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله ای باعث شد 
تا هزینه واردات دارو دس��ت کم دو برابر شود؛ مثال یک محموله 
کوچک 1/5 میلیارد تومانی دارو به یکباره سه میلیارد تومان شد. 
در چنین شرایطی هیچ ش��رکتی این مقدار نقدینگی در اختیار 
ندارد که بتواند مابه التفاوت قیمت داروهای وارداتی را پرداخت 
کند. وی افزود: این در حالی اس��ت که واردکنندگان دارو پیش 
از اعتبار بانک ها و حتی ش��رکت های خارجی برای واردات دارو 
استفاده می کردند. پیش تر نیز رییس اتحادیه واردکنندگان دارو 
خبر داده بود که بین60 تا70 میلیون دالر انواع دارو و محصوالت 
دارویی در گمرک های داخلی انباشت شده و به آنها اجازه ترخیص 
داده نمی شود. ناصر ریاحی با اشاره به این که در صورت ادامه روند 
موجود ممکن است داروهای انبار شده در گمرک به مرور فاسد 
شده و از بین بروند، گفته بود که سال های قبل اختصاص ارز به 
واردات دارو به سرعت انجام و حتی دارو با تعهد از گمرک ترخیص 
هم می شد، اما امسال سختگیری در این زمینه بسیار زیاد شده 

است و بانک مرکزی هم همکاری الزم را ندارد.
دارو و برخی تجهیزات پزش��کی س��ال قبل در اولویت نخست 
واردات کاال قرار داش��تند و برای واردات نی��ز ارز مرجع دریافت 
می کردند، اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت امسال ارز مرجع 
واردات دارو را حذف و اعالم کرد ک��ه از این پس دارو صرفا با ارز 
مبادله ای وارد خواهد شد. سازمان غذا و دارو نیز چندی بعد از آغاز 

روند اختصاص ارز مبادله ای به واردات دارو خبر داد.

دارو و برخی 
تجهیزات پزشکی 
سال قبل در 
اولویت نخست 
واردات کاال قرار 
داشتند و برای 
واردات نیز ارز 
مرجع دریافت 
می کردند، اما بانک 
مرکزی از اوایل 
اردیبهشت امسال 
ارز مرجع واردات 
دارو را حذف کرد

 در سال 89 
تفاهمنامه ای 
منعقد شد که 
بر اساس آن 
مالیات و عوارض 
ارزش افزوده 
مشاوران امالک 
صرفا به مأخذ 
درآمد خدمات و 
حق العمل دریافتی 
مشاوران امالک 
تعلق گیرد

با وجود دستور آقای معاون؛ابهام تازه در مالیات بر ارزش افزوده امالک

داروهای وارداتی در گمرک خاک می خورند سازمان مالیاتی اعتراض می کند
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تاسیس شرکت 
69 شماره: 790/ث92/103 آگهی تاسیس شرکت فنی و مهندسی  فرین اندیشه 
تاریخ 1392/03/13 تحت شماره 50010 و شناسه  ماندگار سهامی خاص در 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/03/13 از  این  ملی 10260684499 در 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه  آن به شرح زیر 
جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود  آگهی 
، انجام ، نقشه کشی و نقشه  می شود. 1- موضوع شرکت 1- اجرا ، طراحی 
عمرانی  پیمانکاری  های  ه  پروژ  کلیه  در  نظارت  و  مشاوره  خدمات   ، برداری 
ساختمانی ، کشاورزی ، معدنی ، صنعتی و فنی ، تاسیسات ، برق و ساختمان 
، ابنیه و محوطه سازی ، دکوراسیون داخلی و نما خارجی ، طراحی ، حفظ و 
نگهداری فضای سبز ، زیبا سازی معابر ، خدمات نصب و راه اندازی دوربینهای 
مدار بسته ، خدمات سیستمهای خانه های هوشمند ، تولید و توزیع و خرید و 
و  وام  تحصیل   ، بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش 
عقد   ، موضوع شرکت  تحقق  جهت  خارجی صرفا  و  داخلی  بانکهای  اعتبارات 
قرار داد با 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 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت   -2 باشد.   معتبر  شرکت  موضوع  با  که 
نامحدود 3-  مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خ گلزار 
تلفن:  کدپستی8154766817–   12 واحد  اول  طبقه   2 تندیس  مجتمع   – شمالی 
09131192947 4- سرمایه شرکت : مبلغ1/000/000 ریال  منقسم به یک صد 
مبلغ 1000000  که  میباشد   بانام  یک صد سهم  تعداد  که  ریالی  سهم 10000 
ریال توسط موسسین طی گواهی  بانکی شماره 201/750 مورخ 92/3/2 نزد 
 . است  گردیده  پرداخت  کد201  اصفهان  توسعه شعبه  اعتباری  موسسه  بانک 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سید فاضل هاشمی زاده به سمت رئیس 
هیات مدیره. 2-5- آقای محمد رضا سالمت  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای علی سالمت   به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علی سالمت  
به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال  انتخاب گردیدند   6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس 
هیئت مدیره  هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 7- اختیارات 
مدیرعامل: مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- خانم فرشته سعیدی   به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم 
زهره پور میدانی   به عنوان بازرس علی البدل. منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تاسیس شرکت 

68 شماره: 749/ث92/103 آگهی تاسیس شرکت رویان سالمت پارس سهامی 
خاص شرکت فوق در تاریخ 1392/03/11 تحت شماره 49984 و شناسه ملی 
10260684182 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/03/11 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه  آن به شرح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود  آگهی می 
شود. 1- موضوع شرکت 1-انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و 
واردات – خرید و فروش – تولید – تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
اهداف  تحقق  جهت  و خصوصی صرفا  دولتی  از بانکهای  اخذ تسهیالت   –
شرکت – انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت 
در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی- مشارکت و سرمایه گذاری در 
شرکتهای دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی  از شرکتهای دولتی 
و خصوصی شرکت  در پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی انجام امور 
راه   – امور ساختمانی  اجرا در زمینه   – نظارت   – قبیل طراحی  از  خدماتی 
و  درختکاری  به  مربوط  و خدمات  فضای سبز  اجرای  و  طراحی  و  سازی 
طرحهای فضای سبز – جدول بندی – آذین بندی میادین و خیابانها – تهیه 
و طبخ و توزیع غذا و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط 
باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح.  2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3-  مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
بهارستان خیابان بهشت – مجتمع شفق 1 واحد 43  کدپستی8145115954– 

تلفن: 03116801844 4- سرمایه شرکت : مبلغ4/320/000 ریال  منقسم به 
چهار صد و سی و دو سهم 10000 ریالی که تعداد سیصد و هفتاد دو سهم 
توسط  ریال   1512000 مبلغ  که  میباشد   نام  بی  هم  شصت  تعداد  بانام  

نزد   91/12/27 مورخ   53/  6900/806 بانکی شماره  گواهی   طی  موسسین 
الباقی سرمایه در  و  پرداخت گردیده است  بانک تجارت شعبه هزار جریب 
علی  آقای   -5-1 شرکت:  مدیران  اولین   -5  . میباشد  سهام  صاحبان  تعهد 
نجاری ورزنه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای احسان ضیائی فر به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای امین چنگیزی    به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- خانم مریم هراسبندی به سمت عضو هیئت مدیره 5-5- 
آقای مهدی خانی به سمت عضو هیئت مدیره 6-5- آقای امین چنگیزی به 
سمت مدیر عامل  به مدت 2 سال  انتخاب گردیدند   6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور به  امضای مدیرعامل  و یکی از اعضای 
هیات مدیره و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل و با مهر شرکت 
معتبر می باشد . 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- خانم  پروین چنگیز عباس به عنوان بازرس اصلی 2- 8- 

خانم فرنوش رجائی به عنوان بازرس علی البدل. منصور آذری – رئیس اداره 
ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

حصر وراثت 
دادخواست  شرح  به   974 شماره  شناسنامه  دارای  هارونی  رضا  آقای   73
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   384/92 کالسه  به 
چنین توضیح داده که شادروان حسن هارونی کمیتکی بشناسنامه 679 در 
تاریخ 1392/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
اهلل  فرزند  شاهی  برده  هارونی  معصومه   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
مراد ش ش 4 همسر 2- علی رضا هارونی کمیتکی فرزند حسن ش ش 973 
سمیه    -4 فرزند   974 ش  ش  حسن  فرزند  کمیتکی  هارونی  رضا   -3 فرزند 
کمیتکی  هارونی  فاطمه    -5 فرزند   668 ش  ش  حسن  فرزند  کمیتکی  هارونی 
فرزند حسن ش ش 1294 فرزند 6- صفورا  هارونی کمیتکی فرزند حسن ش 
ش 421 فرزند 7- فرزانه هارونی کمیتکی فرزند حسن ش ش 963 فرزند 8- 
با  اینک  و الغیر.  فرزند  فرزند حسن ش ش 2207  کمیتکی  هارونی  صغری  
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

اخطار 
72 نام و نام خانوادگی : محمد ایزد یار فرزند مرادشغل آزاد محل اقامت : 
مجهول المکان محل حضور : شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر واقع 
در خ شهید بهشتی وقت حضور شنبه 92/6/16 ساعت 15: 5 علت حضور : 
در خصوص دعوی خواهان آقای محمد رضا حاج هاشمی به طرفیت شما در 
وقت مقرر حاضر گردید . در ضمن جهت دریافت نسخه ثانی داد خواست و 
مدارک در مهلت مقرر به شورا مراجعه نمایید. شورای حل اختالف شعبه یک 

شهر ستان خمینی شهر

اخطار اجرایی
تاریخ 92/1/19 شعبه سوم  74 شماره: 939/91 به موجب رأی شماره 13 
است محکوم  یافته  قطعیت  که  اختالف شهرستان خمینی شهر  شورای حل 
علیه علیرضا مرادی فرزند جواد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید 89/7/25 لغایت زمان اجرای حکم – راه صادره غیابی است . 
در حق محکوم له محمد رضا رضا خواه  نام پدر: عبدالجبار شغل: آزاد نشانی 
محل اقامت: خمینی شهر سه راه معلم خ جمالزاده کوی شهید نکوئی مهر پ پنجم 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 

علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی 

خمینی شهر 

مزایده 

دادگستری خمینی  اول حقوقی  احکام شعبه  اجرای  دایره  71 شماره 920082 
( له آقای محسن شمس علیه مصطفی  شهر در پرونده کالسه )920082 اجرا 
وطنخواه به خواسته مطالبه مبلغ 128362000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 
5500000 ریال در حق صندوق دولت در نظر دارد اموال به شرح ذیل را که 
توسط کارشناس رسمی به مبالغ ذیل ارزیابی گریده است را از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا جلسه مزایده روز چهار شنبه 1392/5/26 ساعت 10 صبح در 
محل شعبه اول حقوقی خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانندظرف 5 
روز قبل از مزایده به نشانی : خ کهندژ کوچه 67 جنب کالنتری 13 مراجعه و از 
اموال بازدید نمایند . خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

را  مابقی  و  المجلس  فی  را  پیشنهادی  قیمت  بایستی 10 درصد  می  خریدار 
ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نمایددر غیر 
اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.1- چرخ خیاطی صنعتی با میز از نوع میاندوز مارک کاتازا ساخت 
ژاپن قدیمی بمبلغ سه میلیون ریال 3000000 ریال 2- چرخ خیاطی صنعتی 
از نوع ) هوندی بای ( با موتور چینی با قدرت  250 وات نسبت نو سالم به 
مبلغ سیزده میلیون ریال )13000000( 3- چرخ زیگزاگ دوز با پایه و میز از 
نوع صنعتی بمبلغ هشت میلیون ریال 8000000 ریال 4- اتو بخار دستی از 
نوع ژانومه و با عرض 70 سانتی متر بمبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال 
3500000 ریال 5- اتوی کار کرده با عرض هفتاد ، یک میلیون و پانصد هزار 
ریال 1500000 ریال 6- پرس درب پاکت پالستیکی با عرض 20 سانتی متر 
دو عدد هر کدام ششصد هزار ریال و جمع دو عدد یک میلیون و دویست 
هزار ریال 7- پرس درب پاکت 20 سانتی متر یک عدد به مبلغ پانصد هزار ریال 
500000 ریال 8- قیچی برش برقی نمره 8 از تیپ GMC ساخت کشور چین 
پنج میلیون ریال 5000000 ریال 9- قیچی برش دستی از شماره 8و10و12 از 
نوع sinsver هر کدام دویست هزار ریال تعداد 5 عدد و جمعا یک میلیون ریال 
1000000 ریال 10- قیچی فانتزی متوسط سه عدد هر کدام یکصدو پنجاه 
هزار ریال جمعا 450000 چهار صدو  پنجاه هزار ریال 11- قیچی کوچک 
معمولی 2 عدد 100000 یکصد هزار ریال 12- فولدر و نوار 8 عدد هر کدام 
50000 ریال جمعا 400000 ریال 13- کولر سپهر خزر نسبتا نو چهار هزار 
متر مکعب در ساعت دو میلیون و پانصد هزار ریال 2500000 ریال 14- پنکه 
دستی پایه دار یک عدد یک میلیون ریال 1000000 ریال 15- صندلی فلزی 
شش عدد هر کدام سیصد هزار ریال جمعا 1800000 ریال 16- تلویزیون 
رنگی 12 اینچ و ضبط صوت و دو باند یک میلیون پانصد هزار ریال جمعا 
ریال   با کاور سیصد  نفره یک عدد   6 ریال 17- چادر مسافرتی   1500000
هزار 300000ریال جمعا 44250000 چهل و چهار میلیون و دویست و پنجاه 
هزار ریال تمام مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر 

تغییرات
پارسیان  گستر  مان  هر  تغییرات  شرکت  92/103آگهی  878/ت  64 شماره 
سهامی خاص به شماره ثبت 45320 و شناسه ملی 10260632777 باستناد 
العاده مورخ 1392/2/28 تصمیمات  صورتجلسه مجمع عمومی عادی  فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
ارائه خدمات  در اساسنامه اصالح گردید مجری پروژ ه های ساختمانی و 
نوین ساختمانی در جهت مدیریت و بهینه سازی ساختمان طراحی واجرای 
سیستم های اعالم و اطفاء حریق اتومکانیک – طراحی و تامین و اجرای بی 
ام اس ) سیستم اتوماسیون ( در ساختمان – طراحی تاسیسات مکانیکی در 

صنعت ساختمان – تامین تجهیزات بهینه در تاسیسات ساختمان – مشاوره 
وممیزی انرژی در صنعت ساختمان های سبز .  در تاریخ 1392/3/12 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار 
گرفت .  م الف 3128 منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات

اسپادانا  صنعت  آراد  شرکت  تغییرات   92/103آگهی  867/ت  شماره   65
سهامی خاص به شماره ثبت 42834 و شناسه ملی 10260606670 باستناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/2/29 
تشریفات  کلیه  رعایت  ضمن  سرمایه  افزایش  خصوص  در  مدیره  هئیت  به 
قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور 
به  به مبلغ 1000000000 ریال منقسم  از مبلغ 2000000 ریال  سهام جدید 
یکصد هزار سهم با نام به ارزش هر سهم 10000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .   در تاریخ 1392/3/12 ذیل دفتر ثبت 
  . گرفت  قرار  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها 

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

تغییرات

صنعت  آزمون  شرکت  تغییرات   92/103آگهی  860/ت  شماره   67
ملی  شناسه  و   41666 ثبت  شماره  به  خاص  سبزسهامی  گستران  آتیه 
 1392/2/22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  باستناد   10260593954
ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  اعضاء  سمت   -1  : شد  اتخاذ  ذیل   تصمیمات 
آقای و  مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  مددی  بهنام  آقای  گردیدند.   تعیین 

ادیب  اله  قدرت  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائیب  به سمت  عباسیان   حمید 
عضو  سمت  به  بوانی  مساح  علیرضا  آقای  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت   به 
هئیت مدیره و آقای علیرضا مساح بوانی به سمت مدیر عامل2- کلیه اوراق 
مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  امضای  با  شرکت  تعهدآور  و  مالی  اسناد   و 
مصوبات مجری  عامل  مدیر  ضمنا   . است  معتبر  شرکت  مهر  با  و   عامل 

شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/3/11 تاریخ  در     . میباشد   مدیره  هئیت   
گرفت  قرار  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و 
ثبتی واحد  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رئیس  آذری  منصور    . 

 اصفهان 

تغییرات

صفاهان  پونه  گل  شرکت  تغییرات   92/103آگهی  901/ت  شماره   70 
سهامی خاص به شماره ثبت 44980 و شناسه ملی 10260629059 باستناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ   1392/2/28 
بازرس عنوان  به  ذکری  مهدی  امیر  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل   تصمیمات 

 اصلی ، آقای مهدی رحیم ملک به عنوان بازرس علی البدل  برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند 2-روز نامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شدند3-اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای 
حسین  امیر  سید  آقای  و  جوزدانی  شیروانی  مهران  آقای  و  ریاسی  احمد 
تعیین  قرار ذیل  به  تاریخ 1394/2/28 4- سمت اعضاء هیئت مدیره  تا  گلی 
مهران  آقای  و  مدیره  هیئت  ریئس  سمت  به  ریاسی  احمد  آقای  گردیدند: 
شیروانی جوزدانی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای سید امیر حسین 
گلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر حسین گلی به سمت مدیر 
با امضای مدیر عامل  عامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
یا وکیل قانونی او و ریئس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا 
تاریخ 1392/3/13  .   در  میباشد  مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
تایید و امضا  ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
.  منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد  قرار گرفت 

 ثبتی اصفهان



اکران خانگییادداشت

هفت

گربه وماهی ایرانی در جشنواره ونیز
فیلم های بخش رقابتی جشنواره ونیز 2013 با حضور یک فیلم از سینمای ایران در بخش »افق ها« 
معرفی ش��دند. »ماهی و گربه« به کارگردانی ش��هرام مکری   یکی از 17 اثر دعوت ش��ده به این 

جشنواره است. 
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کوچ جشنواره از اصفهان
با اعالم فراخوان سومین جشنواره 
تجس��می کودک و نوجوان، کوچ 

این جشنواره به تهران قطعی شد.
جش��نواره تجس��می ک��ودک و 
نوج��وان ک��ه در دوره اول در 
اصفه��ان برگ��زار ش��د و ق��رار 
ب��ود ب��رای همیش��ه در اصفهان 
بماند،  ب��ه دلیل مش��کالت مالی 
به ته��ران کوچ ک��رد. در فراخوان تازه س��ومین دوره ب��از هم محل 
برگ��زاری آن تهران اعالم ش��ده اس��ت. انتق��ال این جش��نواره در 
حالی ص��ورت می گیرد ک��ه بنا به وعده مس��ئوالن ارش��اد اصفهان 
 ق��رار ب��ود ب��رای دوره س��وم جش��نواره ب��ه اصفه��ان باز گ��ردد.

گفتنی است سومین جشنواره بین المللي هنرهاي تجسمي کودک 
و نوجوان با شعار »رشد و توس��عه هنري« به دبیري بهرام کلهرنیا از 
س��وي مرکز هنرهاي تجس��مي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ 
و ارشاداسالمي، مؤسس��ه توسعه هنرهاي تجس��مي معاصر، کانون 
پرورش فکري کودکان ونوجوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

استان تهران1۶ تا 1۸مهر ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.

»هشت بهشت« در مرحله بررسی
علی کلباس��ی در خصوص ساخت 
مجموعه»هش��ت  دوم  س��ری 
بهشت« اظهار داشت: این سریال 
 را در س��ه ف��از س��ی قس��متی

پیش بینی کرده بودیم که س��ری 
اول آن برای ماه مب��ارک رمضان 
سال جاری آماده و در حال پخش 
است. وی افزود: اس��تقبال از این 
سریال بسیار خوب بود و ما به طور قطع به بررسی نقاط قوت و ضعف 
 ای��ن س��ریال ب��رای س��اخت س��ری دوم آن خواهی��م پرداخ��ت. 
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان بابیان این که شبکه اصفهان دو 
مجموعه دیگر در دس��ت تولی��د دارد گفت: بعد از س��اخت این دو 
 مجموع��ه ب��رای س��ری دوم و س��وم مجموعه»هش��ت بهش��ت« 
برنامه ریزی های الزم را انجام خواهیم داد. وی تصریح کرد: سریال 
»هشت بهشت« از شبکه شما و 20 شبکه استانی دیگر در حال پخش 
است که به دلیل رویکرد طنز آن و اس��تفاده از شخصیت های اقوام 

مختلف در آن، با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. 

نقش خانه رنگ گرفت
اله��ی ش��ریف  و  مطه��ر  کالم 

»بس��م اهلل«،  سر مش��ق هنرمندان 
بزرگی از ایران و کشورهای دیگر قرار 
گرفته و به شیوه های متعدد به صورت 
هنرمندانه در قالب پوستر درآمده و 
در ش��هرهای مختل��ف ب��ه نمایش 
گذاشته می ش��ود. گالری نقش خانه 
حوزه هن��ری اصفهان نی��ز یکی از 
میزبانان این آثار است.آثار برتر دهمین جشنواره بین المللی »بسم اهلل« 
شامل آثار تصویرگری، تایپوگرافی، پوس��تر و خوشنویسی از کتابت آیه 
شریفه»بسم اهلل« است که در گالری نقش خانه گشایش یافته است.به گفته 
فریدون مردانی دبیر جش��نواره »بس��م اهلل« در دهمین دوره جشنواره 
بیشترین آثار رسیده از هنرمندان تهران، اصفهان، مشهد و یزد بوده است 
که این نشان می دهد هنرمندان اصفهانی همچون همیشه در این عرصه 

حضور فعالی داشته اند.
این نمایشگاه از 3 تا 15 مردادماه در گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان 

در قالب 45 پوستر با تلفیق هنر ایرانی اسالمی به نمایش درآمده است.

فیلم س��ینمایی »ضد گلوله« در ش��بکه نمایش خانگی توزیع می شود.
نس��خه ش��بکه نمایش خانگ��ی فیلم»ضد گلول��ه« با همت مؤسس��ه 
 گلرنگ رس��انه نیم��ه م��رداد م��اه در ش��بکه ویدئویی کش��ور عرضه

می ش��ود. قرار اس��ت که نس��خه بلوری»ضدگلوله« در ش��بکه نمایش 
خانگی توزیع ش��ود. »ضد گلول��ه« دومین فیلم مصطف��ی کیایی در 
مقام کارگردان اس��ت که د ر س��ی امین جش��نواره فیلم فجر روی 

پرده رف��ت و س��یمرغ بلورین 
بهترین فیلمنامه در سی امین 
جشنواره فیلم فجر به مصطفی 
کیایی برای نگارش آن رسید. 
اواس��ط ده��ه۶0 و اوج دوران 
جنگ مردی حدود 50 ساله در 
تهران مشغول قاچاق نوارهای 
ل��س آنجلس��ی و فیلم ه��ای 
ویدئوی��ی اس��ت. او در اثر یک 
اتفاق درمی یابد که توموری در 
سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر 

زنده نخواهد ماند...
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 تأمین امنیت
در خانه سینما

 گلزار
 در متروپل

فرهاد توحیدی )رییس هیأت مدیره خانه سینما( به نمایندگی از اهالی سینما، 
ازمعاونت اجتماعی ناجا تقاضا کرد تا باتوجه به برگزاری مجمع عمومی خانه 

سینما در ۶ مرداد ماه، تأمین امنیت این مجمع مدنظر جدی قرار گیرد. 
به گزارش ایلنا، در قسمتی ازمتن این نامه آمده است:

جناب سردار دکتر منتظرالمهدی با عنایت به دستور ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد مبنی بر عمل به تفاهمنامه 13 تیر 
در راستای رفع مشکل خانه سینما مبنی بر الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و اداره کل ثبت شرکت ها به عدم ثبت مؤسسه ای دیگر تحت عنوان خانه سینما، 
اینجانب به نمایندگی از اعضای مجمع عمومی فوق العاده درخواست می کند، 
دستور فرمایید در جهت برگزاری این مجمع در تاالر سیف اهلل داد ساختمان 

شماره 1 خانه سینما و تأمین امنیت آن مساعدت الزم مبذول فرمایند.

فیلمبرداري فیلم تازه مسعود کیمیایي در الله زار ادامه دارد. با توجه به رد 
ش��دن نام»متروپل« از سوی ارش��اد، اما وی کماکان از این نام برسرصحنه 

استفاده می کند.
به گزارش مهر، گروه طي سه روز گذشته در لوکیشني واقع در خیابان فرشته 
مشغول فیلمبرداري بودند. این سکانس ها مربوط به خانه شخصیت اصلي زن 
فیلم )خاتون با بازي مهناز افشار( بود که یوسف مرادیان هم جلوي دوربین 
رفت. از شب گذشته گروه به لوکیشن اصلي فیلم واقع در سینما متروپل در 
الله زار رفتند تا بازي بقیه بازیگران نیز آغاز شود. نکته قابل توجه این که دو 
روز قبل محمدرضا گلزار سر صحنه این فیلم حاضر شد تا با مسعود کیمیایي 
دیدار داشته باشد. او پیش از این نیز یکي از گزینه هاي بازي در این فیلم بود، 

اما در نهایت همکاري انها میسر نشد. 

الماس ها ابدی اند 

 شبکه نمایش خانگی
 » ضد گلوله« شد 

 کلید اخالق 
در قفل مشکالت می چرخد 

گروه فرهنگ- اخالق، در همه دنیا، امري پس��ندیده 
اس��ت که هیچ ک��س نمي تواند در مذمتش س��خني بر 
زبان براند، مگر آناني که نه اعتق��ادي در دل و نه باوري 
در س��ر دارند. آنچه از قدیم در محافل و مکاتب مختلف 
 در سراس��ر گیت��ي از آن س��خن رفته، اخالق حس��نه 

است.
 زیرا اخالق،کلید قفل مشکالت اس��ت. تمام اختالفات 
محلی از اعراب ندارد، اما س��خت به اشتباه رفته اند. زیرا 
اخالق در روزگار از هم گیسخته بیش��تر به کار مي آید. 
اگر اخالق در بین جوامع رواج داش��ته باش��د، مردمان 
هرگز به روي هم شمشیر نکش��یده و به صورت یکدیگر 
 چنگ نمي زنند. بي اخالقي عامل اصلي فساد یک جامعه 

است.
 یک انسان اخالق گرا، نه به فساد وارد مي شود و نه خود را 
در آینه بي رحمي مي نگرد. یکي از حوزه هایي که اخالق 
در آن بسیار تأثیر دارد، عرصه هنر است. کسي که خود را 
هنرمند مي خواند باید پایبند به اخالق باشد، اگر غیر از 
این باشد، هرگز نمي توان نام هنرمند بر وي نهاد، حتي اگر 
زیباترین اثر بصري را از خود به جا بگذارد. در عالم سینما 
نیز که شاخه اي از هنر است، اگر بي اخالقي حاکم باشد، 

همه چیز رو به فساد مي رود.
ماندگارترین مردان و زنان عرصه سینما در جهان، آناني 
بودند و هستند که از سرچش��مه اخالق خود را سیراب 
کرده و مي کنند. درگیري هاي بي اساس و کودکانه اي که 
دیر وقتي است بین سینمایي هاي ایران رواج یافته، ریشه 
در بي اخالقي دارد. زیرا اگر هر کدام از دو طرف مخاصمه 
پایبند به اخالق بودند، هرگز این گونه درگیري ها پیش 
نمي آمد. این بگیر و ببندها، حاصل همان بي اخالقي هایي 
است که در حق هم روا داشتند. آنقدر به روي هم شمشیر 
تهمت کش��یدند و آنچنان با سنگ فحاش��ي بر سر هم 
زدند ک��ه کار به اینجا کش��ید! حاال نمي توانن��د، به قدر 
لحظه اي یکدیگر را تحمل کنن��د، هر گروه نابودي گروه 
دیگر را مي خواهند و به چیز دیگري هم راضي نیستند! 
تمام پرده هاي احترام را از هم دریدند. امروز عریان تر از 
همیشه و با بدترین رفتار روبروي هم قرار گرفته اند. اگر 
فقط و فقط ذره اي اخالق حس��نه در وج��ود حتي یکي 
از افراد ه��ر دو گروه بود، هرگز کار به اینجا نمي کش��ید! 
جنگ بي اخالقي برنده اي نداش��ته و هر دو گروه بازنده 

ابدي هستند. 

 روبان قرمز

سینمای ایران همواره سعی کرده اس��ت در موضوعات مختلف 
همپا  با مردم جامع��ه حرکت کند، اما فق��ر اطالعات در برخی 
حوزه ها باعث می شود تا فیلمس��ازان ما نتوانند تصویر درستی 
از آن موضوع یا س��وژه مورد نظر خود ارایه دهند و این موارد در 

بحث های حقوقی بیش از سایر مباحث به چشم می آید.
قصاص یکی از مواردی است که س��ینمای ایران در طی سالیان 
گذش��ته همواره عالقه زیادی به ساختن فیلم حول این موضوع 
داشته اس��ت، اما عدم آگاهی برخی فیلمسازان از احکام شرع و 
قضا باعث ش��ده اس��ت تا هرچند در بحث تکنیکی و فنی فیلم 
خوبی س��اخته ش��ود، اما در بعد محتوایی شاهد س��اخت آثار 
غیرقابل دفاع و بعضا ضد قصاص در س��ینمای ایران باشیم و در 
حالی است که همواره از س��وی جامعه رسانه ای غرب به اجرای 
حکم الهی قصاص در قوانین قضایی نظام جمهوری اسالمی ایران 

اعتراض شده است.
قصاص از ماده»قص« به معنی جستجو و پیگیری از آثار چیزی 
است و هر امری که پشت سر هم آید عرب آن را»قصه« می گوید 
و از آنجا که»قصاص«قتلی است که پشت سر قتل دیگری قرار 

می گیرد این واژه درمورد آن به کار رفته است. 
در تاریخ س��ینمای ایران همواره فیلم های ش��اخص به چشم 
می خورند که قصاص و اجرای حکم الهی بس��تر اصلی داستان 
آنها را تش��کیل می دهند، اما نکته قابل تأمل این است که عمده 

فیلمسازان نگاهی ضد قصاص را در فیلمشان دنبال می کنند و 
می کوشند با اس��تفاده از ظرفیت های تصویری به مخاطب این 
گونه القا کنند که قصاص عملی مذموم اس��ت و در واقع در هیچ 
کدام از این فیلم ها به طور مش��خص به آیه ش��ریفه 179 سوره 
بقره به طور مستقیم اشاره نشده اس��ت که اجرای قصاص برای 

جلوگیری از رواج خشونت در جامعه است.
نکته دوم که باید در آثار سینمایی ایران که قصاص را دستمایه 
بستر داستانی خود قرار داده اند، مورد توجه داشت این است که 
در اکثر این آثار با خانواده  فردی که قرار است حکم قصاص برای 
او اجرا ش��ود همذات پنداری می ش��ود و کمتر فیلمی را شاهد 
بوده ایم که به موضوع قصاص از دی��د خانواده مقتول نگاه کند و 
همین موضوع اصلی ترین ضعف مضمونی آثار سینمای ایران در 

برخورد با موضوع قصاص است.
در زیر مروری بر شاخص ترین آثار س��ینمایی ایران با محوریت 

قصاص به همراه داستان  آنها داشته ایم.

سام و نرگس)ایرج قادری(
سام و عبد و امید با هم رفقای صمیمی هستند. با گذشت زمان 
سام به نرگس خواهر عبد عالقه مند می ش��ود. عبد که قهرمان 
ورزشی می شود از سام چاقویی را به عنوان هدیه دریافت می کند 
و وقتی با چاقو ژست می گیرد س��ام از او عکس می گیرد. بعد از 

مدتی مشخص می ش��ود که امید هم به نرگس عالقه مند شده، 
به همین دلیل برای انتقام از س��ام ماجرای عالقه مندی او را به 
نرگس، برای عبد تعری��ف می کند. عبد عصبانی به دیدار س��ام 
می رود و آن جا به جای سام، خود را با چاقو مجروح می کند که 
منجر به فوت او می شود. سام در این میان قاتل شناخته می شود 
و حکم اعدام او صادر می ش��ود، اما روز عروسی امید و نرگس، با 
دیدن عکس عبد، واقعیت مشخص شده و پدر نرگس روز اعدام 

سام، او را می بخشد.

کیفر)حسن فتحی(
برزو )هومن برق نورد( در آستانه اعدام قرار دارد. همسرش و پسر 
کوچکش به همراه برادر کوچک تر برزو و دوست برادرش همه 
تالششان را می کنند تا در مجالس و جش��ن ها پول دیه وی را 
تهیه کنند.پول تهیه می شود، اما در شب قبل از زمان اعدام، فرد 
یا افرادی به خانواده مقتول س��ه برابر دیه را می دهند تا رضایت 
ندهند. برزو اعدام می شود و برادر کوچک تر به دنبال دلیل آن 
می گردد که با اتفاقات عجیب و حقایق تلخی روبه رو می شود...

انتهای خیابان هشتم)علیرضا امینی(
نیلوفر)ترانه علیدوس��تی(   به همراه نام��زدش بهرام)صابر ابر( 
طی س��ه روز به آب و آتش می زن��د تا تنها برادرش س��عید را از 
اعدام نجات دهد. آنها قصد فراهم کردن100 میلیون پول نقد را 
دارند، در حالی که فقط 30 میلیون آن را تهیه کرده اند، از طرفی 
موس��ی)حامد بهداد( که در اصطبلی مش��غول کار و مسابقات 
زیرزمین اس��ت می خواهد مبلغی را برای کمک به نیلوفر تهیه 
کند و دوستش سعید را نجات دهد، اما این تالش شکل دیگری 

به خودش گرفته و منتهی به انتهای خیابان هشتم می شود!

من مادر هستم)فریدون جیرانی(
فیلم درباره زندگی دو خانواده مرفه اس��ت که در حال فروپاشی 
است. در این میان حوادثی که برای دختر یکی از خانواده ها که 
19 س��ال دارد)باران کوثری( پدید می آید، س��بب برمال شدن 

بسیاری از رازهای زندگی آدم های قصه می شود.

سوت پایان)نیکی کریمی(
سامان و سحر زوج مستندسازی هستند که زندگی آرامی را در 
شهر تهران می گذرانند، اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون 
ساخته، صحنه ای خراب می شود و س��امان به علت گرفتاری، 
تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می سپارد. سحر، 
دختری که در آن صحنه بازی کرده را به همراه دس��تیارش بعد 
از جس��تجوی فراوان پیدا می کند، اما با نزدیک شدن به دختر 

متوجه مشکل بزرگی در زندگی او می شود.
در میان این آثار می توان»می خواهم زنده بمانم« ساخته ایرج 
قادری،  »ش��هر زیبا«  از اصغر فرهادی»دهلیز«  بهروز شعیبی 

رانیزجای داد.

فاتحه این هنر صنعت را بخوانید

طناب دار بر گردن سینمای ایران

کی پکسکوین اسپیسی بازیگر لطیف و متفاوت هالیوود 

گروه فرهنگ - »کوین اسپیسی فولر « 2۶ ژوئیه 195، در ایالت نیوجرسی آمریکا به 
دنیا آمد. مادرش منشی و پدرش نویسنده برنامه های تبلیغاتی و صنعتی بود. بیکاری 

مدام پدر، باعث می شد خانواده اش دائما از ایالتی به ایالت دیگر سفر کنند.
دوران تحصیلی اسپیسی در مدارس مختلف سپری شد. در سان فرناندو ، راهی مدرسه 
بازیگری شد و فعالیت آماتوری هنری خود را آغاز کرد. پس از چند ماه تحصیل در یکی 
از کالج های لس آنجل��س، به توصیه یکی از دوس��تانش )وال کیلمر( به آموزش حرفه 
ای بازیگری رو آورد. نخستین بازی حرفه ای اش را در نمایش »ارواح« نوشته هنریک 
ایبسن، تجربه کرد و نبوغش نمایان شد. موفقیت های تئاتری خود را با نمایش سفر دور 

و دراز به شب در کنار جک لمون اسطوره دوران کودکی اش ادامه داد.
در دهه90، برای نخستین بار ، جایزه تونی ) معادل اسکار در تئاتر( را به علت درخشش 
در نمایش »گمشده دریانکرز« دریافت کرد. فعالیت حرفه ای اش در سینما را، با ایفای 

نقش کوتاهی در فیلم» Heartburn « در س��ال 19۸۶ آغاز کرد. وی که به بازی در 
نقش های عجیب و غریب بیش از به عهده گرفتن نقش نخس��ت عالقه دارد، همواره با 
احتیاط و وس��واس، نقش هایش را انتخاب می کند و همین قصه وی را به یک بازیگر 

شاخص تبدیل کرده است.
 درخشش او با فیلم» هفت« ساخته دیوید فینچر در نقش یک قاتل قتل های زنجیره ای

آغاز شد. سپس بازی خیره کننده اش در فیلم »مظنونین همیشگی« برایان سینگر، او 
را تبدیل به یک ستاره تمام عیار کرد. اسپیسی، بازیگری است که در نقش های مثبت 
و منفی، چهره کامال متفاوتی ارایه کرده و بازی زیرپوس��تی بسیار لطیفی را از خود به 
نمایش می گذارد. بازی او در فیلم »مظنونین همیشگی«، اسکار بهترین بازیگر نقش 
دوم را برایش به همراه آورد. چهار س��ال بعد نیز برای ایفای نقش لستر برتهام در فیلم 

»زیبای آمریکایی« اسکار بهترین بازیگر مرد را ربود.

SMS

در زمانه ای که تلویزیون نقش تعیین کننده ای در زندگی مردم دارد 
و برنامه های تولید شده در این رسانه بر نحوه زندگی، پوشش، غذا 
خوردن و... مخاطبان می تواند مؤثر باشد، می توان مسئولیت ساخت 
و تأمین برنامه های معنوی در ای��ن ایام را نیز به وظایف متعدد این 

رس��انه اضافه کرد؛ وظیفه ای که در ایام ماه رمضان هر سال به اوج 
خود می رس��د. بنابراین توفیق یا عدم توفیق ویژه برنامه های سیما 
در ماه مبارک رمضان بس��تگی به تأثیری دارد که بر فرهنگ دینی 
مخاطب های خود می گذارند. واقعیت این است  که ماه رمضان در 

2دهه گذشته، عالوه بر همه مؤلفه های قدیمی اش، جذابیتی برای 
مخاطبان به همراه داشت؛ مؤلفه ای به نام سریال های ماه رمضانی را 
در خود جای داده بود. در واقع در سال های گذشته سریال های ماه 
رمضان بیش��تر مضمون دینی داش��تند، اما متأس��فانه هر چه به 
سال های اخیر نزدیک می شویم فضای سریال ها از ماه رمضان دور 
بوده و با س��ریال هایی که در ماه های دیگر پخش می ش��ود تفاوت 
چندانی ندارد. قدر مسلم این که فضای معنوی ماه رمضان می طلبد 
برخی سریال هایی که با عنوان مناسبتی پخش می شوند، حداقل از 
نظر مضمون تناسبی با این ایام داشته باشند وگرنه این نوع سریال ها 
را نمی توان مناسبتی دانست. از این زاویه بررسی ویترین رمضانی 
امسال تلویزیون، نشان می دهد تمرکز برنامه سازان صرفا معطوف 
به بخش سریال های داستانی و سرگرم کننده ویژه ایام تابستان از 
نظر زمانی شده و در واقع هیچ خبری از سریال هایی با مضمون ماه 
رمضانی نیست. مضمون دو سریال از س��ریال های این ماه طنز، اما 
سریال »مادرانه« به کارگردانی جواد افش��ار که از شبکه3 پخش 
می شود، یک ملودرام اجتماعی خانوادگی است و در عین حال که 
تربیتی و آموزشی است.  این س��ریال هرچند مناسبتی نیست، اما 
تا اینجای کار توانس��ته مخاطبان خود را راضی نگه دارد. از طرفی 
یکی از ویژگی های ماه مب��ارک رمضان در فرهنگ س��رزمین ما، 
شادی و نشاط منحصر به فرد آن است. به همین دلیل هم نمایش 

فیلم ها و برنامه های کمدی و طنزآمیز برای این ایام از سوی سیما 
امر مقبول و مثبتی اس��ت، اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این 
اس��ت که این س��رور و نش��اط، به دور از بداخالقی و لودگی باشد. 
خوشبختانه آنچه در سریال »دودکش« به کارگردانی محمد حسین 
لطیفی که با ساختار طنز از ش��بکه یک بخش می شود و مخاطب 
را می خنداند، نه لودگی های ش��خصیت ها و ن��ه اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی بی��رون زده از قصه و نه دیالوگ ه��ای غیرطبیعی، بلکه 

بازی های ساده و ساده دلی های اعضای یک خانواده است.
اما برعکس، سریال »خروس« که از ش��بکه2 سیما به کارگردانی 
س��عید آقاخانی میهمان خانواده هاست، اساس��ا داستانش چنگی 
به دل نمی زند. این نکته بماند که در ابتدا ق��رار بود »خروس« در 
تعطیالت نوروز پخش بشود، اما ناگهان همه  چیز تغییر کرد و با اعالم 
مدیران سیما قرار شد در ماه مبارک رمضان میزبان خانواده ها باشد؛ 
سریالی که از همان روزهای ابتدایی اش نشان داد نباید منتظر اتفاق 
خارق العاده ای در آن بود، یک سریال سرگرم کننده روتین و معمولی 
که به اتکای بازی جواد رضویان و یوسف تیموری و حمید لوالیی که 
چهره های آنها را اکثر مخاطبان می شناسند، صرفا وقت بعد از افطار 
خلق اهلل را پر می کند! این که چرا مدیران تلویزیون هنوز نتوانسته اند 
استراتژی و اهداف بلندمدت خود را برای پخش سریال ها با مضمون 
مناسبتی پیدا کنند، سؤالی است که همچنان بی پاسخ مانده است.

سریال های ماه رمضان فاقد تناسب ومضمون

چرا مدیران 
تلویزیون هنوز 

نتوانسته اند 
 استراتژی و 

اهداف بلندمدت 
خود را برای پخش 

 سریال ها با 
 مضمون مناسبتی 

پیدا کنند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

دعوت روسیه از تیم ملی والیبال 
برای انجام دیدار دوستانه

فدراسیون والیبال روسیه از تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری چند 
دیدار دوستانه دعوت کرد.

فدراسیون والیبال روسیه روز جمعه با ارسال نامه ای از تیم ملی والیبال 
کش��ورمان به منظور برگزاری چند دیدار دوستانه مقابل تیم های ملی 
ایتالیا و روسیه دعوت کرد. قرار است این مس��ابقات از تاریخ۲۷ تا۳۱ 
آگوست۲۰۱۳ برابر با پنجم تا نهم ش��هریور در مسکو برگزار شود. تیم 
ملی والیبال ایران عنوان قهرمانی مسابقات لیگ جهانی سال ۲۰۱۳ را 
به دست آورد و ایتالیا بر سکوی سوم ایستاد. تیم ملی والیبال ایران در 
جریان لیگ جهانی دو بار برابر روس��یه شکست خورد، اما یک با موفق 
به شکس��ت ایتالیا ش��د. والیبال ایران خود را برای حضور در مسابقات 

قهرمانی آسیا و انتخابی جهان آماده می کند.

 قهرماني محكم کار 
در مسابقات پرش با اسب استان 

هفتمین دوره مسابقات پرش با اسب اس��تان اصفهان گرامیداشت 
جام رمضان با قهرماني علیرضا محکم کار به پایان رسید. جمعه شب 
هفتمین دوره مسابقات پرش با اسب استان اصفهان گرامیداشت جام 
رمضان در باشگاه س��وارکاري پارادایس برگزار شد که در نهایت در 
رده سني بزرگس��االن علیرضا محکم کار از باشگاه پارادایس به مقام 
قهرماني دس��ت یافت. آرش رحمتي و محمد حسین مکاري نژاد به 

ترتیب دوم و سوم شدند.
همچنین در درده س��ني نوجوانان مهرداد عامري مقام نخست را به 
خود اختصاص داد. مهرداد عامري با اسب دوم خود نیز به مقام دومي 
رسید و علي فرهمند سوم شد. در رده س��ني جوانان رامین هدایت 
به مقام قهرماني رسید و در رده مالکین اسب، عارف شاهزیدي مقام 
اول و تباش��یري مقام دوم را به خود اختص��اص داد. امید تحویلیان 
مسئول برگزاري مسابقات پرش با اسب استان اصفهان در خصوص 
این رقابت ها به ایسنا گفت: این مس��ابقات در ۳ رده سني نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن با عنوان جام رمضان برگزار مي شود که در این 

دوره۲۷ نفر در۳ رده سني با یکدیگر رقابت مي کنند.

بزرگداشت رائول در شالكه
گلزنکرشن، شهری با جمعیت۲68هزار نفری در شمال شرقی آلمان 
میهمان ویژه ای داشت. رائول گونسالس بالنکو ستاره سابق این تیم 
و اسطوره باش��گاه مادریدی با کاروان السد قطر )تیم کنونی اش( به 

آلمان سفر کرد و در دیداری دوستانه مقابل شالکه به میدان رفت.
این بازی دوس��تانه در حقیقت به منزله بزرگداش��تی بود که سران 
ش��الکه برای رائول ترتیب داده اند و ستاره۳6 ساله اسپانیایی با تیم 
کنونی اش الس��د در ولتینز آرنا در دیداری دوس��تانه مقابل شالکه 
قرار گرفت. پوس��ترهای زیادی در اطراف ورزشگاه نصب شده بود و 
باشگاه شالکه به مناسبت4۰ گلی که رائول در طول دوران حضورش 
با پیراهن آبی این تیم به ثمر رس��انده،4۰ پیراهن امضا شده رائول 
را به حراج گذاشته است. رائول در ماه آگوس��ت هم به اسپانیا سفر 
خواهد کرد تا س��ه س��ال بعد از ترک س��انتیاگو برنابئو با الس��د در 
تورنمنت سانتیاگو برنابئو که روز ۲۲ آگوست در مادرید برگزار می 
شود ش��رکت کند. هدف از برگزاری این بازی خداحافظی هواداران 

رئال با رائول است.

 صعود محجوب به رده پنجم
 برترین جودوکاران جهان

ج��واد محجوب ب��ا درخش��ش در رقابت ه��ای جودوی روس��یه و 
مغولستان به رده پنجم بهترین جودوکاران صعود کرد.

فدراسیون جهانی جودو در پایان مسابقات گراند اسلم مسکو و گراند 
پریکس اوالن باتور جدیدترین رده بندی برترین های جودو جهان 
را منتشر کرد که طی آن جواد محجوب با درخشش در رقابت های 
مسکو جمع امتیازات خود را به عدد ۱۰58 رساند و تا جایگاه پنجم 
جدول باال آمد. این بهترین مکانی اس��ت که یک جودوکار ایرانی از 

زمان تشکیل رنکینگ جهانی به خود اختصاص می دهد. 

 سومین قهرمان المپیک هم
 جهانی را از دست داد

رقابت انتخاب��ی وزن96 کیلوگ��رم تیم ملی کش��تی فرنگی برگزار 
نخواهد شد. با انصراف قاسم رضایی از حضور در مسابقات انتخابی و 
ترک اردو توسط داود گیل نیرنگ، شورای فنی کشتی فرنگی تصمیم 
دارد بدون برگزاری رقابت های انتخابی مهدی علی یاری را به عنوان 

نفر برتر این وزن به رقابت های جهانی مجارستان اعزام کند.
این در حالی است که قاسم رضایی به عنوان سومین طالیی کشتی 
فرنگی ایران در المپیک لندن، از آن پس در هیچ مسابقه ای کشتی 
نگرفته و وضعیت مناسبی ندارد. با این شرایط هر سه طالیی کشتی 
فرنگی ایران) س��وریان، ن��وروزی و رضایی( در مس��ابقات جهانی 

بوداپست غایب خواهند بود.

انحالل تیم فوتسال در پنجمین 
لیگ برتر دنیا فاجعه است

محمود  خوراکچی/   سرمربی تیم میثاق تهران
اگر این اتفاق در جام رمضان فوتبال هم بیفتد نگران کننده اس��ت، 
چه برسد به لیگ برتر. انحالل یک تیم در لیگی اتفاق می افتد که بر 
اساس گزارش فیفا جزء پنج لیگ برتر دنیاست. دیگر در کشورهای 
درجه دو، سه فوتس��ال هم تیمی منحل نمی شود. خواهش می کنم 
مس��ئوالن به داد فوتس��ال 
برسند. ما هم می توانستیم 
خودمان را مثل والیبال باال 
بکشیم، اما حمایت نشدیم. 
فوتس��ال این روزها نیاز به 
حمایت دارد.من یا ترجیح 
می دهم در لی��گ کار نکنم 
یا اگر باشم به دنبال نتیجه 

درخور شأنم هستم. 

باشگاه هرکولس قصد دارد به صورت قرضی رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی استاندارد لیژ را به خدمت بگیرد.6
رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی استاندارد لیژ که در چند ماه گذشته جایی در ترکیب ثابت این تیم نداشته 
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یک دروازه بان خارجی 
در راه ذوب آهن

خط و نشان مجتبی برای شب جمعه 

زیداِن نصف جهان هم دیدن دارد
سجاد مردانی: 

جان همه را به لب رساندم، اما جبران کردم!

نظری در یک قدمی 
نوریل روسیه

مصطفی نظری برای حضور در تمرین ها و اصغر حسن زاده برای مذاکره با تیم 
نوریل نیکل به روسیه می روند.

مصطفی نظری که نزدی��ک به دو ماه پیش مذاکراتش را ب��ا تیم نوریل نیکل 
روسیه آغاز کرده بود، بعد از توافق با این باشگاه، بامداد یک شنبه تهران را به 

مقصد روسیه ترک می کند تا قراردادش را با این باشگاه به ثبت برساند.
سنگربان ملی پوش فوتسال ایران بعد از ثبت قرارداد و حضور در مراسم معارفه 
به مونته نگرو می رود تا در مراحل بدنس��ازی نوریل نیکل شرکت کند. اصغر 
 حسن زاده نیز در این سفر او را همراهی می کند. بازیکن فصل قبل صبا که او 
نیز با نوریل به توافق اولیه رسیده، هنوز بر س��ر مبلغ قراردادش با این باشگاه 
اخت��الف دارد. البته رقم پیش��نهادی روس ها باال بوده و چی��زی حدود5۰۰ 
میلیون تومان است که اگر این انتقال صورت بگیرد برای باشگاه صبا نیز مفید 

خواهد بود.

با درخواست لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن یک دروازه بان 
خارجی به این تیم اصفهانی می پیوندد.

تیم فوتبال ذوب آهن به دنبال جذب ی��ک دروازه بان خارجی دیگر برای 
برطرف کردن نق��اط ضعف خود طی روزهای آینده اس��ت. اصغر فروتن 
سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن با تأیید این خبر اظهار داشت: ما درصدد 
هس��تیم که با درخواس��ت لوکا بوناچیچ س��رمربی تیم، یک دروازه بان 
خارجی به جمع بازیکنان خود اضافه کنیم تا مشکالت خود در این پست 
حساس را کاهش دهیم. وی ادامه داد: تیم ما تنها یک سهمیه آزاد دیگر 
دارد که در صدد هستیم از این سهمیه برای جذب دروازه بان خارجی خود 
استفاده کنیم و امیدوارم که با جذب آن، نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.

ذوب آهن در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 
مقابل استقالل صنعتی خوزستان متحمل شکست شد.

 مجتبی جباری اگر حوصله بازی داش��ته باشد در هر لباسی
می تواند همان زیدان فوتبال ایران و آسیا باشد.

برخی ها اعتقاد داش��تند که مجتبی جباری پس از سال ها 
 حضور در استقالل و اخت شدن با انواع شرایط و حاشیه های

  ای��ن تی��م کار س��ختی در اصفه��ان خواه��د داش��ت و 
 ش��اید تا هماهنگ ش��دن او ب��ا بقی��ه بازیکنان و سیس��تم 
 زالتک��و کرانچار م��دت زمان نس��بتا زیادی الزم باش��د، اما 
زیدان س��ابق آبی ها در هم��ان بازی اول س��پاهان در لیگ 
س��یزدهم بر این نظریه حداقل در مقط��ع فعلی خط بطالن 

کشید. 
مجتبی که در غیاب محرم مصدوم، نقش پاس��ور س��پاهان 
در پشت س��ر دو مهاجم این تیم را ایفا می کرد، در حالی که 
احس��ان حاج صفی هم به دلیل مصدومیت در میدان نبود و 
یعقوب کریمی هم به صالحدید کرانچار روی نیمکت نشسته 

بود، در اولین بازی رسمی خود برای سپاهان نشان داد که اگر 
حوصله و میل بازی داشته باشد، می تواند در هر لباسی همان 

زیدان فوتبال ایران و آسیا باشد.
این درست که هنوز هم تیمی های جباری کامال با نوع بازی 
او و توپ های مورد عالقه اش آش��نا نبودند، ولی او مثل یک 
فرمانده تمام عیار نبض بازی را در اکثر دقایق به نفع سپاهان 

در دست گرفت.
 اگر۲۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم را فاکتور بگیریم، س��پاهان 
به لطف بازی هنرمندانه جب��اری که به موقع به گردش توپ 
سرعت می داد و به موقع هم ریتم بازی را تندتر می کرد، بر 

توپ و میدان احاطه داشت.
 زی��دان آس��یا ت��ا آن ح��د ک��ه از نف��رات کن��اری خ��ود 
ش��ناخت پیدا ک��رده بود، آنه��ا را تغذی��ه ک��رد و در برخی 
 موارد ه��م خ��ود او اق��دام ب��ه تهدی��د دروازه ف��والد کرد 
که یوس��فی به زحمت هرچه تمام تر این توپ را راهی کرنر 

کرد.
مجتبی با فوتبالی که در اولین بازی رسمی خود برای سپاهان 
ارایه کرد هم خیال کرانچ��ار را از بابت روزهای غیبت محرم 
نویدکیا که کم هم نیستند، راحت کرد و هم برای شب جمعه 

پیش رو و رویارویی با تیم سابقش خط و نشان کشید. 
اس��تقالل اگر س��ریع تر به فک��ر ترمیم خط میان��ی خود و 
بازگرداندن تیموریان و نکونام به مس��تطیل سبز نباشد برابر 
این زیدان سرحال و سراپا انگیزه مشکالت بسیار زیادی را در 

هفته دوم درپیش خواهد داشت.

سجاد مردانی تکواندوکار اصفهانی با مدال نقره ای که در بیست و 
یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان به دست آورد سهم عمده 
ای در نایب قهرمانی ایران داشت. مردانی در حالی به مدال نقره 
این مسابقات رسید که رقبایی از ازبکستان، کانادا، ایتالیا و کوبا 
را شکست داد، اما خونریزی شدید از ناحیه دست ضعف جسمی 
او را در رقابت فینال برابر حریفی گابنی موجب ش��د تا به مدال 
نقره اکتفا کند، هرچن��د این نقره نیز ب��رای او و تکواندوی ایران 

با ارزش بود.
در بازگش��ت از مکزیک، در گفتگو با ایمنا از مسابقات قهرمانی 
جهان و نایب قهرمانی ایران این طور می گوید: برای حضور در این 
مسابقات شش ماه مداوم تمرین کرده بودیم و با انگیزه قهرمانی 
وارد مسابقات شدیم، اما باالخره رقابت های جهانی شرایط خاص 
خود را دارد، هر تکواندوکار باید در ی��ک روز تمامی افکار خود را 
همسو کند تا به آنچه که مدت ها در تمرین به دنبالش بوده برسد 

و در یک روز بهترین نتیجه را کس��ب کند. در حقیقت شش ماه 
تمرین به یک روز خوب باید منتهی ود، در تیم ما هم همه بچه ها 
زحمت کشیده بودند و همه برای مدال جنگیدند، اما به هر حال 
قسمت ما فقط سه مدال بود. تکواندوکار اصفهانی از مصدومیتی 
که در جریان دیدار نیمه نهایی برای وی رخ داد هم می گوید: در 
بازی نیمه نهایی برابر حریف کوبایی از ناحیه انگشتان دست دچار 
مصدومیت ش��دم، استخوان بند انگش��تم بیرون زد و خونریزی 
شدیدی داشت به طوری که پزش��ک تیم و کادرفنی گفتند در 
فینال به میدان نروم اما با تصمیم خودم، به س��ختی بازی کردم. 
اگر این اتفاق رخ نمی داد تمرکز و انرژی بیشتری داشتم، اما چون 
خون زیادی از من رفته بود بدنم توان قبل را نداش��ت با این حال 
س��عی کردم خوب بجنگم و پیروز ش��وم، حریف گابنی من هم 
رقیبی نبود که برابرش بازنده باشم چون قبال با او بازی کرده بودم 
و شکستش داده بودم اما انرژی جسمی کافی در بازی فینال برابر او 
نداشتم. ذوالقدر می گوید مردانی می توانست موفق تر عمل کند 
و در بازی های ابتدایی جان ما را به لب رساند تا پیروز شد. مردانی 
در خصوص صحبت های دبیر فدراس��یون تکوان��دو می گوید: 
درست است، باید با اختالف بیشتر رقبایم را شکست می دادم و 
پیروزی در راند طالیی استرس مضاعفی به کادر فنی وارد کرد، 
اما مس��ابقات جهانی رقابت هایی بزرگ است و بازی ها سنگین 
هستند، مهم این است که با پیروزی از میدان خارج شوی که این 
اتفاق هم رخ داد. با این حال تالش کردم با مدال این اس��ترس را 
جبران کنم که خدا را شکر موفق بودم، البته هدفم طال بود اما از 

نقره هم راضی هستم و امیدوارم در دوره بعد جبران کنم.
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هرکولسهلندقوچاننژادرامیخواهد

هرچقدر که پیروزی شیرین در ورزشگاه 
گروه 
خالی از تماش��اگر فوالدشهر همه را به ورزش

لی��گ س��یزدهم و درخش��ش دوباره 
 س��پاهان امی��دوار ک��رد، ب��ه هم��ان ان��دازه ه��م شکس��ت

ذوب آهن در مقابل اس��تقالل اهواز این نگرانی را ایجاد کرد که 
نکند ای��ن ذوب آهن دوباره ماکتی از ذوب آهن فصل گذش��ته 

باشد.
به گزارش ایمن��ا البته بازی ه��ای چند هفت��ه ابتدایی مالک 
مناسبی برای س��نجیدن ش��رایط فنی یک تیم نیست و الاقل 
چهار هفته زمان می ب��رد تا بدن ها به اصط��الح ول کند، ولی 
 این شرایط برای همه تیم ها یکس��ان است و خوزستانی ها هم

م��ی توانند مدعی باش��ند که این ب��رد خانگی حت��ی نیمی از 
پتانسیل تیم عبداهلل ویسی هم نبوده است. 

ذوبی ها فصل گذشته را هم با رسول کربکندی در شرایطی آغاز 
کردند که شکست س��ه بر صفر در مقابل فجر سپاسی استارت 
ناکامی آنها در لیگ برتر بود که همین شکست و حرکت نوسانی 
ذوب آهن تا هفت��ه ۳4 همه را جان به لب ک��رد تا در نهایت دو 
بازی پلی آف حکم بق��ا در لیگ برتر را صادر ک��رد. ذوب آهن 
امسال حتی وضعیت مبهم تری هم داشت و همین که بازیکنان 
این تیم به خاطر شرایط نامشخص پلی اف مجبور شدند حداقل 
یک و ماه نیم بیشتر از سایر بازیکنان در کورس تمرین و مسابقه 

باشند به این معناست که راه انداختن بدن این بازیکنان فوتبال 
زده کار راحتی نخواهد ب��ود و حاال حاالها زمان الزم اس��ت تا 
فوتبالیست های ذوب آهن به شرایط عادی خودشان برگردند.

 ذوبی ها در بازی چهارشنبه ش��ب در حالی دو گل از استقالل 
و عبداهلل ویس��ی دریافت کردند که تا قبل از رسیدن به پانزده 
دقیقه پایانی، تی��م برتر میدان بودن��د و موقعیت های گلی که 
توسط مسلمان، فرهادی و رجب زاده هدر رفت نشان از برتری 
فنی شاگردان لوکا نس��بت به آبی های خوزستان داشت، ولی 
در نهایت این اس��تقاللی ها بودند که بر روی دو توپ معمولی 
که اولی حتی بیست درصد هم ش��انس رسیدن به گل نداشت 
 س��ه امتیاز هفته اول لیگ را در خانه نگه داش��تند تا بازیکنان

ذوب آهن یاد بگیرند که ب��رای موفقیت به غیر از رس��یدن به 
محوطه جریمه حریف باید پارامتره��ای دیگری را هم مد نظر 

داشت.
تیم بوناچیچ در ش��رایطی فصل را با شکس��ت آغاز کرد که سه 
هفته سرنوشت س��از دیگر در مقابل ذوب آهن قرار دارد و سه 
بازی سنگین در مقابل پرس��پولیس، تراکتورسازی و مس- به 
عنوان تیم فصل گذشته لوکا - به این معناست که ذوبی ها اگر به 
خودشان نیایند شاید مانند فصل گذشته باز هم تا هفته چهارم 

ذوب آهن را تنها تیم بدون امتیاز لیگ ببینیم. 
از طرف دیگر میانگین سنی بازیکنان ذوب آهن به اندازه کافی 

باالست و با رفتن لیگ به سمت نیم فصل دوم این نگرانی ایجاد 
می شود که وضعیت فیزیکی بازیکنان باالی۳۰ سال این تیم که 
زیاد هم هستند، دست لوکا را برای استفاده از حداکثر پتانسیل 
تیمش ببندد و به همین خاطر ذوب آهن اگر نتواند در همان نیم 
فصل اول امتیازات الزم را جمع کند در بازی های حساس نیم 
فصل دوم شرایط سخت تر از هفته های ابتدایی لیگ خواهد بود.

در فوتب��ال، ب��ه خ��وب بازی 
کردن امتیاز نمی دهند و برای 
پی��روزی باید عالوه بر بس��ته 
 نگهداش��تن دروازه خ��ودی 
نیم نگاهی هم به دروازه حریف 
داشت، اما مس��أله اینجاست 
که ای��ن دقیقا هم��ان ماکت 
ذوب آه��ن فص��ل گذش��ته 
اس��ت ک��ه ب��ه راحت��ی توپ 
 را ب��ه محوطه خط��ر حریفان

می رس��اند و آنجا ب��رای زدن 
 یک گل هم��ه را جان به س��ر 
می کند تا در نهای��ت بر روی 
یک غفلت دروازه اش باز شده 
و سه امتیاز را مستقیما تحویل 

رقبا دهد. 
ذوب آهن با فرهاد کاظمی در 

نیم فصل دوم تیمی خطرناک ب��ود که حتی در بازی با مدعیان 
لیگ هم چی��زی کم نداش��ت و فقط مش��کل گل زدن بود که 
وضعیت ذوب آهن را تا پایان فصل به س��مت بحران پیش برد. 
شاید بهتر باشد لوکا بازی های تیم کاظمی در اواسط نیم فصل 
دوم در مقابل نفت تهران، مس و فوالد خوزستان را دوباره تماشا 
کند که این تیم چگونه بعد از 8۰ دقیقه حمله و برتری نسبت به 
تیم حریف ناگهان در ده دقیقه پایانی وا داد و 9 امتیاز سرنوشت 

ساز را از جیب خودش بیرون آورد. 
س��رمربی کراوات ذوب آه��ن اگر م��ی خواهد ک��ه تیمش به 
سرنوشت فرهاد کاظمی دچار نشود باید هر چه سریع تر فکری 
به حال گل نزدن هایش بکند و به بازیکنانش یاد دهد که چگونه 
باید توپ را به تور دروازه رقبا رساند. لوکا همان طور که خودش 
در کنفران��س مطبوعاتی پیش از فصل اش��اره ک��رده تیمش 
پتانسیل رسیدن به سهمیه آسیایی را هم دارد و این مسأله در 
صورتی محقق می ش��ود که عادت به باختن و جان کندن برای 

بردن از دستور کار نایب قهرمان سال ۲۰۰9 آسیا خارج شود.

خوب بازی کردن و باختن

راز سرعت بولت کشف شدذوبآهندوبارههمهراترساند!
دانشمندان معتقدند می توانند راز سرعت غیرقابل توصیف 
یوسین بولت را با استفاده از معادله ای ریاضی توضیح دهند.

براس��اس گ��زارش BBC، رک��ورد 9/58 ثانی��ه ای وی در 
دوی۱۰۰ مت��ر رقابت های قهرمانی جهان س��ال ۲۰۰9 در 
برلین رکورد کنونی س��رعت در جهان اس��ت و دانشمندان 
می گویند مدل ریاضی آنها می تواند قدرت و انرژی بولت که 
منجر به غلبه بر کشش هوا و افزایش قوای بدنی اش می شود 
را توضیح دهد. براساس این مدل ریاضی، رکورد جهانی بولت 
در سال ۲۰۰9 به واسطه دس��ت یافتن وی به سرعت ۱۲/۲ 
متر بر ثانیه که برابر 4۳ کیلومتر بر ساعت، محقق شده است. 
دانشمندان محاسبه کردند که حداکثر قدرت بولت زمانی که 
کمتر از یک ثانیه از حضور وی در رقابت گذشته و سرعتش 
کمتر از نیمی از سرعت حداکثری اش بوده، ایجاد می شود. 
این محاسبه تأثیر نسبتا آنی کش��ش هوا که از سرعت وی 
می کاهد را نش��ان می دهد. دانش��مندان همچنان کش��ف 
کردند کمتر از هشت درصد از انرژی که ماهیچه های او تولید 
می کند برای حرکت استفاده شده و مابقی آن برای غلبه بر 
کشش هوا مصرف شده اس��ت. محققان بامقایسه جرم بدن 
بولت، ارتفاع مسیر دو و درجه حرارت هوا دریافتند که ضریب 
کشش بولت، یعنی مقیاس کش��ش بر واحد جرم یا سطح، 
درواقع نسبت به یک مرد معمولی از خاصیت آیرودینامیکی 
کمتری برخوردار است. محققان دانشگاه نشنال اتونوموس 
مکزیک می گویند محاسباتشان از ضریب کشش توانایی های 
باورنکردنی بولت را آش��کار می کند زیرا وی با وجود این که 
به اندازه یک انس��ان عادی آیرودینامیک نبوده، توانس��ته 
رکورد های فراوانی را به ثبت برساند. به گفته محققان امروزه 
شکس��تن رکوردها، حتی به اندازه چند ص��دم ثانیه نیز کار 
بسیار دشواری است، زیرا دونده باید علیه نیرویی شدید که با 
کمترین افزایش سرعت آنها افزایش قابل توجهی پیدا می کند 
با قدرت مقابله کنند. این شرایط از آن رو ایجاد می شود که 
محدودیت های فیزیکی بدن تحت تأثیر وضعیت زمین قرار 
دارند، اگر قرار بود بولت در سیاره ای با اتمسفری رقیق تر بدود، 
رکوردی خارق العاده را به ثبت می رساند. محققان دانشگاه 
کمبریج نیز عامل سرعت باالی بولت را قدم های فوق العاده 
بلندش می دانند،  اگرچه بولت به دونده ای ش��هرت دارد که 
رقابت را به کندی آغاز می کند. به اعتق��اد آنها اگر بولت در 
آغاز رقابت واکنش س��ریع تری از خود نشان دهد، در مسیر 
باد دویده و در ارتفاع باالتری بدود، جایی که کشش هوا کمتر 
است،  می تواند رکورد خود را بشکند. رکورد بولت در برلین 
در شرایطی به ثبت رسیده که س��رعت وزش باد۰/9 متر بر 
ثانیه بوده و در ثبت رکورد جهانی وی دخالتی نداشته است. 

یادداشت

ذوبی ها فصل 
گذشته را هم با 

رسول کربكندی 
در شرایطی آغاز 

کردند که شكست 
سه بر صفر در 

مقابل فجر سپاسی 
استارت ناکامی 

آنها در لیگ برتر 
بود

پیشنهاد بارسا برای داوید لوئیز
سران باشگاه بارسلونا پیشنهادی۲9 میلیون یورویی برای خریداری 
داوید لوئیز از چلسی آماده کرده اند. آبی اناری ها به دنبال یک مدافع 
باتجربه هستند تا بتوانند به تقویت خط دفاعیش��ان بپردازند و حاال 
شنیده می شود لوئیز مدافع برزیلی باشگاه چلسی را زیر ذره بین دارند. 

حمله مجدد الپورتا به روسل
الپورتا رییس سابق باشگاه بارسلونا بار دیگر علیه مدیران کنونی این تیم موضع 
گرفته و اعالم کرده که رؤسای کنونی بارسلونا درکارهایشان صداقت و شفافیت 
به خرج نمی دهند،  چون دقیقا شرایطی مثل گذشته تاریک دوران نونیس را 

رقم زده اند.

حدادی در لیگ الماس پنجم شد

مرحله دیگری از رقابت ه��ای لیگ الماس این بار در 
لندن برگزار ش��د که در رقابت های پرتاب دیسک، 
احس��ان حدادی با پرتاب 64 متر و 88 سانتیمتر به 

عنوان پنجمی بسنده کرد. 



 دانشگاه شهرکرد میزبان 
هجدهمین طرح والیت دانشجویی

رییس دانش��گاه ش��هرکرد 
گف��ت: دانش��گاه ش��هرکرد 
میزب��ان هجدهمی��ن طرح 

والیت دانشجویی است.
اس��ماعیل اس��دی اظه��ار 
داشت: دانشگاه شهرکرد ماه 
رمضان س��ال جاری میزبان 
دانشجویان شرکت کننده در 
هجدهمین طرح والیت دانش��جویی اس��ت. وی افزود: در این دوره 
آموزشی سعی می شود در دو سطح مقدماتی و تکمیلی به مدت45 
روز آموزش های الزم به شرکت کنندگان ارایه شود. اسدی از حضور 
یک هزار و200 دانشجو از سراسر کش��ور در دانشگاه شهرکرد خبر 
داد و اذعان داش��ت: در این دوره آموزشی که به صورت شبانه روزی 
است سعی شده از اساتید برتر کش��ور استفاده شود. رییس دانشگاه 
شهرکرد ادامه داد: عالوه بر آموزش مبانی اندیشه اسالمی تالش شده 
کالس های فرهنگی، محافل انس با قرآن و کالس های مش��اوره نیز 
برگزار ش��ود. وی، اس��تقبال از طرح والیت را مطلوب ارزیابی کرد و 
بیان داشت: همزمانی ماه مبارک رمضان و اجرای طرح والیت زمینه 
آشنایی و انس هر چه بیشتر دانشجویان با مفاهیم غنی اسالم را بیش 

از پیش فراهم کرده است.

خبر ویژه

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و 
بختیاری/ ابوالقاسم رستگار 

هم اکن��ون دو ه��زار و 540 یتیم زیر پوش��ش ای��ن نهاد هس��تند و از 
کمک های9 هزار و 636 نفر حامی برخوردارند.

ایتام اس��تان از طریق40 درصد از حامیان درون اس��تانی و 60 درصد از 
حامیان برون استانی حمایت می شوند. با توجه به دهک بندی یک هزار نفر 
یتیم دارای حداقل دریافتی یا فاقد حامی هستند که به زودی برای رفع 
مشکل آنان اقدام خواهیم کرد. استان چهارمحال و بختیاری با آمار9 هزار 
و 636 نفر حامی با توجه به ایتام کشور جایگاه خوبی از نظر جذب حامی 
دارد، به ط��وری که هم اکنون 
رتبه 12 کشور را دارد. در سه 
ماهه نخست امس��ال به150 
فقره پرونده از مددجویان این 
نهاد رس��یدگی شده است که 
از این تعداد پرونده نزدیک به 
100 مورد مختومه و بررسی 

نهایی شده است. 

 حمایت بیش از 9 هزار خیر
 از ایتام چهارمحال و بختیاری

چهره روزیادداشت
1000مداح در چهارمحال و بختیاری ساماندهی شد

مسئول کانون مداحان چهارمحال و بختیاری از ساماندهی یک هزار مداح در این استان خبر داد. 
حمیدرضا افزود:هم اکنون هزار مداح در استان مش��غول فعالیتند که با برنامه ریزی انجام شده 

برای آن دسته از پذیرفته شدگان در آزمون های کانون مداحان کارت شناسایی صادر می شود.
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قنات» لغدومه« به عنوان قدیمی ترین و تاریخی ترین قنات استان 
چهارمحال و بختیاری با قدمت 500 ساله هم اکنون در اثر کاهش 
بارش و برداشت بیش از حد از چاه های غیرمجاز و مجاز اطراف در 
حال خشکیدن است. به گزارش مهر، لغدومه قدیمی ترین قنات 
این استان با قدمتی بیش از 500 سال در شهرستان سامان نزدیک 
شهر سامان واقع شده اس��ت. قنات لغدومه در سال های  گذشته 
بیش از200 لیتر در ثانیه آب دهی برای کش��اورزان و مردم این 
شهر داشته است، اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی های اخیر 
و حفر چاه های مجاز و غیرمجاز در باال دست این قنات این قنات 

در حال خشکیدن است.
آب دهی فعلی قنات لغدومه10 لیتر در ثانیه است. این قنات در 
سال گذشته خش��ک شد و دلیل اصلی خش��ک شدن این قنات 
خشکس��الی و حفر چاه ه��ای غیرمجاز و مصرف بی��ش از حد از 
آب مصرفی بوده اس��ت. قنات لغدومه هویت شهرستان سامان و 
چهارمحال و بختیاری است که باید راستای مرمت و احیای  این 

قنات تالش های بیشتری از سوی مسئوالن صورت گیرد.
وجه تسمیه قنات لغدومه به این خاطر است که زمین ها و خاک 
این مزرعه از مرغوبیت باالیی برخوردار بودند و براین اس��اس نام 
این قنات لغدومه نام گرفت. رییس خانه کشاورز استان چهارمحال 
و بختیاری با بیان این که این قنات س��ه هزار و500 متر طول   و 
150 حلقه میله دارد، به مهر گفت: عمق مادر چاه این قنات 35 
متر است. سید طاهر نوربخش با بیان این که آب دهی این قنات در 
سال های گذشته200 لیتر در ثانیه بوده است، بیان داشت: در حال 

حاضر آب دهی این قنات10 لیتر در ثانیه است. وی با اشاره به این 
که به دلیل حفر چاه های مجاز و غیرمجاز در باال دست این قنات 
در سال های گذشته خشکیده است، اذعان داشت: وجود این چاه ها 
تأثیر منفی بر آب دهی این قنات دارن��د. نوربخش با بیان این که 
500 هکتار اراضی کشت شده از آب این قنات استفاده می کنند، 
بیان داش��ت: 250 خانوار از این قنات برای تأمین معاش زندگی 
خود استفاده می کنند. وی تصریح کرد: زمین های زیر کشت این 

قنات بادام، انگور ، محصوالت زارعی از قبیل گندم، جو و... است.
 اجرای آداب و رس�وم خاص در حاش�یه قنات لغدومه در 

گذشته
رییس خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری با اشاره به استفاده آب 
کشاورزی این قنات، یاد آور شد: در کنار این قنات آداب و رسوم 

خاصی در گذشته انجام می شده است.
سید طاهر نوربخش اذعان داشت: در گذشته در کنار این قنات عقد 
آب صورت می گرفته که به مرور زمان این رسم منسوخ شده است.

 وی با بیان این که در حال حاض��ر برای بر پا ماندن این قنات باید 
الیه روبی، مرم��ت و پلمب چاه های باال دس��ت ص��ورت گیرد، 
 بیان داش��ت: برای افزایش آب دهی این قنات بای��د پروانه های 
بهره براداری ایجاد و چاه و کاهش آب دهی چاه  ها در کنار این قنات 
صورت گیرد. نوربخش با اشاره بره این که خشکسالی های اخیر 
و بهره برداری از چاه های باال دس��ت موجب خشک شدن قنات 
می شود و این مهم در آینده نزدیک مشاهده می شود، تاکید کرد: 

باید الیروبی این قنات در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نماز جمعه یک 
امری حکومتی است و از ولی امر نشأت می گیرد.

حجت االس��الم محمدعلی نکونام در خطبه های این هفته نماز 
جمعه شهرکرد که در مصالی امام خمینی)ره( این شهر برگزار 
شد با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: بکوشیم 
تا در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان با طلب توبه و اس��تغفار 
به درگاه اله��ی، خود را برای یک س��ال بیمه کنی��م. وی افزود: 
شب های قدر بهترین فرصت برای پاکی از گناهان و کسب تقوا 
و پرهیزکاری است و از خداوند بخواهیم تا در این شب ها توفیق 

درک معارف واالی قرآن کریم را به ما بدهد.
نکونام بر ضرورت توجه به عمق و محتوای قرآن کریم تأکید کرد و 
گفت: متأسفانه بسیاری از افراد تنها به ظواهر قرآن اکتفا می کنند 

و به عمق و محتوای آن توجهی ندارند.
امام جمعه شهرکرد با بیان این که وعده های قرآنی بی شک محقق 
می شوند، تصریح کرد: باید بکوش��یم تا قرآن کریم را به گونه ای 
واقعی کتاب زندگی خود قرار دهیم و به تعالیم آن عمل کنیم تا 
خداوند هم به ما بزرگی و عظمت دهد. نکونام با اش��اره به پنجم 
مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه به اقامت آیت اهلل طالقانی، 
خاطرنشان کرد: نماز جمعه در نزد پروردگار جایگاه بسیار رفیعی 
دارد، چراکه خداوند متعال یکی از س��وره های قرآن کریم را به 
آن اختصاص داده اس��ت. وی با بیان این که نماز جمعه یک امر 
حکومتی است و از ولی امر نشأت می گیرد، اظهار داشت: فرق بین 
اهل سنت و شیعه در رابطه با نماز جمعه در همین موضوع است 

که شیعیان نماز جمعه را یک امر حکومتی می دانند.
نکونام همچنین با اشاره به هفتم مرداد، روز فرار بنی صدر از ایران، 

گفت: در این واقعه عبرت های بسیاری نهفته است.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از 
خطبه ها با بیان این که روز قدس از شعائر مهم دینی ما به شمار 
می رود، افزود: با توجه به تحوالتی که در منطقه شکل گرفته روز 
قدس امسال از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

نکونام اف��زود: رویدادهایی که در کش��ورهای مصر، س��وریه و 
افغانستان مشاهد می ش��ود نش��ان می دهد که آمریکا در حال 
نفوذ در جهان اسالم است و این می طلبد تا مسلمانان با وحدت و 

انسجام بیشتری مانع از این روند شوند.
وی با بیان این که حضور در راهپیمای��ی روز قدس یک وظیفه 
شرعی است، گفت: برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی روز قدس 

ترس و دلهره بزرگی بر دل دشمنان اسالم می اندازد.
نکونام در ادامه با تسلیت شهادت امام علی)ع(، خاطرنشان کرد: از 
هر زاویه ای می توان این امام بزرگوار را شناخت و درک شخصیت 

ایشان از زبان دشمنانش می تواند از نکات قابل توجه باشد. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
در ادامه ش��ب های نوزدهم، بیست و یکم و بیس��ت و سوم ماه 
رمضان را شب احیای قدر دانس��ت و بر توجه بیشتر مؤمنان بر 
این شب تأکید کرد. حجت االسالم نکونام از مردم خواست برای 
احیای شب قدر و شب نزول قرآن آمادگی الزم را داشته باشند و 

به عمق معنویت این سه شب توجه خاص داشته باشند.  

حضور در 
راهپیمایی روز 
قدس یک وظیفه 
شرعی است  و 
برگزاری هرچه 
باشکوه تر آن ترس 
و دلهره بزرگی بر 
دل دشمنان اسالم 
می اندازد

برای افزایش 
آب دهی  قنات 
 لغدومه 
 باید پروانه های 
بهره براداری ایجاد 
و چاه و کاهش 
آب دهی چاه  ها 
در کنار این قنات 
صورت گیرد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:حفاری های غیر مجاز گریبان گیر شد 

نماز جمعه یک امر حکومتی است قنات تاریخی استان در خطر است
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آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

امالک  حدود  ،تحدید  ثبت  ماده14قانون  وبموجب  قبلی  نوبتی  آگهی  63پیرو 
ومستغالت زیرواقع دربخش یک ودوثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد 

شد:
شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

1604/1- طیبه بیگم هوشنگیان فرزندسیدعلی اکبر: ششدانگ یکباب خانه که 
درحال حاضربصورت ششدانگ یکقطعه زمین می باشد.

3827باقیمانده- مصطفی یاوری شهرضافرزندحسین:ششدانگ یکباب مغازه.

ساختمان  یکباب  فرزندمحمود:ششدانگ  وغیره  علیرضارمضانی   -7956
احداثی برروی کوچه متروکه محل پارکینگ.

متروکه  ازکوچه  قسمتی  احمدرضادادورفرزندعلیرضا:ششدانگ   -7993
یکقطعه  از4086جمعاتشکیل  3874وقسمتی  پالک  ششدانگ  انضمام  به  که 

واحدراداده است.

7994- اشرف صفرپورفرزندعلی اکبر:ششدانگ یکبابخانه.
8003- طیبه بیگم هوشنگیان فرزندسیدعلی اکبر:ششدانگ قسمتی ازیکقطعه 
پالک1604/1جمعاتشکیل  ششدانگ  انضمام  به  دیوارحصارکه  محل  زمین 

یکقطعه زمین راداده است.

برای روزچهارشنبه92/06/06

شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
9257- جعفرسیفی پورفرزندحمداله:ششدانگ یکقطعه زمین محصور.

10434- ناصرارجی فرزندفردوس:ششدانگ یکباب خانه.
10901- باقردهقان وغیره فرزندعلی:ششدانگ یکباب خانه.

12993- مریم عسکری نیافرزندمنصور:ششدانگ یکباب خانه.

13689- محمدحسن رحیمی شهرضائی فرزنداصغر:ششدانگ یکقطعه زمین 
جای پی کنی شده.

شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان
که  زمین  قطعه  یک  باقر:ششدانگ  فرزند  سلطانپوروغیره  حسین   -4703

قبالقسمتی ازپالک444بوده است.
برای روزپنج شنبه92/06/07

شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1851- شادادریحانی نیافرزندسرمست:ششدانگ یکباب خانه.

 2107- حمزه کاویانی درشوری فرزندفضل اله:ششدانگ یکباب خانه.
2559- ثریاقرخلونسب فرزندعلی:ششدانگ یکباب خانه.

2563- آیت اله کاویانی وغیره فرزندنگهدار:ششدانگ یکباب خانه.
2564- رحمان رئیس پورفرزندحسین:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
505باقیمانده:ماه سلطان دووالی فرزنداسمعیل:ششدانگ یکباب خانه.

برای روزشنبه92/06/09
شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2328- پرویزامیری وغیره فرزندویس علی:ششدانگ یکباب خانه.  
شماره فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

950- بهمنیارشیری فرزندشاحسین:ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده.

بخش دو
شماره فرعی از225- اصلی روستای اسفرجان

بامتعلقات  باغ  اله:ششدانگ یکدرب  3107- عطااله برومندوغیره فرزندنعمت 
ومستحدثات موجوددرآن.

برای روزیکشنبه92/06/10

شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتیب  به  تحدیدحدود 
می  اعالم  ومجاورین  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب  ،لذا 
هریک  ،چنانچه  رسانند  حضوربهم  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  شود 

تحدیدحدودحاضرنباشند  آنهادرموقع  قانونی  نماینده  یا  امالک  ازصاحبان 
مجاورین  ازطرف  حدوداظهارشده  آنهابا  ملک  ثبت  15قانون  ماده  مطابق 
درموقع  که  امالک  وصاحبان  مجاورین  تحدیدحدودخواهدشد،اعتراضات 
صورتجلسه  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  مطابق  اند  مقررحاضرنبوده 
واحده  ماده  تبصره2  خواهدشدوطبق  پذیرفته  تا30روز  تحدیدحدودفقط 
مدت  ظرف  بایست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض خودبه 
ارائه  اداره  این  رااخذ وبه  دادخواست  تقدیم  مراجع ذیصالح قضائی گواهی 
مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدحدود  چنانچه  ضمنا  نماید 

گردد عملیات تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد.م الف 120
سیدمهدی میرمحمدیرئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

تاسیس 

با  مهر  زاد  صنعت  بهتا  شرکت  تاسیس  92/103آگهی  674/ث  شماره   49
 49938 شماره  تحت   1392/3/4 تاریخ  در  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260683640 ملی  شناسه  و 
1392/3/4 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود 
آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : این شرکت در راستای ارائه خدمات 
فنی مهندسی شامل طراحی – ساخت –نصب – پیش راه اندازی – تعمیرات 
و نگهداری – مشاوره و خرید و فروش وصادرات و وارادات کاالهای مجاز 
مربوطه در زمینه های اتوماسیون صنعتی – ابزار دقیق – رباتیک – صنایع 
نفت و گاز و پتر و شیمی و حفاری و برق و  مخابرات ) بجز مواردی که 
طبق قانون در انحصار شرکت برق ومخابرات و شرکت نفت باشد ( تاسیس 
گردیده است تولید ماشین آالت صنایع چوب – کشاورزی – نساجی – تامین 
انعقاد هر گونه قرار داد و شرکت در مناقصه ها و  نیروی انسانی موقت – 
بانکهای دولتی و خصوصی  از  مزایده ه های دولتی و خصوصی اخذ وام 
- خدمات  پژوهشی  انجام خدمات   - اهداف شرکت  و خارجی جهت  داخلی 
تحقیقاتی و علمی و هر نوع فعالیتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد 
پس از کسب مجوز های الزم .  مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 
. 3- مرکز اصلی شرکت 3-1- استان اصفهان – شهر اصفهان خ فردوسی 
– کوچه بهشت )14( پالک 3 واحد 1 کدپستس   8144854331 4- سرمایه 

شرکت : مبلغ 1000000 ریال  می باشد  5- اولین مدیران شرکت : 1-5- خانم 
مهسا ایران زاده  به سمت رئیس هئیت مدیره . 2-5- خانم سمانه دانشمند  به 
سمت عضو هیئت مدیره  .3-5- خانم سمانه دانشمند  به سمت مدیر عامل به 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند6- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآت شرکت  و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل )خانم 
سمانه دانشمند ( یارئیس هئیت مدیره ) خانم مهسا ایران زاده ( هر یک به 
صورت جداگانه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 7- احتیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه .م الف  2654 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان

فقدان سند مالکیت 
12 خانم سیده صغری موسوی کیفته   فرزند سید فتح اله باستناد دو برگ 
اشتهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شدن 
واقع   203/  336 شماره  پالک  خانه   یکباب  ازششدانگ  خود  مالکیت   سند 
درکیفته شهید حسینی بخش سمیرم  که در صفحه 298 دفتر 79 امالک ذیل  
اله  فتح  فرزند سید  کیفته   بنام خانم سیده صغری موسوی  ثبت 1550/3و 
ثبت و صادر گردیده و معامله ای انجام نشده چون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانونی ثبت مراتب 
این آگهی  از آنچه در  انجام معامله )غیر  آگهی می شود که هر کس مدعی 

ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
یا سند معامله در  ارائه سند مالکیت  یا وصول واخواهی بدون  واخواهی و 
صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد م الف 92  .  رئیس 

ثبت اسناد و امالک سمیرم  

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
35 شماره 139203902004000089 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره 
بایگانی : 9000027 شش دانگ پالک شماره 1430 فرعی از 475 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان – اتوبان آزادگان شهرک بختیار 
اسناد  که   115 پالک  نانوایی  جنب  راست  دست  منزل  اولین   2 فرعی  دشت 
مالکیت آن در صفحات 4و202 دفاتر 484 و 117 امالک ذیل شماره های ثبت 
14679 و 106002 بنام امیر صفاری دولت آبادی و منصور کریمی جزی 
بالسویه ثبت و صادر شده است با حدود : شماال بطول 17 متر به قطعه 1221 
فرعی شرقا بطول 50 متر بقطعه 1431 فرعی جنوبا بطول 17 متر به خیابان  
احداثی غربا بطول 50 متر بقطعه 1429 فرعی  فواصل مرز است که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق عبارت است از ششدانگ یکباب خانه پالک فوق 
که دارای 850 متر مربع عرصه و مساحت اعیانی کل حدود 350 متر مربع می 
باشد و در حد یک طبقه ساخت شامل طبقه همکف مسکونی باضافه زیر زمین 
با مشخصات ساختمانی : دیوار ها آجری بار بر با ستون فلزی - پوشش 
سقف تیر آهن و آجر تیرچه بلوک مصالح سطح رویه : دیوار ها اندود گچ 
داخلی  های  ب  در   - فرش  موزائیک  کف   - در سقف  بری  گچ  و  نقاشی  و 
چوبی - پنجره آلومینیوم - آشپزخانه ها کاشی و سرامیک با کابنیت فلزی 
و دارای نمای خارجی و حیاط سازی مربوطه و انشعابات شهری شامل آب 
و فاضالب و برق و گازمی باشد با قدمت ساخت حدود یازده سال می باشد 
ملکی آقایان امیر صفاری دولت آبادی و منصور کریمی جزی که ششدانگ 
طبق سند رهنی شماره 115638-1385/6/27 دفتر خانه 12 اصفهان در رهن 
بانک تجارت واقع می باشد و مورد وثیقه تا تاریخ 1392/6/21 بیمه است از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1392/6/5 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت  شرقی – چهارراه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه 2146000000  ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب 
آنها باشد و  یا حق اشتراک و مصرف در صورتی  مورد مزایده دارای  و 
تا تاریخ مزایده اعم  نیز بدهی ها ی  مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
 ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
پرداختی وجوه   ، مازاد  وجود  صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه   ضمن 
گردد  می  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت 
ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ ا صفهان مورخ 
1392/5/6 درج ومنتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
 بعد موکول می گردد . م الف 4651 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان 

تغییرات
آسیا  بهبود  کیمیا  شرکت  تغییرات   92/103آگهی  794/ت  شماره   56
سهامی خاص به شماره ثبت 47347 و شناسه ملی 10260654290 باستناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 1392/2/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان 
فردوسی – ابتدای خیابان سید علیخان – مجتمع فرزین – واحد 104 – کد پستی 
8144957633 تلفن 03112231458 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/3/7 تاریخ  در    . گردید  اصالح  فوق  بشرح 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت .  م الف 2822/2 

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

تغییرات

آفاق  بازرگانی  گروه  شرکت   تغییرات   92/103آگهی  808/ت  شماره   58
ملی  شناسه  و   48992 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  فراز  جهان  نقش 
10260672722 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  فوق العاده مورخ 
1392/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . ترخیص کاال از گمرکات 
و  فروش  و  و خرید  توزیع  و  تولید   – و ساخت مصالح ساختمانی  تهیه   –
تحصیل وام و اعتبارت  صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرار داد 
و  دولتی  مناقصات  و  مزایدات  در  شرکت   – و حقوقی  اشخاص حقیقی  با 
خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه 
که با موضوع شرکت مرتبط باشد .خرید و فروش انواع بذر – کود – سموم 
 – انجام کلیه خدمات کشاورز و دامپروری   – انواع علوفه و خوراک دام   –
آبیاری قطره ای بارانی و تحت فشار – خدمات پرورش انواع ماهی و آبزیان 
تاریخ  از مراجع ذی صالح   در  از مراجع  با کسب مجوز  نیاز  در صورت 
1392/3/8 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید 
و امضا قرار گرفت .  م الف 2861/1 منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات

59 شماره 830/ت 92/103آگهی تغییرات  شرکت  فنی و مهندسی کامپوزیت 
گستر سهامی خاص به شماره ثبت 46951 و شناسه ملی 10260650303 
 1392/2/10 مورخ  العاده  فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  باستناد 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس 
طبقه   – عرفان  ساختمان   – شمالی  صدوق  شیخ  خیابان   – اصفهان  شهر 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8163836433 پستی  کد   603 واحد   –  6
ثبت  تاریخ 1392/3/9 ذیل دفتر  .   در  اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت .  م 
ها و موسسات واحد ثبت شرکت  اداره  رئیس  آذری   الف 2861/1 منصور 

 ثبتی اصفهان 

تغییرات

با  شیران  گستران  سما  شرکت  تغییرات   92/103آگهی  784/ت  شماره   52
 10260588880 ملی  شناسه  و   41180 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت 
تصمیمات  1392/2/29 مورخ  شرکا  عمومی  مجمع  صورتجلسه   باستناد 
آدرس به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1   : شد  اتخاذ   ذیل 

 – یک  پالک   – الله  مجتمع   – ژاله  کوچه   – کاوه  خیابان   – اصفهان  شهر   
مربوطه ماده  و  یافت  تغییر   09131091387 تلفن   8148977467 پستی   کد 
شرح به  شرکت  موضوع   -2  . گردید  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در    
شرکت   . گردید  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  ذیل   
از  نمایندگی  اعطاء  و  اخذ   – دولتی  و  خصوصی  مزایدات  و  مناقصات  در 
شرکتهای دولتی و خصوصی – انجام امور خدماتی – خرید و فروش ، تولید 
، تهیه و توزیع کلیه کاالهی مجاز بازرگانی – اخذ وام و تسهیالت از بانکهای 
دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – ارائه خدمات بهداشتی 
مرتبط با آب ، فاضالب و مواد غذائی ، احداث و نگهداری فضای سبز ، تهیه 
و طبخ و توزیع مواد غذائی ، جمع آوری و باز یافت زباله – مدیریت ایمنی 
خدمات فنی و مهندسی )  واحد های صنعتی ،تامین نیروی انسانی موقت – 
ماشین ابزار – ساخت و تولید – بهره برداری و نگهداری تاسیسات - کنترل 
 1392/3/7 تاریخ  در  الزم  مجوزهای  کسب  از  پس  جوشکاری   – نقاشی   )
تایید و امضا  ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
.  منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد   قرار گرفت 

ثبتی اصفهان 

       



سالمت

نان برشته نخورید

اخبار ویژه

بخشی از شهاب س��نگ باستانی با 
قدمت4/5 میلیارد س��اله تا س��ال 
2014 میالدی به فضا بازگردانده 

می شود.
این شهاب س��نگ جزء گروهی از 
سنگ های فضایی فلزی موسوم به 
Campo del Cielo اس��ت که 
در بوئنوس آیرس آرژانتین کشف 
ش��ده اند. در این س��ایت26 دهانه 
برخ��وردی با قدمت چه��ار تا پنج 

هزار ساله قرار دارند.
در این پروژه، قالبی از شهاب سنگ 
تهیه و س��پس س��نگ فلزی ذوب 
شد، مواد مذاب بار دیگر درون قالب ریخته و سرد شدند تا شکل اولیه شهاب سنگ مجددا 

ایجاد شود.
»کتی پاترس��ون« هنرمندی که نسخه مجددی از این شهاب س��نگ باستانی تهیه کرده 
است، تأکید می کند: ساختار آهن، فلز و غبار درون شهاب سنگ تغییر پیدا کرد و الیه هایی 
که در طول عمر چند میلیارد ساله شکل گرفته بودند، با فناوری دست بشر بار دیگر شکل 
 گرفتند. آژانس فضای��ی اروپا )ESA( قصد دارد ش��رایط انتقال قطع��ات کوچکی از این

شهاب سنگ باستانی را توس��ط فضاپیمای باری به ایس��تگاه فضایی بین المللی  در سال 
2014 میالدی ارزیابی کند.

 ESA دتلف کاش��نی« از فعاالن برنامه اش��یاء نزدیک به زمین در دفتر موقعیت فضایی«
تأکید می کند: هدف از این اقدام، جلب توجه عموم مردم به منشأ حیات، تاریخچه سیستم 

منظومه شمسی، سیاره زمین و ارتباط بین زمین و کیهان عنوان شده است.

فصل تابستان اس��ت و گرما نیم کره 
ش��مالی را فرا گرفته است، به همین 
دلیل همه به دنبال راهی برای فرار از 
این گرما هستند.استفاده از آب خنک 
و کاهش دمای بدن بهترین راه برای 

مقابله با تابستان است.
برای استفاده از استخر باید حتما به 
محل های مخص��وص مراجعه کرد و 
همچنین هربار نی��از به صرف هزینه 
اس��ت. نکته دیگر درمورد استخرها 
آن است که نمی توان همیشه از آنها 

استفاده کرد و در دسترس نیستند. 
چندی پیش در آلمان پلیس بزرگراه 

خودروی بس��یار عجیبی را متوقف کرد و راننده آن نیز چند روزی را در بازداشتگاه گذراند. این 
خودرو که یک»بی ام دبلیو« قدیمی بود پس از کمی تغییرات تبدیل به یک اس��تخر متحرک 
شده بود و در خیابان ها حرکت می کرد. صاحب 27ساله این خودرو برای فرار از گرما و همچنین 
ساخت یک خودروی منحصر به فرد دست به این کار زده و تقریبا هم قیمتی برابر خودرو برای 
تغییر دادن محیط داخلی آن خرج کرده بود. البته به میزان زی��ادی از توان آن خودرو به خاطر 
سنگین شدن کاهش یافته است. او برای این کار تمامی صندلی ها را خارج کرده و درون خودرو 
را با موادی مانند سیمان یا عایق های ضد آب پوشانده بود تا خودرو بتواند در حالی که مملو از آب 
است حرکت کند. او که چند روزی با خودرواش در خیابان ها رانندگی کرد است باالخره توسط 
پلیس دستگیر شد و این اس��تخر متحرک فعال در پارکینگ قرار دارد. پلیس ها زمانی که دیده 
بودند با هر دست انداز مقداری آب از خودرو خارج می شود، به آن مشکوک شده و پس از متوقف 

کردنش متوجه این استخر شدند.

تبدیل خودرو به استخر متحرک! بازگشت شهاب سنگ 4/5 میلیارد ساله

 یک��ی از موضوعاتی که ای��ن روزها بح��ث داغ اکثر 
رسانه های روز کشورهای اروپایی و آمریکایی شده 

است »ترس از آکریالمید« است.
 آکریالمید یک ماده اسیدی سرطان زاست که هنگام 
سوختن، برشته ش��دن یا پختن مواد کربوهیدراتی 
غ��الت در درجه ح��رارت ب��اال در محصوالتی چون 
نان، بیس��کوئیت، کلوچه، برنج و سیب زمینی ایجاد 

می شود.
طبق پژوهش دانش��مندان، آکریالمید در مقایسه با 
 دیگر مواد سمی شناخته ش��ده در غذاهای مختلف 
می تواند برای انس��ان ها تا100 براب��ر خطرناک تر 
باش��د. مقدار این ماده در س��یب زمینی سرخ شده 
 و چیپس بیش��تر اس��ت، اما در کش��ور ما بیشترین

نگرانی از حج��م تولید و مص��رف آکریالمید در نان 
است.

آکریالمید در نان زمانی خ��ود را نمایان می کند که 
نان بر اثر حرارت زیاد و مستقیم تغییر حالت داده و 
 به رنگ قهوه ای یا س��یاه درآید و این مشکل اصلی 
نان های مصرفی ماس��ت که اغلب به صورت سنتی 
 در تنور تهی��ه و در ح��رارت زیاد و مس��تقیم پخته 

می شوند.
مش��کل دیگر برخی تنورهای نانوایی آن است که به 
علت نیاز به تعمیر یا عدم نظافت دیواره تنور از خمیر 
به جای مانده از پخت قبلی، س��طح زیرین نان های 
جدید س��وخته و سمی می ش��وند یا آن که به دلیل 
عدم تنظیم حرارت تنور قسمت هایی از نان سوخته 
و لکه های سیاه رنگی پدیدار می شود که متأسفانه به 
دلیل عدم آگاهی مصرف کنندگان به وجود ترکیبات 
خطرناک آکریالمیدی در نان سوخته، این قسمت ها 

نیز مصرف می شود.
از ط��رف دیگ��ر برخی افراد هم هس��تند ک��ه برای 
ماندگاری بیش��تر، طعم مطلوب تر یا برای بیماران 
دیابتی خود س��فارش نان های برشته می دهند، اما 
باید بدانیم مصرف نان های برش��ته ای که رنگ آنها 
متمایل به قهوه ای شده و ظاهری مطلوب و خشک 
و طعمی لذیذ دارند و همچنین مصرف قسمت های 
سوخته نان ها هر چند کوچک و ناچیز، می تواند به 
میزان زیادی س��م خطرناک آکریالمید را وارد بدن 

مصرف کننده نماید.
این ماده س��می به محض ورود به بدن تجزیه شده 
و م��اده ای تولید می کن��د که می تواند ب��ا اثر روی 
"DNA و ایجاد جهش در ژن ها موجب بروز سرطان، 
انواع عفونت ها، آسیب به سیس��تم ایمنی و عصبی 

شود.
عوارض عصبی این سم شامل اختالل در هوشیاری، 
ضعف، تحریک پذی��ری و تغییرات رفتاری اس��ت. 
اختالالت ب��اروری همچ��ون تغیی��ر در رفتارهای 
جنسی، ناباروری و سقط، تحریک و قرمزی پوست و 

چشم ها از دیگر عوارض آکریالمید است.
این سم به دلیل آن که در درازمدت تأثیرات مخرب 
خود را بر س��المت مصرف کننده برجای می گذارد، 
کمتر مورد توجه بوده و متأسفانه آزمایشات عادی و 
مداومی در این زمینه روی مواد غذایی کربوهیدراتی 
از جمله نان ها انجام نمی شود، بنابراین بهتر است در 
کشور ما نیز به دلیل آن که نان درصد زیادی از سهم 
غذایی روزانه افراد را به خ��ود اختصاص می دهد به 

این موضوع بیشتر پرداخته شود.

 توصیه ها
س��المت خود را فدای طعم لذیذ نان های برش��ته 
 نکنی��د و اگر قص��د خرید ن��ان های نازک برش��ته

ش��ده ای را دارید که حاوی زیره، کنجد، تخمه و ... 
هستند آنهایی را که رنگ روشن داشته و در اصطالح 

برشته نشده هستند انتخاب کنید.
از تُست کردن نان اجتناب کنید و در صورت ضرورت 
نان را در درجه ح��رارت کم و به مدت کوتاه تُس��ت 

کنید.
در ترکیب سوسیس جهت ایجاد بافت مطلوب از مواد 
پرکننده ای چون آرد و نشاس��ته استفاده می شود. 
این مواد هنگام سرخ شدن سوسیس در روغن منجر 
به پف کردن و قهوه ای ش��دن آن می شوند که این 
ویژگی، محصول را بسیار خوش طعم و خوش ظاهر 
می کند، اما باید بدانید قهوه ای شدن بیش از حد که 
در نتیجه سوختن ترکیبات کربوهیدراتی سوسیس 
اس��ت می تواند منجر به افزایش می��زان آکریالمید 

محصول شود.
ب��رای پختن کی��ک و پیتزا در س��ینی ف��ر از کاغذ 

مخصوص استفاده کنید.
از برشته شدن نان حاشیه پیتزا بشدت اجتناب ورزید 

و در صورت برشته شدن حاشیه آن را دور بیندازید.
برای تهیه ته دیگ از نان و س��یب زمینی اس��تفاده 

نکنید.
برای خرید نان س��وخاری آنهایی را که رنگ روشن 
 دارند انتخ��اب کنی��د و از مص��رف بیس��کوئیت و

کلوچه هایی که س��طح زیرین آنها س��وخته است، 
بپرهیزید.

 به همه این دالیل و با توج��ه به اهمیت این خوراک 
عم��ده در زندگی م��ا ایرانیان امید م��ی رود که هم 
خانواده ها و هم مس��ئوالن در جهت بهبود کیفیت 
مواد اولیه این خوراک و ش��یوه های پخت آن اقدام 

کنند. 

یک تصور رایج غلط وجود دارد که سگ ها جهان را سیاه و سفید 
دیده و از سطوح مختلف درخشش برای شناسایی خطوط کلی 
اجسام اس��تفاده می کنند، اما دانشمندان روسی خالف این ادعا 

را ثابت کرده اند.
دانشمندان آزمایشگاه پردازش حسگر آکادمی علوم روسیه نشان 
داده اند که س��گ ها نه تنها از دامنه رنگ محدودی برخوردارند، 
بلک��ه از این طیف بص��ری برای تمای��ز میان اجس��ام و انتخاب 

نمونه های خاص از یک ردیف استفاده می کنند.
پیش از این آموزش دهندگان سگ ها از استفاده از اجسام رنگی 
در زمان آموزش مهارت های خاص به ای��ن حیوانات خودداری 
می کردند، اما این یافته ها می توانند شیوه آموزش این موجودات 
و قابلیت یادگیری آنها را ارتقا بخش��د. محققان، بینایی هش��ت 
س��گ با اندازه و نژادهای گوناگون را بررسی کردند. پیش از این 
محققان دانشگاه واش��نگتن در سال گذش��ته چنین پژوهشی 
را انجام داده بودند. دانش��مندان آمریکایی آزمایش��اتی را برای 
بررس��ی قابلیت مش��اهده رنگ ها توسط س��گ ها انجام داده و 
دریافتند در حالی که چشم انس��ان از سه مخروط برای مشاهده 

 رنگ و شناسایی نورهای قرمز، آبی، س��بز و زرد برخوردار است، 
 س��گ ها فقط دو مخروط دارند. این امر بدین معنی اس��ت که 
س��گ ها تنها قادر به تمایز بین رنگ های زرد و آبی بوده و قرمز 
و سبز را تش��خیص نمی دهند.دانشمندان روسی نیز چهار کاغذ 
رنگی با رنگ های آبی تیره، زرد تیره، زرد روشن و آبی روشن را 
برای سگ ها اس��تفاده کردند. از رنگ های روش��ن و تیره برای 
آزمایش این نظریه که سگ ها از سطوح روشنایی برای شناسایی 

اجسام استفاده می کنند، استفاده شد.
محقق��ان در آزمای��ش اول یک ورق��ه زرد تیره و آبی روش��ن و 
همچنین ترکیبی از آبی تیره و زرد روشن را در برابر ظرف غذایی 

که در جعبه های قفل شده بودند، قرار دادند.
آنها سپس در هر کارآزمایی یکی از جعبه ها را باز کرده و تکه کاغذ 
زرد تیره را در برابر جعبه حاوی یک تکه گوشت خام قرار می دادند. 
در هر آزمایش به سگ ها اجازه داده می شد تا جعبه ها را امتحان 
کنند. این موجودات پس از س��ه کارآزمایی یاد گرفتند که کدام 

رنگ کاغذ در برابر جعبه حاوی گوشت قرار دارد.
محققان سپس برای بررس��ی این که آیا سگ ها با توجه به رنگ 
جعبه غذا را پیدا می کنند یا درخش��ش آن، کاغذ آبی تیره را در 
برابر یک جعبه و زرد روشن را در برابر دیگری قرار دادند. اگر سگ 
ها کاغذ آبی تیره را انتخاب می کردند به این معنی بود که آنها بر 

اساس درخشش انتخاب می کنند.
هر کدام از سگ ها در بیش از70 درصد موارد کاغذ زرد روشن را 
انتخاب می کردند. شش مورد از هشت سگ بین 90 تا 100 درصد 

انتخاب رنگ درست داشتند.

مهر بطالن دانشمندان بر نظریه سیاه و سفید
 چه کنیم ماشینمان
 بیشتر عمر کند؟

 میانگی��ن س��فر در هر س��ال ح��دود 24 ه��زار کیلومتر اس��ت. البته
ماشین ها و کامیون هایی که این روزها تولید می شوند از نظر مهندسی 
و مواد کاربردی بس��یار بهتر از چند سال قبل هس��تند، اما با همه اینها 
برخی دوست دارند استفاده بیشتری از ماشین خود داشته باشند و در 
ضمن، رینگ و موتور آن نیز قابل اعتماد باشد. برای این که  ماشین400 
هزار کیلومتر بیش��تر عمر کند، راهکارهای س��اده ای وجود دارند و با 

رعایت آنها می توان به نتیجه دلخواه دست پیدا کرد. 
1    مکانیک خوب پیدا کنید و همیشه پیش او بروید

مکانیک هم مانن��د پزش��ک خانوادگی اس��ت. رابط��ه طوالنی مدت 
داشتن با مکانیک به نفع ماشین شماس��ت، زیرا او دیگر همه دردهای 
ماش��ین را می داند و می داند چه تعمیراتی روی آن انجام ش��ده است. 
مکانیک های متفرقه بیشماری در سطح شهر وجود دارند، اما اگر یک 
 نمایندگی ثابت پی��دا کنید بس��یار برایتان بهتر اس��ت. مکانیک های

نمایندگی های برندهای مختلف چون همه روز روی یک برند مشخص 
کار می کنند، تخصص بیش��تری در کار خود دارند. به ع��الوه، آنها به 
قطعات فابریک ماش��ین دسترسی س��ریع تر و مطمئن تری نیز دارند، 

اطالعاتشان نیز به روز و به لحظه است.
2     با آرامش رانندگی کنید

هرچه بهتر با ماشین خود رفتار کنید، ماشین بیچاره نیز بیشتر عمر می 
کند. سعی کنید همه قسمت های ماش��ین رابه طور دائم چک کنید تا 
مشکلی نداشته باشد. ترمزها، ساسات و بدنه همه باید در بهترین حالت 
خود باشند. سعی کنید باآرامش رانندگی کنید و الزم نیست خشم خود 

از ترافیک را سر ، فرمان، دنده و داشبورد  ماشین خالی کنید.
3     همیشه روغن ماشین را چک کنید

موتورهای ماش��ین های مدرن به گونه ای طراحی می شوند که حتما 
باید روغن های س��بک ب��رای آنها اس��تفاده کرد تا کارک��رد و مصرف 
سوخت مناس��بی داشته باش��ند. مالک خودرو باید بداند ماشین او چه 
موت��وری دارد و چه نوع روغنی برای آن مناس��ب اس��ت. اصوال بین 5 
هزار تا11 هزار کیلومتر باید روغن ماش��ین را عوض کرد. الزم نیس��ت 
تند تند روغن را عوض کنید، اما فراموش نکنید دیرتر از آنچه کارخانه 
برایتان مش��خص کرده اس��ت این کار را انجام ندهید. همیش��ه وقتی 
بنزین می زنید روغن را نیز چک کنید تا باال باش��د. فقط این که میان 
 هر تعویض روغن م��ی توانید 5 ه��زار کیلومتر رانندگ��ی کنید، دلیل 

نمی شود خودرو روغن بیشتری مصرف نکرده باشد.
4     ماشین را در سایه پارک کنید

تابش های فرابنفش باعث کمرنگ شدن رنگ بدنه، پوسیدگی تودوزی 
اتومبیل و خراب ش��دن چراغ های جلوی ماشین می شوند. پالستیک 
های اتاق خودرو زیر گرمای آفتاب خشک می شوند. ماشین را همیشه 
در پارکینگ یا زیر س��ایه پارک کنید. یا اگر جای پارکی در س��ایه پیدا 
نکردید از سایه گیر سراسری برای شیشه جلوی ماشین استفاده کنید. 
البته همیشه هم ماشین را زیر س��ایه درختان پارک نکنید، زیرا شیره 
درخت یا فضوالت پرندگان نیز باعث خوردگی و از بین رفتن رنگ بدنه 

می شود.
5     سیستم خنک کننده ماشین باید خنک بماند

لوله سیستم خنک کننده ماشین، استفاده دشواری دارد. خراب شدن 
سیس��تم خنک کننده می تواند منجر به خرابی موتور ش��ود. ساختار 
آلومینیومی و بس��ته موتورهای جدید نمی تواند به طور مکرر انبساط  
بخار آب  یا گاز در سیلندر موتور که در نتیجه گرمای بیش از حد است 
را تاب بیاورند. بنابراین، شلنگ رادیاتور و بخاری را به طور مرتب چک 
کنید و پس از240 ه��زار کیلومتر آنها را تعویض کنی��د. در این حالت 
خوب اس��ت پمپ آب را نیز عوض کنید. البته آن را در زمان س��رویس 

تسمه تایم انجام دهید.
6    سرویس تسمه تایم را به موقع انجام دهید

بله، تعویض تسمه تایم هزینه زیادی دارد، اما اگر این کار را در موعد خود 
انجام ندهید می تواند به آسیب های جدی در موتور منجر شود. بهترین 
زمان برای تعویض تسمه تایم بعد از160 هزار تا200 هزار کیلومتر است. 
از آنچه که تس��مه تایم اغلب پمپ خنک کننده را پیش می راند بسیار 

منطقی است در همین زمان این پمپ را نیز عوض کنید.  
7     باهوش و با تدبیر باشید

مس��افرت های طوالنی برای ماش��ین بهتر است. در س��فرهای کوتاه 
داخل ش��هری، موتور به اندازه کافی گرم نمی ش��ود تا میعان گاز الزم 
 برای می��ل لنگ و اگزوز را درس��ت کن��د. در نتیج��ه آب در آنها جمع

می شود و استهالک ماشین باال می رود. مهندسین مکانیک این اتفاق را 
چرخه غلط می نامند و اعتقاد دارند سفرهای کوتاه داخل شهری باعث 
کوتاه شدن عمر موتور می شوند. این چرخه باطل برای روغن ماشین به 
ویژه در هوای سرد بسیار ضرر دارد. اگر ناگزیر به استفاده از ماشین در 
مسیرهای کوتاه هستید، دست کم مسیرهای بزرگراه و اتوبان را انتخاب 

کنید تا دمای ماشین به اندازه الزم برسد.
8    گرم کردن ماشین پیش از حرکت

در زمستان بسیار خوب است پیش از حرکت، اجازه دهید کمی موتور 
گرم شود. این کار باعث می شود تا روغن در موتور و ترمزها به دمای الزم 
برس��د. یک دقیقه برای این منظور کافی است. بیشتر از این زمان فقط 
باعث سوخت بیهوده بنزین می شود. در هوای بسیار سرد  اگر سفر شما 
واجب نبود از آن چشم پوشی کنید. اس��تارت در این هوا برای موتور و 
باتری سخت است؛ گریس سفت می شود و لوله و شلنگ ها یخ می زنند.
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امام رضا )ع( :
رحمت خدا بر بنده اى که امر ]والیت[ ما را زنده کند،  دانش هاى 

ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد. 

عکس نوشت

 عبور اسبان وحشی
  از رودخانه ای 
در مریلند آمریکا

قائم مقام شورای عالی اطالع رس��انی از اقدام این شورا برای 
ازسرگیری دوطرح که پیش ازاین به دلیل نبود اعتبارات کافی 
متوقف مانده بود خبر داد و گفت: به روز رسانی شدن نرم افزار 
فیلترینگ خانگی و تولید نس��خه اداری نرم افزار فیلترینگ 
 ب��رای ادارات و س��ازمان ه��ا در دس��تور کار ش��ورای عالی 

اطالع رسانی قرار گرفت.
سعید ساالریان با اشاره به اس��تقبال صورت گرفته از نسخه 
 نخس��ت نرم افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت که با نام 
نرم افزار فیلترینگ خانگی ش��ناخته می شود، اظهار داشت: 
 این طرح در زم��ان بهره ب��رداری م��ورد توجه و اس��تفاده

خانواده ها قرار گرفت، اما به دلیل نبود اعتبارات مالی کافی 
تکمیل و ارایه نسخه کامل تر این نرم افزار مسکوت ماند.

وی با بیان این که نسخه ادارای نرم افزار فیلترینگ نیز که با 
هدف مدیریت توزیع و نظارت اینترنت در ادارات قرار بود سال 
گذشته عرضه شود، به دلیل همین نبود اعتبارات متوقف شد، 

افزود: این نرم افزار سطوح دسترسی کارمندان را در ادارات و 
سازمان ها طبقه بندی کرده و امکان نظارت مدیران در رفتار 

اینترنت کارمندان را فراهم می کند.
س��االریان با تأکید براین که عرضه دو نرم اف��زار فیلترینگ 
خانگ��ی و اداری در قالب اج��رای طرح تولید و س��اماندهي 
محتواي الکترونیکي - تسما - در دس��تور کار شورای عالی 

 اطالع رس��انی قرار گرفته و از جمله پ��روژه های مصوب این 
 ش��ورا محس��وب می ش��ود، اف��زود: ب��ه مح��ض دریافت 
اعتبارات مالی این دو پروژه، با ش��رکت ه��ای مرتبط بخش 
خصوصی برای آماده سازی آنها وارد مذاکره شده و در صورتی 
که بتوانیم تأمین مالی این پروژه ه��ا را به صورت مطلوب به 
 عهده گیریم ام��کان عرضه رای��گان آنها نیز وج��ود خواهد 

داشت.
قائم مقام دبیرخانه ش��ورای عالی اطالع رس��انی با بیان این 
که این شورا در سال91 هیچ اعتباری در قالب تملک دارایی 
سرمایه ای از دولت دریافت نکرده است، گفت: دولت درسال 
گذشته بیش��تر به پروژه های مهر ماندگار پرداخت و از این 
جهت پروژه های عمرانی سایر دستگاه ها اعتبار کافی دریافت 
نکرد. امسال نیز به رغم بودجه دیده شده در جدول بودجه، 
هیچ اعتباری هنوز به ش��ورای عالی اطالع رسانی تخصیص 

داده نشده است.

عرضه نسخه جدید فیلترینگ خانگی
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