
واردات، به نام دارو به کام خودرو

 وزیر نیرو نشانی  نیروگاه ها  و سدها را داد

 ازن،  بهترین 
ضد عفونی کننده 
استخر

افشاگري دیرهنگام ریيس کل بانك مرکزي در آخرین روز کاري دولت دهم

جزئيات افتتاح 140 سد و نيروگاه برق

 پرداخت6 ميليارد
7  مستمری به مددجویان اردل

 بنا نبود مجوز دانشگاهی
2 در تهران صادر شود 

استعفا شجاعت 
می خواهد 6

4

دستگيري اعضاي شرکت هرمي 
گلدکوئيست در اصفهان

 فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگيري ۱۸ نفر از اعضاي 
شركت هرمي گلدكوئيس��ت كه با فريب و اغفال شهروندان 
اقدام به جذب سرمايه اي بالغ بر بيش از يك ميليارد ريال كرده 
بودند، خبر داد.سردار عبد الرضا آقاخاني اظهار داشت: در پي 

كسب خبري مبني بر اين كه...

روزه های سکوت 
دختران در اصفهان

در ابتدا بايد اي��ن پيش زمينه گفت��اری به مخاطب 
ارايه ش��ود كه قصد اين نوش��ته نقد ويا بررسی اين 
فيلم نيست، بلکه همگام شدن با آن و قدم زدن همراه 
دخترانی اس��ت كه بی صدا در بين ما و در جامعه ما 

فرياد می زنند.
جديدترين فيلم پوران درخشنده يك آسيب شناسی 

دراماتيك از معضلی است كه...

3

2

امیدوارم دوران جدیدی 
2

از روابط بین ایران و جهان آغاز شود

 مقنیانی که
7

 باکفن، سر کار می روند

وزير نيرو با تشريح جزئيات افتتاح و راه اندازی حدود۱40 نيروگاه 
و س��د آبی در طول فعاليت دولت نهم و ده��م از افزايش دو برابری 
ظرفيت توليد برق خبر داد و به مهر اعالم كرد: در اين مدت ظرفيت 

ذخيره آب سدها از مرز20/7 ميليارد مترمکعب عبور كرد.
مجيد نامجو در تشريح مهم ترين طرح های نيروگاهی و سدسازی 
به بهره برداری رسيده در طول فعاليت دولت نهم و دهم، گفت: از ۸ 
سال گذشته تاكنون 69 سد طراحی، ساخت و راه اندازی شده و در 
مجموع حجم ذخيره آب در سدها از۱۸/2 ميليارد مترمکعب به 20 
ميليارد و 703 ميليون مترمکعب افزايش يافت. وزير نيرو با اعالم 
اين كه در اين مدت سدهای كارون 4، سياه بيشه، آزاد، گتوند عليا و 
سيمره با حجم مخزن ۱0009 ميليون متر مکعب و با قابليت تنظيم 
ساالنه 2/۸5 ميليارد متر مکعب آب افتتاح و آبگيری شدند، تصريح 
كرد: همچنين س��د طالقان و ماملو با حجم مخ��زن 670 ميليون 
مترمکعب و قابليت تنظيم 707 ميليون متر مکعب آب در س��ال 

افتتاح ش��د. اين عضو كابينه دولت دهم با اشاره به افتتاح سدهای 
شهيد قنبری، ساروق، زوال و س��لماس و قيقاج، آق چای و ارس دو 
اظهار داشت: اين سدها با حجم مخزن 369 ميليون مترمکعب آب 
و با قابليت تنظيم 4۱۸ ميليون مترمکعب آب در سال افتتاح شدند.

اين مقام مسئول همچنين از افتتاح سدهای سهند، قلعه چای خدا 
آفرين و گلفرج ب��ا ظرفيت تنظيم 2593 ميلي��ون متر مکعب آب 
خبر داد و افزود: سد رئيسعلی دلواری با حجم مخزن 6۸5 ميليون 
مترمکعب و قابلي��ت تنظيم520 ميليون متر مکعب آب در س��ال 
افتتاح شد. به گفته وی در اين مدت سد تنظيمی كرخه و رامهرمز 
نيز با حجم مخزن300 ميليون متر مکعب و با قابليت تنظيم ساالنه 
 ۱0۱ ميليون متر مکعب آب، س��د ش��هدای محرم )دويرج( نيز در 
سال جاری با حجم مخزن 205 ميليون مترمکعب و با قابليت تنظيم 

۱42ميليون مترمکعب آب افتتاح شدند.

  بسته شدن اردوگاه اشرف
 تا عید فطر

 کیفیت آب
 روزانه کنترل می شود

رشد 71 درصدی 
سرمایه گذاری در تعاونی ها

 هوشیاری کریمیان
 بیشتر شده است 

 4 شهر و یک بخش 
به استان افزوده شد
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چهره روزیادداشت

احتمال تقویت عبور از دروازه های 
اینترنت با توجه به اهمال مسئولین 

مهدی اخوان بهابادی با تأکید براین که وظایف حاکمیتی در حوزه فضای 
مجازی دچار نقص است، اظهار داش��ت: به طور قطع با هوشمندسازی 
پاالیش و فیلترینگ کش��ور، میزان نارضایتی کاربران از اینترنت کشور 

کاهش پیدا خواهد کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با هشدار این که اگر به نیاز واقعی کاربران 
اینترنت از نظر س��رعت و کیفیت و قیمت پاسخ داده نشود احتمال دارد 
کشورهای بدخواه نظام به تش��ویق کاربران برای »گیت وی گریزی« یا 
»عبور از دروازه های اینترن��ت« روی بیاورند گفت: برای مثال ارتباطات 
ماهواره ای در استفاده از اینترنت به عنوان یک راه جایگزین به کار گرفته 
می شود و اگرچه در حال حاضر قیمت و سرعت در ارتباطات ماهواره ای 
قابل رقابت نیست، اما اگر به همین روند ادامه دهیم خیلی دور از انتظار 

نیست که در ایران ارتباطات ماهواره ای جایگزین اینترنت فعلی شود.

ارسال پیام اسد برای رهبر انقالب
نخست وزیر سوریه به نمایندگی از بشار اسد، رییس جمهور این کشور، 
برای ش��رکت در مراس��م تحلیف دکتر حس��ن روحانی رییس جمهور 

کشورمان وارد تهران شد. 
وائل الحلقی گفت: حامل پیام رییس جمهور س��وریه برای رهبر انقالب 
اسالمی ایران هستم. وی پیش از ترک دمش��ق درباره آخرین تحوالت 
اوضاع در سوریه و مواضع کش��ورهای غربی و عربی در قبال بحران این 
کشور اظهار داشت: آمریکا و برخی کش��ورهای عربی، فاقد جدیت الزم 
برای یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه هستند.  
وی تصریح کرد: ما از مش��ارکت در کنفرانس ژنو 2 استقبال کردیم، اما 
طرف های دیگر، نظر روشنی ندارند و همچنان چشم به تحوالت میدانی 
دارند. نخست وزیر سوریه علت پایمردی سوریه تا این لحظه را همبستگی 
 میان مردم، ارت��ش و رهبری س��وریه دانس��ت و گف��ت: علیرغم تمام 
محاصره های اقتصادی و تحریم ها،  اقتصاد این کشور همچنان قدرتمند است.

نهاوندیان رییس دفتر روحانی شد
حجت االسالم روحانی رییس  جمهوری اسالمی ایران در اولین انتصاب 
مس��ئوالن دولت یازدهم، عصر روز ش��نبه محمد نهاوندیان را به عنوان 

رییس  دفتر خود منصوب کرد. نهاوندیان از امروزکار خود را شروع کرد.

 لیست قطعی 
وزرای پیشنهادی حسن  روحانی

دیروزمراسم تحلیف حجت االسالم حس��ن روحانی با حضور مقامات و 
ش��خصیت های داخلی و 60 هیأت خارجی در مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد. برای شرکت در این مراسم، از سوی دفتر رییس جمهور  لیستی 
به عنوان اعضای کابینه در مراسم شرکت کرده بودند که به شرح زیر است: 

اسحاق جهانگیری: معاون اول
بیژن زنگنه: وزارت نفت 

عبدالرضا رحمانی فضلی: وزارت کشور
علی طیب نیا: وزارت اقتصاد

سید محمود علوی: وزارت اطالعات
حمید چیت چیان: وزارت نیرو 

حسین دهقان:  وزارت دفاع
محمدرضا نعمت زاده:  وزارت صنعت، معدن، تجارت

محمود حجتی: وزارت کشاورزی
علی ربیعی: وزارت کار، تعاون و رفاه

عباس آخوندی: وزارت راه و شهرسازی 
محمدعلی نجفی: وزارت آموزش و پرورش

سید حسن قاضی زاده هاشمی: وزارت بهداشت
مسعود سلطانی فر: وزارت ورزش و جوانان

محمدجواد ظریف: وزارت خارجه
حجت االسالم محمدجواد منتظری: وزارت دادگستری

علی جنتی: وزارت ارشاد
محمود واعظی: وزارت ارتباطات 

جعفر میلی منفرد: وزارت علوم

 امیدوارم دوران جدیدی 
از روابط بین ایران و جهان آغاز شود

حجت االسالم حس��ن روحانی عصر ش��نبه در دیدار آصف علی زرداری 
همتای پاکس��تانی خود، ضمن ابراز خرس��ندی از این ک��ه اولین دیدار 
خارجی وی با رییس دولت و کشور دوست و برادر پاکستان انجام می شود، 
گفت: امیدوارم دوران جدیدی از روابط و مناسبات حسنه و دوستانه بین 

ایران و همه کشورهای جهان به ویژه همسایگان آغاز شود.
وی با اش��اره به این ک��ه روابط ای��ران و پاکس��تان هم��واره مطلوب و 
روبه گسترش بوده است، افزود: مردم ایران عالقه و محبت خاصی به ملت 
دوست و برادر پاکستان دارند و این روابط دوستانه در نزدیکی و اشتراکات 

فرهنگی، اخالقی و تاریخی بین دو ملت ریشه دارد.

اخبار کوتاه 

 بنا نبود مجوز دانشگاهی
 در تهران صادر شود 

مصطفی میرسلیم    
عضو مجمع  تشخیص مصلحت نظام 

از مصوبات مهم و قبلي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي این بوده است که 
مجوز تأسیس دانش��گاه و مؤسس��ه آموزش عالي در تهران ندهند و لذا 
با تأس��یس دانش��گاه بین المللي امام خمیني )ره( نیز در تهران موافقت 
نش��د. آن مصوبه از این لحاظ اهمیت دارد که تراکم فعالیت هاي علمي 
و اقتصادي در تهران، نه به نفع ش��هر تهران است که هم اکنون با ازدحام 
جمعی��ت و مش��کالت عدیده 
اجتماعي و فرهنگي و ... مواجه 
 اس��ت و نه به نفع شهرستان ها

که براثر توس��عه نامتوازن، در 
ح��ال حاض��ر از تبعی��ض بین 
 مرک��ز و شهرس��تان ه��ا رنج 
مي برند، بنابراین استثنا کردن 
درخواس��ت دکتر احمدي نژاد 

موجه به نظر نمي رسد.
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پیام تبریک فیروزآبادی به روحانی

در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی توسط رهبر 
معظم انقالب، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن 

پیام تبریکی آمادگی نیروهای مسلح برای همکاری با وی و دولت تدبیر و امید را اعالم کرد.

سایت ریاست جمهوری 
دیگر احمدی نژاد ندارد

 دیدار خاویر سوالنا
 با رییس مجلس

دقایقی پس از برگزاری مراس��م تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی، 
س��ایت رس��می ریاس��ت جمهوری جمهوری اس��المی ایران  به آدرس 
president.ir  با جایگزینی تصوی��ر دکتر روحانی به جای تصویر دکتر 

احمدی نژاد در صفحه آغازین سایت، رنگ و بویی جدید گرفت.
با ورود به بخش فارسی سایت ریاس��ت جمهوری  با مجموعه ای از اخبار 
رییس جمهور جدید روبه رو خواهیم ش��د که با نکته عجیبی همراه است 
و آن هم چیزی نیس��ت جز زدودن ن��ام و اخبار مرتبط ب��ا دکتر محمود 
احمدی نژاد، ریاست جمهور دو دوره نهم و دهم! این ماجرای عجیب زمانی 
رنگ و بوی خاص تری به خود خواهد گرفت که بدانیم بایگانی )آرش��یو( 
سایت هم از دسترس خارج شده تا حتی یافتن کوچک ترین نشانه ای از 
رییس جمهوری که به مدت هشت سال بر مسند امور بود، ممکن نباشد.

خاوی��ر س��والنا که ب��ه عن��وان نماین��ده اتحادی��ه اروپا برای ش��رکت 
در مراس��م تحلیف روحانی به کش��ورمان سفر کرده اس��ت، در ساعات 
 پایانی روز گذش��ته ب��ا علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی

 دیدار کرد.
خاویر س��والنا که به عن��وان نماین��ده اتحادی��ه اروپا برای ش��رکت در 
مراسم تحلیف حسن روحانی به کشورمان س��فر کرده است، در ساعات 
 پایانی روز گذش��ته ب��ا علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی

 دیدار کرد.
سوالنا در دوران مسئولیت روحانی و الریجانی در پرونده هسته ای ایران 
در دبیری ش��ورای عالی امنیت ملی، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 

اروپا بوده است.

ریی��س  دفتر رییس جمهور س��ابق درب��اره برنامه خود 
پ��س از اتمام دول��ت گفت: آق��ای احمدی ن��ژاد بعد از 
 ریاست جمهوری، دفتری خواهد داشت که ما با ایشان 
می رویم و اینجانب بازهم رییس دفتر آقای احمدی نژاد 

هستم. 
 اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رییس دفتر سابق 
رییس جمهور سابق درباره این که برنامه شما همزمان با 
اتمام دولت دهم چیست، گفت: ما به دفتر رییس جمهور 
دهم می رویم، ایشان دفتر دارد و بنده بازهم رییس دفتر 

آقای احمدی نژاد هستم. 
 مشایی در پاسخ به این سؤال که احمدی نژاد اعالم کرده 
که امروز به دانشگاه ایرانیان می رود، اظهار داشت: من از 
وی سؤال نکردم، ولی برای راه اندازی به دانشگاه می رود.

من رییس  دفتر آقای احمدی نژاد هس��تم و او هرجا که 
برود، من همراهی اش می کن��م. وی با بیان این که بنده 
در هیأت امنای دانش��گاه ایرانیان هس��تم، تصریح کرد: 

راه اندازی دانشگاه برنامه ماست. 
 مش��ایی در خصوص برنامه ریزی برای انتخابات بعدی 
ریاست جمهوری در سال۱۳۹6 گفت: 4 سال دیگر چه 
کسی می داند که چه اتفاقی می افتد و چه کسی می داند 

که زنده است. 

 اگر به مراس��م تنفی��ذ رییس جمه��ور منتخ��ب ملت در 
س��ال های ۷6 و ۸4 رجوع کنید، مالحظه خواهیم کرد که 
رییس جمهور پیش��ین متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری 
رییس جمهور منتخب که از سوی رهبر معظم انقالب نوشته 
شده است را قرائت می کند، اما امسال شاهد رویداد جدیدی 

در مراسم تنفیذ بودیم.
ش��نبه محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیش��ین، حکم 
تنفیذ حسن روحانی رییس جمهور یازدهم را قرائت نکرد، 
بلکه این وظیفه بر عهده حجت االسالم محمدی گلپایگانی 
رییس دفتر رهبر معظم انقالب گذاشته شد. اگرچه حجت 
االسالم محمدی گلپایگانی در سال های ۸0 و ۸۸ هم حکم 
تنفیذ ریاست جمهوری، رؤسای جمهور را قرائت کرده است، 
اما سنت مرسوم در روی کار آمدن رؤسای جمهور جدید این 
بوده اس��ت که رییس جمهور قبلی، متن حکم تنفیذ برای 

رییس جمهور جدید را قرائت کند.
 پیش ت��ر در س��ال ۷6 و ۸4 ب��ه ترتیب آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی، حکم تنفیذ ریاس��ت جمهوری س��ید محمد 
خاتمی و خاتمی نیز حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد را قرائت کردند و حتی در س��ال ۷6 هاش��می 
رفسنجانی پیش از قرائت حکم تنفیذ، دقایقی را به سخنرانی 

پرداخت.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق پس از مراسم تنفیذ 
و تحویل کلید پاستور به  حجت االسالم روحانی به منزل خود 

در خیابان نارمک تهران بازگشت.
* اسفندیار رحیم مشایی، غالمحسین الهام،  مرتضی تمدن، 

شیخان و خورشیدی،  احمدی نژاد را همراهی می کردند.
* همزمان با ورود احمدی نژاد،  بوی اسپند سراسر کوچه را پر 
کرد و همسایگان گوسفندی را در حین ورود رییس جمهور 

سابق، جلوی پایش قربانی کردند.
* احمدی نژاد چند دقیقه ای به صورت ایستاده در بین مردم 
محله خود سخنرانی و از آنها به خاطر این که با زبان روزه به 

استقبالش آمدند، قدردانی کرد.
*همس��ایگان، تک ت��ک و در حالی که برخ��ی از آنها گریه 
می کردند، احمدی نژاد را در آغوش گرفته و از او تشکر می کردند.

* حلقه مردم ت��ا انتهای کوچه و پ��الک۱0، رییس جمهور 
سابق را مشایعت کرده و تعدادی از آنها هم خواستار عکس 
یادگاری با وی بودند. احمدی نژاد نیز با لبخند، همه را دست 

پر بازگرداند.
* احمدی نژاد نیز طی سخنان کوتاهی در میان همسایگان 
منزل خود ضمن تشکر از آنها اظهار داشت: شما بزرگواری 
کردید و برادر کوچک خود را م��ورد لطف قرار دادید، همان 

طور که طی ۸ ساله گذشته همراه و پشتیبان ما بودید.

الریجاني رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این 
که حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحاني رییس 
جمهور فرهیخته با سابقه و پرورش یافته در مکتب اهل 
بیت)ع( است، افزود: تنفیذ، مهر تشریفاتي نیست، بلکه 
حکایت از مس��أله مهمي دارد و آن، این است که مسأله 
مشروعیت سیطره در نظام ما یک پایه تئوریک قوي دارد.  
 این تحلیلگر و نظریه پرداز سیاسي با اشاره به تجربه ملت 
شریف ایران در طول۳4 سال گذشته اظهار داشت: بناي 

نظام مدني سیاسي ما براساس اسالم است. 
 الریجاني با اشاره به این که اسالم همچون صخره بزرگي 
است که جمهوریت بر آن سوار ش��ده گفت: نظام مدني 
ما براساس دو بال نیس��ت که یکي جمهوریت و دیگري 

اسالمیت باشد.  
 وي با اش��اره به این که جمهوریت یک تکنیک اس��ت 
ادامه داد: در سکوالریسم لیبرال پایش دموکراسي یک 

متد است. 
 این تحلیلگر و نظریه پرداز سیاس��ي با اش��اره به تجربه 
جدید کش��ور در عرصه انتخاب��ات افزود: م��ا در مقابل 
جهان گش��ایي غربي و الگوي س��کوالر آنها، الگویي که 
دموکراسي را در درون عقالنیت بزرگ اسالمي قرار داده 

است معرفي کرده ایم. 

تنفیذ حاشیهسیاست داخلی مجلس

 رییس دفتر احمدی نژاد
 باقی می مانم

یک تغییر درسنت دیرینه 
مراسم تنفیذ

حاشیه های بازگشت 
احمدی نژاد به نارمک

 تنفیذ
ُمهر تشریفاتي نیست 
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تا این لحظه  بس��یاری از گزینه های قطعی کابینه مش��خص 
شده است. براس��اس ترکیبی که تاکنون در رسانه ها منتشر 
شده است به نظر می رس��د رییس جمهور با این کابینه سعی 
در تزریق آرامش به کشور دارد. با این حال هنوز گزینه قطعی 

وزارت کشور معلوم نشده است. 
 در چند روز اخیر عبدالرضا رحمانی فضلی رییس کنونی دیوان 
محاسبات به عنوان گزینه احتمالی وزارت کشور دولت جدید 
معرفی شده اس��ت؛گزینه ای که تاکنون بحث های فراوانی را 
برانگیخته است و مخالفت گسترده ای با وزارت رحمانی فضلی 
صورت گرفته اس��ت. این مخالفت ها در رسانه های اجتماعی 

پر رنگ تر بوده است. 
عبدالرضا رحمانی فضلی از مدی��ران نزدیک به علی الریجانی 
به حساب می آید که س��ال ها در رکاب رییس کنونی مجلس 

شورای اسالمی فعالیت مدیریتی داشته است. 
وی متولد سال ۱۳۳۸ در شهر شیروان است و دارای دکترای 
جغرافیای برنامه ریزی از دانشگاه تربیت مدرس. او در شورای 
عالی امنیت ملی و سازمان صدا وسیما نیز فعالیت داشته است. 
س��ایر س��وابق عبدالرضا رحمانی فضلی بدین ش��رح اس��ت: 
معاونت فرهنگی- اجتماعی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
مؤسس و رییس دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد، دبیری 
 هیأت نظارت بر صندوق توس��عه ملی، عضویت شورای عالی 

اطالع رس��انی دولت، معاونت امور بین الملل وزارت کش��ور، 
عضویت در هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاونت مالی- 
اداری و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دکتر شریعتی 
دانشگاه فردوسی مشهد، ریاس��ت ستاد انتخابات صداوسیما، 
عضویت در ش��ورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، 
معاونت امور مجلس و استان ها، ریاست شورای دستگاه های 

نظارتی کشور.
پس از مطرح ش��دن نام این چهره نزدیک ب��ه علی الریجانی 
انتقادات از روحانی افزایش یافت، این انتقادات در دو روز اخیر 
 به اوج خود رسیده اس��ت، به طوری که در برخی شبکه های

اجتماع��ی کمپین مخالفت ب��ا وزارت رحمانی فضلی ش��کل 
گرفته است. در کنار این اعتراضات نام گزینه های دیگری نیز 
برای وزارت کشور همچنان مطرح شده است. علی شمخانی و 
محمد شریعتمداری دو چهره ای هستند که احتمال تصدی 

وزارت کشور را دارند. 
علی ش��مخانی وزیر دفاع دولت اصالحات بوده است و محمد 
شریعتمداری نیز در دوران اصالحات بر مسند وزارت بازرگانی 
قرار داشت. این گزینه های جدید پس از منتفی شدن حضور 

علی یونسی در وزارت کشور مطرح شده اند. 
با این حال به نظر می رس��د موضع عبدالرضا رحمانی فضلی 
برای وزارت کشور از شمخانی و ش��ریعتمداری قوی تر است. 

برخی منابع خب��ری از قطعیت حس��ن روحان��ی در انتخاب 
رحمانی فضلی خبر می دهند، اما با این وجود به نظر می رسد 
فشارهایی برای پیشگیری از معرفی رحمانی فضلی به روحانی 

وارد شده است. 
ای��ن اتفاق درم��ورد وزارت 
ارشاد نیز برای روحانی رخ 
داد به گونه ای که باعث شد 
گزینه های اصلی مورد نظر 
رییس جمهور کنار گذاشته 
شوند و علی جنتی به عنوان 
گزینه ای سیاسی- فرهنگی 
برای این وزارتخانه معرفی 
شود. روحانی با این انتخاب 
قصد دارد فش��ارها بر روی 
دولت خ��ود را کاهش دهد؛ 
فش��ار های��ی که از س��وی 
اصولگرایان به فعالیت های 
فرهنگی دولت یازدهم وارد 

خواهد شد. 
مطرح ش��دن ن��ام رحمانی 

فضلی نیز با فش��ارهایی بر حس��ن روحانی همراه بوده است. 
این فش��ارها این بار از جانب بدنه جریان اصالح طلب اس��ت؛ 
فشارهایی که می تواند منجر شود تغییراتی در تصمیم روحانی 
ایجاد شود و حتی او را در مس��یر انتخاب یک نظامی بر مسند 

وزارت کشور اندازد. 
منتق��دان اصالح طل��ب در حال��ی رحمانی فضل��ی را گزینه 
نامناسبی می دانند که دالیل دقیق و مش��خصی را برای این 
انتقاد مطرح نکرده اند. الزم به ذکر اس��ت که روحانی پیش از 
انتخاب به عنوان رییس جمهور بارها و بارها اعالم کرده بود که 
کابینه ای فراجناحی تشکیل خواهد داد و از تمام چهره های 

کاردان و کاربلد دو جناح استفاده خواهد کرد. 
یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی تقریبا 
ترکیب کابینه وی مشخص شد؛ کابینه ای که به نظر می رسد 
حول محور یک اس��تراتژی می چرخد و آن ه��م بازگرداندن 
آرامش به کشور است. احتماال معرفی رحمانی فضلی از سوی 
 رییس جمهور را باید در این اس��تراتژی تعری��ف کرد. به نظر 
می رس��د حس��ن روحانی با مطرح کردن نام رحمانی فضلی 
به عنوان چهره ای نزدیک به علی الریجانی س��عی دارد روابط 

دولت خود را با اصولگرایان سنتی تقویت کند.

تالش جناح های مختلف برای تأثیر در کابینه 

 برگزاری نشست فوریحسن روحانی زیر فشار!
 در کاخ سفید

مشاوران ارشد امنیت ملی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا 
روز شنبه، در کاخ س��فید برای بحث درباره تهدیدات بالقوه 
حمالت تروریستی که اخیرا موجب ش��ده واشنگتن و هم 
پیمانان این کش��ور هش��دار س��فر صادر کنند و همچنین 
سفارتخانه های خود در سراسر خاورمیانه را تعطیل کنند، به 

بحث و گفتگو نشستند. 
 آمری��کا روز جمعه هش��دار سراس��ری ص��ادر ک��رد و به 
آمریکایی های سراسر دنیا هش��دار داد که احتمال می رود 
القاعده در ماه آگوس��ت حمالتی را به وی��ژه در خاورمیانه و 

آفریقای شمالی برنامه ریزی کند. 
 کاخ سفید بدون آن که اطالعاتی درباره ماهیت این تهدیدات 
ارایه دهد، اعالم کرد که مقامات ارشد آمریکا از جمله جان 
کری وزیر خارجه آمریکا و چ��اک هیگل وزیر دفاع آمریکا و  
سوزان رایس مش��اور امنیت ملی آمریکا روز شنبه در کاخ 
سفید گرد هم آمده اند تا درباره این تهدیدات بالقوه به بحث 

و گفتگو بنشینند. 

حامیان مرسی کوتاه آمدند
س��خنگوی هیأت حامی��ان محمد مرس��ی رییس جمهور 
برکنارش��ده مصر، می گوید حامیان مرس��ی برای توافق با 
مخالفان و انعطاف پذیری آماده اند، مشروط بر این که ارتش 
در این روند نقش��ی نداش��ته و راهکارها نیز بر اساس قانون 

اساسی باشد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، متحدان محمد مرس��ی  روز 
شنبه به اطالع میانجی گرها رسانده اند که به خواسته های 
 توده  مردم که برکناری مرس��ی را خواس��تار ش��ده بودند، 
احترام می گذارند، اما ش��رط آنها برای معامله این است که 
عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع، نقشی در این فرآیند نداشته 

باشد. 

  بسته شدن اردوگاه اشرف
 تا عید فطر

سخنگوی فرماندهی اداره پلیس استان دیالی از اخراج کامل 
عناصر گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در پایان 

ماه مبارک رمضان خبر داد. 
 »غالب عطیه« سخنگوی فرماندهی اداره پلیس استان دیالی 
از تخلیه کامل اردوگاه اش��رف و اخ��راج باقیمانده گروهک 

تروریستی منافقین خبر داد.

اخبار بین الملل

عبدالرضا رحمانی 
فضلی از مدیران 

نزدیک به علی 
الریجانی به حساب 
 می آید که سال ها

 در رکاب رییس 
کنونی مجلس 

شورای اسالمی 
فعالیت مدیریتی 

داشته است



یادداشت

 اختصاص 27 ميليارد ریال اعتبار 
به مدیریت بحران كاشان 

گروه ش�هر- دبير ش��وراي هماهنگ��ي مديري��ت بحران كاش��ان از 
تخصيص۲۷ ميليارد و۳۳۰ ميليون ري��ال اعتبار به مديريت بحران اين 

شهرستان خبر داد.
جواد مزروعي اظهار داشت: اين ميزان بودجه بين۲۲ دستگاه اجرايي عضو 
شوراي هماهنگي مديريت بحران كاشان تقسيم مي شود. وي تخصيص 
اعتبارها، نصب كنترل هوشمند بر روي چاه هاي كشاورزي، بهينه سازي 
مصرف آب در فضاي س��بز ش��هري و ادارات و بخش عمومي را از جمله 
اقدامات انجام شده شوراي هماهنگي مديريت بحران كاشان در خصوص 

خشكسالي هاي شش ساله گذشته عنوان كرد.

 بيش از۱۰ نفر
 نامزد تصدي كرسي شهرداري هستند

نايب رييس شوراي اسالمي اصفهان با اشاره به اتمام دوره سوم شوراها و 
شهرداران در۱۲شهريور امسال گفت: تاكنون بيش از۱۰ نفر نامزد تصدي 

كرسي شهرداري اين شهر براي دوره جديد هستند.
س��يد كريم داودي در گفتگو با ايرنا با بيان اين كه همچنان معرفي افراد 
جديد ادامه دارد، افزود: بسياري افراد براي تصدي اين مسئوليت مطرح 
هستند كه اسامي آنان در زمان مناسب اعالم خواهد شد. وي اظهار داشت: 
تمام گزينه هاي پيشنهادي براي شهردار آينده اصفهان با منشور انتخاب 
شهردار اصلح كه در حال تدوين چارچوب آن هستيم، مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت. نايب رييس شوراي اسالمي اصفهان تأكيد كرد: انتخاب 

شهردار اصلح بيش از هر چيز براي اعضاي اين شورا اهميت دارد. 

3۰۰ جلد قرآن قدیمی و فرسوده 
جمع آوری شد

گروه شهر - مدير مؤسسه تخصصی دينی امام مبين گفت: با اجرای 
طرح تجميع و ترميم قرآن های فرسوده در دهمين نمايشگاه قرآن و 

عترت اصفهان، ۳۰۰ جلد قرآن جمع آوری شد.

 گرم شدن هوا 
علت اصلی گرمازدگی نيست

رييس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی گفت: گرم شدن هوا علت 
اصلی گرمازدگی نيست و كمبود آبو الكترونيت می تواند در گرمازدگی 

نقش بسزايی داشته باشد.
 محم��د حس��ن انتظ��اری در گفتگ��و با ف��ارس بي��ان ك��رد: كمبود

آبو الكترونيت می تواند در گرمازدگی نقش بسزايی داشته باشد و افرادی 
كه در محيط  های غير گرم هستند هم ممكن است عالمت گرمازدگی را 
پيدا كنند كه به نظر می رسد علت اصلی آن، همان كمبود آبوالكترونيت 
باش��د. وی در ادامه درمورد بی حالی و س��ردردهای مزمن در اين روزها 
افزود: بی حالی و سردرد ممكن است داليل مختلفی داشته باشد كه در 
يک فرد سالم كمبود آب، افت قند خون و فشار خون باال ممكن است منجر 
به سردرد و بی حالی شده و در بعضی مواقع منجر به كما شود كه در اين 

موارد بايد حتما به پزشک مراجعه كنند.

 نبود اعتبار، دو سوم مددجویان را
 از بن رمضان محروم كرد

مهدی مجلس آرا مديركل كميته امداد امام خمينی)ره( استان اصفهان 
در گفتگو با ايمنا با بيان اين كه تأمين بن رمضان با اعتباری غيردولتی و 
از محل كمک های مردمی صورت گرفت، گفت: كمبود اعتبار موجب شد 
تنها يک سوم مددجويان كميته امداد  در اصفهان از بن رمضان بهره مند شوند.

گشتی در اخبار 

تأثيرات انتشار آالینده ها 
مخرب تر از آن است كه فكر كنيم
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان  

علیرضا همدانیان
با توجه به صنعتی بودن اس��تان، كارهای قاب��ل توجهی در اين خصوص 
انجام ش��ده و اقدامات مهمی نيز مانند حذف س��وخت مازوت از نيروگاه 
شهيد منتظری بايد دنبال شود. معاون برنامه ريزی و اشتغال استانداری 
اصفهان، سياست استان را حركت به س��مت رفع آاليندگی اعالم كرد و 
گفت: تأثيرات روحی و جسمی عوارض ناشی از انتشار آالينده ها در شهرها 

بسيار مخرب تر از آن است كه فكر  می كنيم.
سياس��ت اس��تان به جای اخذ 
عوارض آاليندگ��ی از صنايع، 
حركت به سمت رفع آاليندگی 
در صنايع است. دريافت عوارض 
از صنايع آالينده به توس��عه و 
آبادان��ی شهرس��تان ه��ا ختم 
می ش��ود. ۷۰ درصد آاليندگی 
در كالن ش��هرها مرب��وط ب��ه 

وسايط حمل و نقل است.
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چهره روز
کارکرد ميدان امام علي )ع( در جهت جذب گردشگر باشد

عضو منتخب چهارمين دوره شوراي اس��المي شهر اصفهان گفت:الزم است كاركرد ميدان 
امام علي )ع( در جهت جذب گردشگران داخلي و خارجي باشد. رسول جزيني اظهار داشت: 

احياي ميدان امام علي )ع( اقدام بسيار عظيم و بدون نقصي است. 
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 بازدید روزانه 2 هزار نفر
 از جاذبه های افوس

ازدواج، زوجين را در مقابل استرس واكسينه می كنددستگيري اعضاي شركت هرمي گلدكوئيست در اصفهان

 كيفيت آب
 روزانه كنترل می شود

شهردار افوس گفت: روزانه نزديک به دو هزار گردشگر از جاذبه های گردشگری 
اين شهر ديدن می كنند.

اردشير خليلی اظهار داشت: از فروردين تا اواخر خرداد ماه سال جاری، به طور 
متوسط روزانه دو هزار نفر از جاذبه های گردشگری اين شهر ديدن می كنند.

وی افزود: در خرداد ماه كه اوج زيبايی و سرسبزی را در اين شهر شاهد هستيم، 
گردشگران بيشتری به اين شهر سفر می كنند، به طوری كه در يک روز حدود 

هفت هزار گردشگر به شهر وارد شدند.
 خليلی با اش��اره به پتانس��يل باالی ش��هر افوس در زمينه جذب گردش��گر، 
تصريح كرد: با توسعه منطقه گردشگری افوس، مواردی همچون اشتغالزايی، 
 خارج شدن شهر از بن بس��ت، رونق اقتصادی و توسعه ش��هر محقق خواهد

 شد.

گروه شهر - فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگيري ۱۸ نفر 
از اعضاي شركت هرمي گلدكوئيست كه با فريب و اغفال شهروندان 
اقدام به جذب س��رمايه اي بالغ بر بيش از يک ميليارد ريال كرده 

بودند، خبر داد.
سردار عبد الرضا آقاخاني اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني بر 
اين كه تعدادي از اعضا و سر شاخه هاي شركت هرمي گلدكوئيست 
با اجاره ي��ک منزل و داير كردن دفتري در يكي از مناطق ش��رق 

 اصفهان اقدام به فعالي��ت در زمينه عضو گي��ري و آموزش افراد 
زير مجموعه خود مي كنند، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

مأموران فرماندهي انتظامي پليس مركز استان قرار گرفت.
وي با اشاره به اين كه مأموران پس انجام تحقيقات گسترده و كسب 
اطمينان از درستي موضوع با هماهنگي مقام قضايي در عملياتي 
ويژه و غافلگيرانه وارد محل شده و ۱۸ تن از اعضای شركت هرمي 
را دستگير كردند، افزود: متهمان در تحقيقات صورت گرفته عنوان 
داشتند كه فريب افراد باالدستي خود را خورده و هريک مبلغ۵۰ 
ميليون ريال بابت عضو ش��دن پرداخت ك��رده و با آموزش هايي 
كه فراگرفته بودند اقدام به عضو گيري براي شركت در اين شهر 
مي كردند. آقاخاني با بيان اين كه دستگيرشدگان سرمايه اي بالغ 
بر بيش از يک ميليارد ريال جذب اين ش��ركت كرده بودند، بيان 
داش��ت: با تحقيقات مقدماتي از دستگيرشدگان كه بيشتر آنان 
ساكن استان هاي همجوار بودند، مشخص شد اين افراد با هدف 
سرمايه گذاري در يكي از شركت هاي بزرگ در اصفهان با راهنمايي 
دوستان خود به اين محل آمده اند كه پس از ورود به محل، تحت 

فشارهاي رواني قرار گرفته و مجبور به عضو گيري مي شدند.

يک روانشناس گفت: بر طرف كردن نيازهای همسر،  زوجين را در 
مقابل استرس واكسينه می كند، به همين دليل جوانان بايد توجه 

داشته باشند كه چگونه ازدواج می كنند.
رضوان سادات جزايری در گفتگو با ايس��نا ، با بيان اين كه وجود 
استرس در جامعه امروزی امری عادی است، اظهار داشت: استرس 
تنها در مواقع شكست يا ناراحتی به وجود نمی آيد، بلكه شكست 
و موفقيت ها هر دو موجب ايجاد استرس در زندگی افراد می شود.

وی با بيان اين كه استرس می تواند تمام ابعاد زندگی يک فرد را در 
برگيرد، افزود: بيماری، شغل، تولد يک فرزند، تحصيل، ازدواج و 
تمامی موقعيت های برجسته اجتماعی و شغلی می تواند منجر به 
ايجاد استرس در افراد شود. اين عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان 
ادامه داد: تعطيالت، اوقات فراغت، برخی موقعيت های پيش آمده 
در زندگی زناشويی و به طور كلی هر چه انسان با آن مواجه است، 

چه خوشايند و چه ناخوشايند می تواند منبع استرس باشد.
جزايری با اش��اره به رويكردهای متفاوت درمان��ی برای مقابله با 
اس��ترس تصريح كرد: نيازهای انس��ان، اصلی ترين عامل ايجاد 
استرس است، اين نيازها از زمان تولد با انسان همراه است و رفع 
آنها تنها با اس��تفاده از مهارت هايی كه در خان��واده ياد گرفته ايم 
ممكن است. اين استاديار گروه مش��اوره دانشكده علوم تربيتی 
دانشگاه اصفهان با بيان اين كه انسان ها برای ادامه زندگی نياز به 
ياری و كمک يكديگر دارند، افزود: افراد نمی توانند استرس های 
خود را به تنهايی كنترل كنند و هيچ انس��انی نمی تواند ادعا كند 
كه قادر است تمام نيازهای خود را به تنهايی رفع و استرس های 

ناشی از آن را كنترل كند.

مدير گروه بهداشت محيط مركز بهداشت اصفهان گفت: كيفيت آب شهري 
و روستايي استان روزانه و به طور مستمر توس��ط اين مركز كنترل و نظارت 

مي شود.
حس��ين صفاري در گفتگو با ايرنا افزود: آبي كه تحت پوش��ش شبكه شهري 
و روستايي استان اس��ت روزانه مورد آزمايش هاي كلرس��نجي، ميكروبي و 

شيميايي قرار مي گيرد.
وي با بيان اي��ن كه تاكنون م��واردي مبني بر آلودگ��ي آب اصفهان به مركز 
بهداشت استان گزارش نشده است، افزود: درباره كيفيت آب هاي سيار از طريق 
تانكرها توصيه شده در مبدأ منطقه آبگيري از پركلرين در حد مجاز استفاده 
ش��ود. وي افزود: همچنين در مكان تخليه آب سيار، سنجش به طور مستمر 

انجام مي شود تا آلودگي مشاهده نشود.

س مهر
]عك
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 يكی از پديده های خطرناكی 
 گروه 
كه می تواند هركش��وری را به شهر

محاق تهديد و بح��ران ببرد، 
گس��ترش فرهنگ مجرد ماندن و دلزدگی از ازدواج 

است.
در حال حاضر، پديده تجردگرايی در كش��ور ما هم 
طبق آمارهای ازدواج و طالق و سرشماری نفوس و 
مسكن، رو به رشد اس��ت و اگر برای حل آن تدبيری 
انديشيده نشود، می تواند كشور ما را با بحران جدی و 

آسيب های خطرناكی روبه رو سازد.
 چن��دی پيش خب��ری درب��اره ب��اال رفت��ن تعداد 
خانه ه��ای مج��ردی و تماي��ل جوانان به داش��تن 
زندگ��ی مس��تقل از خانواده منتش��ر ش��د. مطرح 
 شدن رسمی اين موضوع نش��ان می دهد كه تعداد 
خانه های مجردی و تعداد جوانانی كه جدا از خانواده 
ها زندگی می كنند، باال رفته است. نبايد به اين مسأله 
از يک بعد نگاه كرد چون چنين مس��أله ای، مسأله 

ساده ای نيست و عوامل مختلفی دست به دست هم 
داده و باعث شده اند اين پديده اجتماعی و فرهنگی 
اتفاق بيفتد. يكی از اين عوامل، تغيير فرهنگی است 
كه مهم ترين عامل نيز هست. تغييرات فرهنگی ای 
كه در جامعه ما اتفاق افتاده، اجازه می دهد پديده ای 
كه تا چند سال پيش يک پديده ممنوع بود، اين روزها 
به چشم بخورد. تا چند سال پيش جامعه ما به سختی 
می پذيرفت كه يک نفر بخواهد از خانواده اش بدون 

ازدواج جدا بشود و زندگی مستقلی در پيش بگيرد.
افزاي��ش رواب��ط پي��ش از ازدواج مس��اوی اس��ت 
ب��ا كاه��ش ازدواج و كاه��ش توليد نس��ل پاك تر، 
س��الم تر، باهوش تر، زيبات��ر، دانات��ر و خدامدارتر.

 س��ختگيری های اجتماعی ب��ی م��ورد و مقابله با 
هر گونه تماس و ارتباط بين دختران و پسران، حتی 
ارتباط های ابتدايی كه از نظر عرفی هم مشكلی ندارد، 
دليل ديگر بروز و ظهور اين پديده است. چنين عاملی، 
با سخت شدن شرايط ازدواج و باال رفتن سن ازدواج 

همراه ش��ده و به تقويت پديده خان��ه های مجردی 
كمک كرده است. در كنار اينها، به دليل همان تغيير 
فرهنگی ای كه به آن اشاره كردم، نسبت به ازدواج هم 
تغيير نگرش ايجاد شده كه اين تغيير نگرش هم می 

تواند عامل ديگری در ظهور اين پديده باشد.

خانه مجردی، تنهایی و خطر
مس��أله اقتصادی هم يک عامل مؤثر اس��ت. بعضی 
جوان ها، چون تواناي��ی مالی مناس��بی برای تهيه 
مسكن مستقل دارند يا اين كه خانواده چنين امكانی 
را در اختيارش��ان قرار می دهد، از خانواده جدا می 
شوند و مستقل زندگی می كنند. گاهی هم اين جوان 
ها چون با خانواده هايش��ان دچار مشكل هستند از 
آنها جدا می شوند. اگر فرد در ارتباط با خانواده اش 
دچار مش��كل باش��د و آنها نتوانند حرف همديگر را 
بفهمند، احتمال  جدا شدن از خانواده، برای تشكيل 
يک زندگی مس��تقل از خانواده به سبكی كه دلخواه 

خود فرد باشد، بيشتر می ش��ود، اما اگر ارتباط يک 
ارتباط گرم باشد و خانواده، تصميمات فرد را با روی 
باز بپذيرد، می شود گفت اين احتمال كمتر می شود.

در كنار عوامل اقتصادی همچون كار، مسكن و درآمد 
كه در حال حاضر يكی از موانع ازدواج در كش��ور ما 
به ش��مار می روند، عوامل اجتماع��ی و فرهنگی هم 
نقش پررنگ��ی را در كاه��ش ازدواج و افزايش تجرد 
ايفا می كنند. يكی از اين عوامل فرهنگی و اجتماعی، 
افزايش روابط دختران و پس��ران ب��ا همديگر پيش 
از ازدواج و عادی ش��دن اين روابط اس��ت كه روزی 

روزگاری، خط قرمز بود و تابو به شمار می رفت!
اما همين خط قرمز، به مرور زم��ان و در اثر تأثيرات 
زيرپوس��تی برنامه ه��ای هاليوودی و ماه��واره ای و 
برخی عوامل ديگر، تبديل به يک »مد« شده است، 
به طوری كه اگر فردی چنين ارتباطی نداشته باشد، 
مورد ترحم اطرافيان و دوستان قرار می گيرد و حتی 

ممكن است او را به تمسخر هم بگيرند!
به هر رو، از چند سال پيش، روابط دختری و پسری 
پيش از ازدواج، برای برخ��ی افراد به پديده ای عادی 
بدل شده و هر روز چهره ای افسارگسيخته تر هم به 
خود می گيرد. ارتباط دخترو پس��ر روزی روزگاری، 
خط قرم��ز بود و تابو به ش��مار می رف��ت، اما همين 
خط قرمز، به مرور زمان و در اثر تأثيرات زيرپوستی 
برنامه های هاليوودی و ماه��واره ای و برخی عوامل 
ديگر، تبديل به يک »مد« ش��ده اس��ت؛ مدی كه با 

وجود هشدارهای زياد، تبعاتش مخفی مانده است.
در حقيقت، افسارگسيختگی اين روابط به اندازه ای 
است كه افراد در برزخی كه نه تجرد است و نه تأهل، 
درجا می زنند! اين برزخ، ماهيت زندگی و كم و كيف 
س��بک زندگی فرد را به طور كامل به هم می ريزد و 
اين تحول در س��بک زندگی، هويت شخص را دچار 
دگرديس��ی می كند. به اندازه ای ك��ه روابط پيش از 
ازدواج افزايش پيدا كند به همان اندازه، انگيزه برای 
ازدواج كم می ش��ود. يكی از داليل كم شدن انگيزه 
ازدواج برای پسرانی كه روابط پيش از ازدواج دارند را 
بايد در ويژگی های روانشناختی مردان پيگيری كرد.

بر اس��اس مطالعه صورت گرفته در مركز مطالعات 
جمعيتی آسيا و اقيانوس��يه، اكثريت قريب به اتفاق 
پسران معتقدند كه حاضر نيستند با دختری كه قبال 
با جنس مخالف رابطه دوس��تی داشته است، ازدواج 
كنند. نكته جالب اينجاست كه بسياری از دختران 
هم با وجود اين كه از اين موضوع آگاهند و می دانند 
كه پسران با دخترانی كه پيش از ازدواج رابطه دوستی 
داش��ته اند ازدواج نمی كنند، اما با اي��ن حال، تن به 

چنين روابطی می دهند!

حتی در بسياری از موارد، پسر با همان دختری كه با 
او در ارتباط است، ازدواج نمی كند. در ضمير مرد- به 
خاطر ويژگی های انديشه ای و روانی اش كه صددرصد 
با ويژگی های فكری زنان متفاوت اس��ت- اين گونه 
فكر می ش��ود: »اين دختر همان گونه كه با من وارد 
آشنايی شد می توانست با هر پس��ر ديگری هم وارد 
ارتباط ش��ود. از كجا معلوم كه بتوانم روی وفاداری 

او حساب كنم؟!«
يک مرد، حتی اگر اين فكر را بر زب��ان جاری نكند، 
هيچ گاه از ضميرش پاك نخواهد كرد. هر چند تجرد 
رواج و بروز بيشتری نس��بت به گذشته پيدا كرده و 
بيشتر حل شده است، اما از نظر فرهنگی هنوز كامال 
پذيرفته شده نيست. ساكنين يک ساختمان دوست 
ندارند كه يک فرد مجرد همسايه شان باشد و احيانا 
حاشيه درست كند، اقوام و آشنايان و حتی خانواده 
فرد هم هنوز به راحتی چنين چيزی را نمی پذيرند. 
 اصوال درك اين كه يک جوان چرا بايد بدون ازدواج از 
خانواده اش مس��تقل ش��ود و برای خودش خانه ای 

جداگانه بگيرد، هنوز كامل اتفاق نيفتاده است.
از ديگر داليل افزايش پديده »تجردگرايی« در جامعه 
ما، تبليغات و افكارآفرينی های گروه ضد مرد است كه 
محفل اصلی و اتاق فكر آن در كشورهای غربی فعال 
است. فمنيس��ت ها )هواداران افراطی زنانگی( طی 
سال های گذشته، تغييرات اساسی در افكار تعدادی 
از دختران و زنان جامعه ما ايجاد كرده اند. آنها تالش 
می كنند كه زن��ان متأهل تحت تأثير اي��ن افكار، از 
ازدواج كردن احس��اس پش��يمانی كنند و دختران 
مج��رد، از ازدواج كردن متنفر باش��ند و به س��مت 

لذت جويی رو بياورند!
زندگی در خانه ه��ای مجردی تنه��ا مختص ايران 
نيست، در بس��ياری از كش��ورهای دنيا چنين چيزی 
هس��ت و رواج دارد و مدت هاس��ت به عنوان يک امر 
عادی پذيرفته ش��ده اس��ت. منتها كيفيت زندگی 
 مجردی در كشور ما و كشورهای ديگر، متفاوت است.
  در جامعه ما كه به لحاظ اجتماعی، پيوندها قوی تر
 هس��تند و افراد ب��ه زندگ��ی جمعی ع��ادت دارند،
 ظهور چنين چيزی س��ؤال هايی را مطرح می كند.

 اش��تباهات فرهنگ��ی در برخ��ورد ب��ا م��ردم و 
س��ختگيری های نابجا در افزايش تمايل جوانان به 
زندگی در خانه های مجردی بی تأثير نيست. كليد 
حل اين مشكل دس��ت متوليان، به خصوص دولت 
است. با »بكن نكن« كردن، كار جامعه به سامان نمی 
رسد و مسائل فرهنگی حل نمی شود. رابطه فرد با پدر 
و مادر و رابطه حكومت با افراد بايد اصالح شود، وگرنه 

عصيان هايی در جامعه بروز می كند.

زندگی در خانه مجردی، دیگر تابو نيست 

خط قرمزهایی که حاال مد شده  است

زیر پوست شهر/ زاینده رود آب ندارد ولی ....



چهره روزیادداشت

 مدیریت توزیع با حداکثر استفاده
 از ظرفیت منابع تأمین آب

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: آبفای استان 
اصفهان هی��چ گاه درصدد جیره بندی آب ش��رب نبوده اس��ت، چراکه 
معتقدیم اعم��ال جیره بن��دی آب مصرف بیه��وده آب را درب��ر دارد و 
مردم با انباش��ت آب، مصرف بیش از ح��د آب را رقم می زنن��د. در این 
راس��تا مس��ئوالن امر در آبفای اس��تان نیز با برنامه ری��زی هایی که در 
 دس��تور کار قرار داده ان��د مانع از جیره بن��دی آب در اس��تان اصفهان 
شده اند و مردم هم با مصرف بهینه آب، مسئوالن شرکت آب و فاضالب 

استان را در تأمین آب شرب در تابستان یاری می کنند.
 وی گف��ت: درح��ال حاض��ر ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفهان 
بزرگ ترین شرکت در کشور از لحاظ تعداد شهرهای تحت پوشش طرح 
آبرسانی است، به طوری که هم اکنون 92 شهر و صدها روستا در استان 
اصفهان تحت پوشش شبکه توزیع آب شهری قرار دارند و تأمین آب شرب 
سالم و بهداشتی این شهرها باتوجه به محدودیت منابع آبی، کاری بسیار 
دشوار است  البته در سال های اخیر مسئوالن امر در شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به رغم چالش هایی که در تأمین آب شرب مردم در این 
استان گرم و خش��ک وجود داش��ته این مهم را با درایت و تدبیر ویژه ای 
انجام دادند. هاشم امینی خاطرنشان ساخت: تأمین آب شرب شهرهای 
 اس��تان عمدتا از طریق مناب��ع آب های س��طحی و زیرزمینی همچون 
)چشمه ها، قنوات و چاه ها( تأمین می گردد و هم اکنون آب شرب50 شهر 
و300 روستا از طریق تصفیه خانه باباشیخعلی وچاه های فلمن تأمین می شود.

خبر ویژه

4
خريد 3 ميليون و 600 هزارتن گندم  از كشاورزان از ابتداي فصل  برداشت
مهدي غضنفري وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید تضمیني3 میلیون و600 هزارتن گندم از ابتداي 
فصل برداشت تا زمان حاضر خبرداد و گفت: تاکنون نیز دو هزار و 200 میلیارد تومان وجوه خریداري 

شده به گندمکاران پرداخت شده است.
در چهار سال اخیر وضعیت 

اقتصادی شرایط مطلوبی ندارد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 

محسن صرامی

در هشت سال کار دولت نهم و دهم ش��اهد پایه گذاری اساس کارهای 
بزرگ در صنعت و تولی��د بودیم و در برخی زمینه ه��ای عمرانی و گاها 
اقتصادی نیز پیشرفت های قابل توجه داش��ته ایم. در ابتدای کار دولت 
نهم اقتصاد روند رو به رشدی پیدا کرد، اما با اعمال تحریم های گسترده 
و تفکرات انحصاری و خودس��رانه دولت، کار به جایی کش��ید که شاهد 
س��خت تر ش��دن ش��رایط 
اقتصادی کشور و رکود صنعت 

و تولید شدیم.
 در چهار س��ال اخیر وضعیت 
اقتصادی شهر به دلیل ناکامی 
ورود سرمایه ها به شهرک های 
صنعت��ی و کاه��ش تولیدات 
این ش��هر از ش��رایط مطلوبی 

برخوردار نیست.
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ادامه از صفحه یک: 
     لیست کامل سدهای افتتاح شده از سال 85 تا 92

به گزارش مهر، بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو در سال جاری 
در مجموع سدهای خوانس��ار، دویرج، فرخی قائم ، ارداک، گلول، 
تالوار، کالپوش، گاران و سورال، زیویه، سیازاخ، کبودوال، ایوشان 
مروک، س��رابی تویس��رکان، رامهرمز، آزاد و گتوند علیا افتتاح و 
آبگیری شدند، ضمن آن که سال گذشته سدهای شهریار، ارس دو، 
بار، درونگر، رودبال داراب، آزادی، دانشمند، شمیل و نیان و سیاه 

بیشه افتتاح شده بودند.
همچنین سال90 سدهای گل فرج، شهید مدنی، آق چای، اسدیه، 
کینه ورس، زیردان، ماشکیدا، سنگ سیاه، زاگرس، کمال صالح، 
کالن مالیر، کارون 4 و س��یمره افتتاح و آبگیری ش��دند. در سال 
89 نیز س��دهای زوال و س��لماس و قیقاج، ماملو، نرماشیر و البرز 

افتتاح شدند.
در سال 88 نیز سدهای ساروق، قره آقاچ سمیرم، سلمان فارسی و 
تنگاب و سیوند، بافت و تنظیمی کرخه افتتاح شدند ضمن آن که 
سال 87 نیز سدهای قلعه چای و خدا آفرین، خیرآباد نیشکر و چاه 
نیمه 4 به بهره برداری رسیدند.براین اساس سدهای شهید قنبری، 
رئیسعلی دلواری، مالصدرا و شیان در سال 86 و سدهای سهند، 
سبالن، طالقان، سلیمانشاه، و جگین نیز در سال 85 افتتاح شدند. 
سد سورک نیز در این دوران با حجم مخزن 27 میلیون متر مکعب 

و قابلیت تنظیم 27 میلیون متر مکعب آب در سال، آبگیری شد.

    افزایش دو برابری تولید برق ایران
نامجو در ادامه و در خصوص راه اندازی مهم ترین طرح های افزایش 
تولید برق ای��ران، توضیح داد: ظرفیت نیروگاه های برق کش��ور با 
افزایش31400 مگاواتی در 8 سال گذشته به مرز 70 هزارمگاوات 

رسیده است.
وزیر نیرو درباره ظرفیت نیروگاه های کش��ور با اش��اره به این که 
ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور قبل از انقالب7024 مگاوات 
بود تصریح کرد: در طول فعالی��ت دولت نهم و دهم ظرفیت نصب 
شده نیروگاه ها از31 هزار و 76 مگاوات به 69500 مگاوات رسیده 
است.  به گفته این عضو کابینه دولت دهم در این مدت نیروگاه هایی 
همچ��ون کارون 3 با ظرفی��ت1500 مگاوات، پتروش��یمی فجر 
با ظرفیت 1409 مگاوات، مس��جد س��لیمان با ظرفیت یک هزار 
م��گاوات، کارون چهار با ظرفیت یک هزار مگاوات و نیروگاه س��د 
گتوند با ظرفیت یک هزار مگاوات در مدار بهره برداری قرار گرفتند.

این مقام مس��ئول با تأکید بر این ک��ه از ابتدای امس��ال تاکنون 
نیروگاه های تولی��د پراکنده و دیزلی با ظرفیت ه��ای مختلف و با 
ظرفیت تجمعی 98 مگاوات احداث ش��دند، اظهار داشت: مرداد 
ماه س��ال جاری هم اولین واحد بخار س��یکل ترکیب��ی آبادان با 

ظرفیت160 مگاوات سنکرون شد.
وی با بیان این که تیر ماه92 یکی از واحده��ای نیروگاه مارون با 
ظرفیت 75 مگاوات سنکرون شد، افزود: در اردیبهشت ماه یکی از 

واحدهای260 مگاواتی نیروگاه سیاه بیشه وارد مدار شد.

     لیست نیروگاه های برق دولت نهم و دهم
به گزارش مهر، سال گذشته هم نیروگاه های انرژی های نو و برق آبی 
کوچک با ظرفیت تجمیعی64 مگاوات، نیروگاه های دیزلی کرمان 
با ظرفیت تجمیعی 31 م��گاوات، نیروگاه س��د گتوند با ظرفیت 
تجمیعی یک هزار مگاوات، گناوه با ظرفیت 324 مگاوات، شیرکوه 
یزد با ظرفیت 324 مگاوات و پتروش��یمی دماوند با ظرفیت 324 

مگاوات به ترتیب وارد مدار شدند.
س��ال90 نیز نیروگاه های تولید پراکنده با ظرفیت تجمیعی476 
مگاوات، زواره اصفه��ان با ظرفیت484 م��گاوات، حافظ فارس با 
ظرفیت972 مگاوات، بسطامی ش��اهرود با ظرفیت324 مگاوات، 
پره سر با ظرفیت648 مگاوات، ذوب آهن با ظرفیت 110مگاوات، 
اتمی بوش��هر با ظرفیت1020 مگاوات، س��د پی��ران با ظرفیت9 
مگاوات و توربین انبساطی شهید منتظری با ظرفیت16 مگاوات 

وارد مدار شدند.
سال89 نیروگاه علی آباد گلستان با ظرفیت تجمیعی972 مگاوات، 
زاگرس کرمانش��اه با ظرفیت 648 مگاوات، پتروش��یمی ایالم با 
ظرفیت 444 مگاوات ، کارون 4 با ظرفیت هزار مگاوات، سلطانیه 
زنجان با ظرفیت 648 مگاوات و سمنان با ظرفیت 324 مگاوات به 
ترتیب سنکرون شدند و نیروگاه بادی تبریز و شیراز نیز با ظرفیت 
تجمیعی پنج مگاوات در اسفند ماه 88 و بهمن 89 وارد مدار شدند.

سال 88 نیز نیروگاه کاشان با ظرفیت تجمیعی 324 مگاوات، سد 
شهید رجایی و س��د لوارک با ظرفیت 57/5 مگاوات، پاالیش گاز 
ایالم با ظرفی��ت 75 مگاوات، بخش بخار س��یکل ترکیبی دماوند 
با ظرفیت960 مگاوات و نیروگاه نوش��هر ب��ا ظرفیت50 مگاوات 
سنکرون شدند و نیروگاه وزارت نیرو، زباله سوز مشهد و شیراز نیز با 
ظرفیت تجمیعی هفت مگاوات در اسفند و 87 و اوایل 88 به بهره 

برداری رسیدند.
س��ال 87 نیز نیروگاه های چابهار با ظرفیت414 مگاوات، پارس 
جنوبی ب��ا ظرفیت 954 م��گاوات، خورش��یدی حرارت��ی یزد با 
ظرفیت 484 م��گاوات، خرمش��هر ب��ا ظرفیت 636 م��گاوات و 
ش��هید کاوه با ظرفیت 636 مگاوات به ترتیب س��نکرون ش��دند 
و در س��ال86 نیز نیروگاه های فردوس��ی با ظرفیت954 مگاوات، 
کهنوج و ری با ظرفیت112 مگاوات، مس��جد سلیمان با ظرفیت 
هزار مگاوات، جه��رم با ظرفیت 954 م��گاوات، زاهدان و کیش با 
ظرفیت 138 مگاوات، عس��لویه با ظرفیت 954 مگاوات، سیکل 
ترکیبی کرمان ب��ا ظرفیت640 مگاوات، س��بالن با ظرفیت960 
 مگاوات، توربین انبس��اطی رامی��ن و نکا با ظرفی��ت33 مگاوات

 سنکرون شدند.
براین اساس در سال 85 نیز نیروگاه پرند با ظرفیت954 مگاوات، 
پتروش��یمی مبین با ظرفیت861 مگاوات، واحد سیکل ترکیبی 
شهید س��لیمی با ظرفیت161 مگاوات، واحد سیکل ترکیبی یزد 
با ظرفیت 161مگاوات، نیروگاه های س��دهای طالقان، دره تخت 
و مالصدرا با ظرفیت تجمیعی 1186مگاوات، نیروگاه رودش��ور با 
ظرفیت 792مگاوات، ارومیه ب��ا ظرفیت960مگاوات و کازرون با 

ظرفیت480 مگاوات به بهره برداری رسیدند.

جزئیات افتتاح140 سد و نیروگاه برق

قاچاق و کشتار دام های مولد  وزير نيرو نشانی نيروگاه ها و سدها را داد
عامل اصلی کمبود گوشت  قرمز

 ریی��س اتحادی��ه گوش��ت قرم��ز اصفه��ان ب��ه ف��ارس 
گفت: کش��تار دام های مولد و قاچاق آن، عامل اصلی گرانی 
و کمبود گوشت قرمز اس��ت و با جلوگیری از آن می توان با 

کمبود دام و افزایش قیمت گوشت مقابله  کرد.
اصغ��ر پورباطنی در گفتگو ب��ا خبرنگار ف��ارس در اصفهان 
درمورد وضعیت گوش��ت در بازار اظهار داش��ت: از ابتدای 
ماه رمضان قیمت گوشت تغییری نداش��ته  و با همان روال 
قبلی توزیع می شود. این مس��ئول گفت: با توجه به افزایش 
تولید گوشت در فصل بهار کمبودی در این زمینه نداریم و 
در حال حاضر گوشت به میزان کافی در بازار موجود است. 
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان تأکید کرد: با آغاز فصل 
زمستان، علوفه دام کاهش پیدا می کند و این امر سبب باال 

رفتن قیمت گوشت می شود.

رشد 71 درصدی 
سرمایه گذاری در تعاونی ها

معاون امور تع��اون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان از رش��د71 درصدی س��رمایه گذاری در تعاونی ها 

خبر داد.
علیرضا تیغ ساز تعداد تعاونی ها را تا پایان سال 84، سه هزار 
و566 شرکت تعاونی دانس��ت و اظهار داشت: در دولت  های 
نهم و دهم، چهار هزار و 982 ش��رکت تعاونی به این تعداد 
افزوده ش��د که رش��دی برابر با 58 درصد داشته است. وی 
افزود: این تعداد تعاونی ها در مربوط به تمام استان و متناسب 
با پراکندگی جمعیت ب��وده که نزدیک ب��ه 40 درصد این 

تعاونی ها در شهرستان اصفهان است.

واردات، به نام دارو به کام خودرو
یک ماه کشمکش مداوم و کشدار بر سر واردات کاالهای 
اساس��ی و دارو، اما درس��ت در آخرین روز دولت دهم، 
به ناگاه رییس کل بانک مرکزی دس��ت به افش��اگری از 
پشت پرده اختالفات ش��دید ارزی و تالش های گسترده 
برای سوءاستفاده از نابس��امانی ارزی زد.در دیگر سو اما 
اظهارات محمود بهمن��ی بالفاصله ب��ا واکنش مقامات 
وزارت صنعت مواجه ش��د. بهمنی در آخرین روز کاری 
دولت دهم با افشاگری دیر هنگام از پشت پرده مناقشات 
اخیر ارزی از تالش عده ای برای واردات 75کشتی خودرو 

و کاالی لوکس به اسم دارو و کاالهای اساسی خبر داد.

اخبار کوتاه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تبدیل وتصمیمات 

116 شماره 92/2678/140/و - 1392/4/12 آگهی تبدیل وتصمیمات  دیگر 
ثبت   ، محدود  مسئولیت  با  راه صفاهان  ثمین  ساختمانی  راهسازی  شرکت 
شده بشماره 31424 و شناسه ملی 10260519822 به استناد صورتجلسات 
مجمع فوق العاده شرکاء عادی و هیات مدیره مورخ 92/3/20 تصمیمات زیر 
اتخاذ شد نوع شرکت از راهسازی ساختمانی  ثمین راه صفاهان با مسئولیت 
محدود به راهسازی ساختمانی ثمین راه صفاهان سهامی خاص تبدیل شد 
جایگزین  و  تصویب  تبصره   11 و  ماده   63 بر  مشتمل  جدید  اساسنامه  و 
یازده  به  منقسم  ریال   1100000 مبلغ  شرکت  سرمایه  شد  قبلی  اساسنامه 
هزار سهم یکصد ریالی با نام عادی که تماما نقدی پرداخت شد و علی اصغر 
خسرو نژاد به کد ملی 1285562070 بسمت رئیس هیات مدیره و رضا حاجی 
حسنلو به کد ملی 2802584286 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد رضا 
خسرو نژاد به کد ملی 1292595590 بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال 
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس 
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باشد عباسعلی گلی زفره به کد ملی 5659647952 و مهدی 
قدیری کفرانی به کد ملی 5659965245 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و 
علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
تکمیل شد.م   92/4/12 تاریخ  در  ثبت  ذیل  امضای  انتخاب شد  های شرکت 
الف 4064 منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 

اصفهان 

تغییرات 

نهوج  دامداری  و  کشاورزی  شرکت  تغییرات   9/92/2571/33 شماره   122
اردستان ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 90 و شناسه ملی 10260025889 
و   1392/4/12 مورخه  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  استناد  به 
هیات مدیره مورخه 1392/4/15 و گزارش بازرس شرکت و گواهی شماره 
-16321 شماره  گواهی  و  اردستان  شعبه  صادرات  بانک   1392/26208/1
1392/4/26 اداره امور مالیاتی اردستان در خصوص شرکت فوق الذکر و با 
توافق کلیه سهامداران تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 
1- سرمایه شرکت که کال نقدی است از مبلغ 4000000 چهار میلیون ریال به 
مبلغ 200000000 دویست میلیون ریال بدون تغییر در تعداد سهام افزایش می 
یابد که تماما و نقدا طبق گواهی بانکی فوق الذکر از طرف سهامداران به حساب 
شرکت واریز شده است . 2- بدینوسیله ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصالح 

میگردد . م الف 159 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تاسیس 

141 شماره : 91/1396/31 / و تاسیس شرکت کارتن و مقوا سازی  ارمغان 
کویر زواره سهامی خاص بشماره ثبت 109 و شناسه ملی 14003515127 
سازی  مقوا  و  کارتن  شرکت  تقاضانامه  و  اساسنامه  و  شرکتنامه  خالصه 
ثبت  شماره  به   92/4/24 تاریخ  در  که  خاصی  سهامی  زواره  کویر  ارمغان 
109 و شناسه ملی 1400 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 92/4/24 
از نظر امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه زاینده 
رود و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد  موضوع شرکت : بازیافت و 
کلیه  واردات  و  ، صادرات  بهداشتی و معمولی  کارتن  و  مقوا  و  کاغذ  تولید 
کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
، ترخیص کاال از گمرکات کشور اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات 
خصوصی و دولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت پس از اخذ مجوز های 
الزم از مراجع ذیصالح مکز اصلی شرکت : زواره شهرک صنعتی کد پستی 
1111111111 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماما پرداخت و 
در اختیار مدیر عامل قرار دارد . مدیران و صاحبان امضا : آقای حمید رضا 
احتشامی بشماره ملی 1189942224 و کد پستی 8441945481 بسمت رئیس 

هیات مدیره و آقای حسن احتشامی بشماره ملی 1189455161 و کد پستی 
آقای حمید رضا  و همچنین  مدیره  هیات  رئیس  نائب  8441945481 بسمت 
احتشامی به سمت مدیر عامل نیز برای مدت نامحدود انتخاب گردید و کلیه 

اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت 
معتبر است . فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

تاسیس 

تیبا  شرکت  اساسنامه  و  نامه  اظهار  103/92/1214/24خالصه  شماره:   23
سنگ تخت کوه ) سهامی خاص ( که در تاریخ 1392/5/7 تحت شماره 326 
و شناسه ملی 14003541091 در این اداره به ثبت رسیده برای اطالع عموم 
در روزنامه رسمی کشورو یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
و  قبیل سنگ  از  واردات  و  تزئینی  های  تولید سنگ   : . 1- موضوع شرکت 
ماشین آالت معدنی و قطعات معدنی و صادرات و خرید و فروش ماشین 
و  ها  مزایده  در  ، شرکت  ایران  اسالمی  قوانین جمهوری  طبق  معدنی  آالت 
ماشین  واردات   ، نقاط کشور  کلیه  در  ایجاد شعب   ، داخلی  ها ی  مناقصه 

آالت و ارز آوری و ایجاد کارخانه فرآوری سنگ 2- مرکز اصلی شرکت : 
میمه – خیابان هاتف کوچه توکل کد پستی 8351653461 3- سرمایه شرکت 
بانک  نزد  به حساب شرکت  نقدا  میلیون ودویست هزار ریال که  مبلغ یک   :
ملی شعبه میمه واریز و منقسم به 1200 سهم با نام 1000 ریالی 4- مدت 
شرکت : از تاریخ 1392/5/7 به مدت نامحدود 5- مدیران و صاحبان امضا ء 
آقای امیر عباس حبیب اللهیان  به شماره ملی 0060058889 به سمت رئیس 
هئیت مدیره و آقای غالم رضا کاکلی به شماره ملی 1262616611 به سمت 
 6229850346 ملی  به شماره  توکل  احمد رضا  آقای  و  عامل شرکت  مدیر 
انتخاب گردیدند کلیه  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال 
 ( الهیان  امیر عباس حبیب  آقای  امضا ئ  با  تعهدات  مالی و  اسناد  اوراق و 
رئیس هئیت مدیره ( و آقای غالم رضا کاکلی ) مدیر عامل ( و با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای غالم رضا کاکلی ) مدیر 
عامل ( و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا آقای غالمرضا کاکلی مدیر عامل 
شرکت نامبرده مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود . 6 – آقایان جمشید 
عبدالهیان و سید میرعبداله حسینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی 
االنتشار   کثیر  گردیدند.7- روزنامه  انتخاب  یکسال  برای مدت  البدل شرکت 
زاینده رود اصفهان جهت آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین  گردید 

. رئیس ثبت میمه  

تاسیس 

نصر   تجهیز صنعت  تاسیس شرکت  آگهی   103/1049ث/92   : 149 شماره 
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/4/5 تحت شماره 50199 و شناسه 
تاریخ 1392/4/5 از  اداره به ثبت رسیده و در  این  ملی 10260686701 در 
شرح  به  آن  نامه  اظهار  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود 
آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات 
آزمایشگاهی و صنعتی – تولید و خرید و فروش مواد مجاز مورد استفاده 
مشاوره وطراحی در  آزمایشگاه و مراکز علمی و پژوهشی –  در صنایع – 
زمینه های مرتبط با صنایع – انجام کلیه امور خدمات تحقیقاتی و خدمات 

و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت   – مختلف  علوم  در  پژوهشی 
دولتی وخصوصی  در شرکتهای  گذاری  و سرمایه  مشارکت   – خصوصی 
کلیه  انجام   – خصوصی  و  دو.لتی  از شرکتهای  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   –
فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات – خرید و فروش تولید و تهیه 
از بانک های  اخذ وام و تسهیالت   – و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت .: 2- مدت شرکت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – 
شهر اصفهان خیابان ابن سینا کوچه شهید ذاکر اصفهانی بن بست دوم سمت 
راست -  کد پستی 8148894715 ، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  
نام می باشد  با  به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم  منقسم 

که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 106مورخ 
الباقی  و  است  گردیده  پرداخت  صنعتی  شعبه  ملی  بانک  نزد   1392/3/26
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت5-1- 
موسسه شهید حسین اعتباری اصفهان به شماره ثبت 3451 با نمایندگی آقای 
احمد شمس به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای محمد ایمانیان بیدگلی  به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای علیرضا حیدری   به سمت  عضو 
هئیت مدیره 4-5- آقای علی رضا حیدری   به سمت مدیر عامل به مدت 2 
سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد 
آوربه امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  متفقا و اوراق عادی و اداری 
به امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : 
مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی 
البدل : 1-8- آقای رحمان سیف به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای مجتبی 
جوکار به عنوان بازرس علی البدل م الف 3893 رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

147 شماره : 103/1100ث/92 آگهی  تاسیس شرکت نوآوران عایق اسپادان  
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/4/9 تحت شماره 50232 و شناسه 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/9 از  این  ملی 10260687073 در 
شرح  به  آن  نامه  اظهار  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود 
آگهی می شود . 1- موضوع شرکت انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل 
کاالهای  کلیه  تو.زیع  تهیه  و  تولید   – فروش  و  خرید   – وواردات  صادرات 
مجاز بازرگانی اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت 
انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات  تحقق اهداف شرکت – 
کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت و 
سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی – اخذ اعطای نمایندگی 
از قبیل طراحی  انجام امور خدماتی   – دولتی و خصوصی  از شرکت های 
نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی راهسازی و انجام هر گونه اموری 
که بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب مجوزهای الزم .: 2- 
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان جانبازان خ مهریارفرعی 8 پالک 570  
-  کد پستی 8174748537 تلفن 03117783416، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
اصفهان   رودکی  تجارت شعبه  بانک  نزد   1392/3/27 مورخ    536270/161
الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد .  پرداخت گردیده است و 
5-  اولین مدیران شرکت1-5- احسان دشتی  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- آقای عفت بهمنی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای رامین 
دشتی    به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای رامین دشتی به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
با مهر شرکت معتبر است و  و  امضای مدیر عامل  آوربا  تعهد  مالی  اسناد 
اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره   : مدیر عامل  اختیارات   -7 . است 
می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- خانم الهام کیانی هرچگانی 
به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم لیال امینی  به عنوان بازرس علی البدل 

.رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

145 شماره : 103/1107ث/92 آگهی  تاسیس شرکت فنی مهندسی ارمغان 
تراش سپاهان  سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/4/10 تحت شماره 
50241 و شناسه ملی 10260687147 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/4/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار 

زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ساخت و مونتاژ و صادرات 
و واردات ماشین آالت سی ان سی – تراش – فرزو چوب – تولید و توزیع و 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل 
وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت 
– عقد قرارداد 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 که با موضوع شرکت مرتبط باشد با کسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- 
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان امام خمینی – خیابان خانه اصفهان 
– نگهبانی خانه اصفهان کوچه شیرین پالک اول  -  کد پستی 8139954969 
تلفن 09138979126، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به 
مبلغ  که  باشد  می  نام  با  سهم  یکصد  تعداد  که  ریالی   10000 سهم  یکصد 
مورخ    155/85 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   1000000
1392/2/23 نزد بانک کشاورزی  شعبه امیر کبیر پرداخت گردیده است . 5-  
اولین مدیران شرکت1-5- آقای مهدی حبیبی  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- خانم مینا ایزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم کلثوم 
دوستی به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای مهدی حبیبی به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است . 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می 
البدل : 1-8- خانم الهام کمالیون به عنوان  باشد  8- بازرس اصلی و علی 
البدل  بازرس اصلی 2-8- آقای مهدی گلستان نژاد  به عنوان بازرس علی 

.رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تغییرات 

امین    کاران  کیان  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1321/ت   : شماره   146
سهامی خاص به شماره ثبت 40084 وشناسه ملی 10260577550 به استناد 
اتخاذ  العاده مورخ 1392/4/6 تصمیمات ذیل  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
ملک شهر   – شد محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان 
شهرک نگین خیابان آزادگان فرعی اطلس سه کوچه شبنم سه پالک 65 واحد 
اساسنامه بشرح  در  ماده مربوطه  و  یافت  تغییر  کد پستی 8196143988  اول 
فوق اصالح گردید .2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
غیر  و  متخصص  موقت  انسانی  نیروی  تامین   : گردید  اصالح  اساسنامه  در 
متخصص – ایجاد فضای سبز و نگهداری – ابنیه و تاسیسات – راه و ساختمان 
تنظیف و   – راهبر   – صادرات و واردات کلیه اقالم و مواد و مصالح مجاز   –
 – تولیدی شامل مواد غذایی  کارگاه های  احداث کارخانه و   – روفت و روب 
مصنوعات فلزی و غیر فلزی –تهیه مواد غذایی – اخذ نمایندگی فروش – شرکت 
در مناقصات و مزایدات نهادهای دولتی و غیر دولتی و شهرداریهای و تعاونیها 
– کلیه فعالیتهای مجاز تجاری در چهار جوب قوانین کشور جهت تحقق اهداف 
شرکت و نرم افزار و سخت افزار و انفور ماتیک به جز طراحی و تولید نرم 
افزارهای فرهنگی پس از کسب مجوز های الزم . در تاریخ 1392/4/11 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت 

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

تغییرات 
148 شماره : 1294/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی 
همکاران صنعت سیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45914 وشناسه ملی 
10260638753 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا  مورخ 1392/3/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و 
ذبیح اله شبانی به مدت یکسال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل 
تصفیه اصفهان بلوار کشاورز کوچه شهید یزدانی کوچه اسالمی مجتمع نور – 
کد پستی 8174784666 می باشد . در تاریخ 1392/4/10 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان



اکران خانگی یادداشت

هفت

اولین بار در تاریخ سینمای ایران
علی سرابی بازیگردان فیلم »ملبورن« راش های این فیلم را بازبینی می کند! به نقل از رسانه خبری 
سینمای ایران، این فیلم به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی این روزها مراحل تدوین خود را 
پشت سر می گذارد. در این مرحله کلیه راش ها ارزیابی شده تا بهترین بازی مورد استفاده قرار گیرد.

5

نقاشی های سورئالیستی در آپادانا
نمایش��گاه آثار ژارلین باغومیان 
جمعه11مرداد در گالری آپادانا 
اصفهان گش��ایش یافته و تا 16 

مرداد ماه ادامه می یابد.
در این نمایشگاه 14 اثر با تکنیک 
 رن��گ و روغ��ن در ان��دازه های

00 در150 سانتیمتر در فضای 
سورئالیستی به نمایش درخواهد 

آمد.
گفتنی اس��ت ژارلین باغومیان دانشجوی کارشناس��ی ارشد رشته 
هنر دانشگاه ایروان ارمنستان است و س��ابقه برگزاری نمایشگاه در 

ایران و لبنان را در کارنامه اش دارد.
عالقه مندان ب��ه بازدید از این نمایش��گاه می توانند ت��ا 16 مرداد از 
ساعت 1۷ تا ۲1 به گالری آپادانا اصفهان به نشانی خیابان 15 خرداد 
)خیابان آپادانا دوم(، کوچه الله، نبش کوچه گل پرنسس، پالک ۲5 

مراجعه نمایند.

از طبیعت تا مناظر شهری در کوثر 
نمایش��گاه آث��ار نقاش��ی آزیتا 
داورخ��واه 1۲ م��رداد در گالری 
کوثر اصفهان گشایش یافته و تا 

1۷ مرداد ادامه می یابد.
ای��ن نق��اش در این ب��اره گفت: 
آث��اری  نمایش��گاه  ای��ن  در 
و  رئالیس��تی  رویک��رد  ب��ا 
امپرسیونیس��تی ب��ه نمای��ش 
در می آید ک��ه ب��ا تکنیک های 
 رن��گ و روغ��ن، آبرن��گ و س��یاه قل��م ش��کل گرفت��ه اس��ت. 
وی افزود: این دومین نمایشگاه انفرادی من است که در آن 1۹ اثر در 
اندازه هایی بین100 در۷0 تا50 در60 سانتیمتر به نمایش در می آید. 
گفتنی اس��ت آزیتا داورخواه متولد1۳66 اصفهان، کارشناسی اش 
را در رشته مهندس��ی فناوری اطالعات گذرانده و نقاشی را از طریق 

کالس های آزاد و نزد نادر مهذب نیا آموخته است. 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 1۷ مرداد از ۹ تا 
1۲ و بعد از ظهرها از ساعت 16تا 1۸ به نگارخانه کوثر واقع در میدان 

نقش جهان، جنب عالی قاپو مراجعه کنند. 

گالیل دردست کودکان اصفهانی
تله فیلم »گالیل« به کارگردانی 
محمد ممتاز و در ژانر کودک در 

اصفهان کلیدخورد.
کارگردان این تله فیلم گفت: این 
فیلم۹0 دقیقه اي براي کودکان 
۷ تا ۹ س��اله و ب��رای حضور در 
جش��نواره بین المللي فیلم های 
ک��ودک و نوج��وان و پخ��ش از 
سیماي جمهوري اسالمي ایران 
تولید مي شود. محمد ممتاز افزود: این فیلم داستان روانشناسي را به 
تصویر مي کشد که براي اثبات تئوري کودک درماني، دختربچه اي به 

نام گالیل را به کمک مي گیرد.
امید نیاز، بیژن گنجعلي، الهام رضایي،گوهرشاد مهابادي و وفا قنبري 
از بازیگران این تله فیلم هستند و تهیه کنندگی آن را حسن خرسند 
بر عهده دارد.گفتنی است نوروز امسال س��ریال »خانواده نوروزی« 
به کارگردانی محمد ممتاز از ش��بکه شما و ش��بکه اصفهان به روی 

آنتن رفت.

»عقاید یک آکتور س��ینما« یک برنام��ه گفتگو محور اس��ت که به 
 زوایای پیدا و پنهان زندگی بازیگران و سوپراستارهای سینمای ایران 
 می پ��ردازد و زندگی خصوصی چه��ره های س��ینمایی را به تصویر

می کشد. در این برنامه بازیگران عقاید خود را بازگو می کنند.
این مجموعه با همت مؤسسه گلرنگ رسانه از اواسط هفته آینده در 
شبکه نمایش خانگی توزیع می شود. در اولین مجموعه که همزمان 
با عید فطر در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود، رضا عطاران در 

یک گفتگو صریح و پی پرده عقاید خود 
را بیان می کند.

در خالصه قس��مت اول ای��ن مجموعه 
آمده اس��ت: هم��ه آنچه م��ی خواهید 
درب��اره رضا عط��اران و هانیه توس��لی 
بدانید، ولی جرأت پرسیدنش را ندارید؛ 
س��یامک انصاری و امیر جعفری از آنها 

خواهند پرسید. 
منیژه حکمت کارگ��ردان» عقاید یک 
آکتور سینما« و پگاه آهنگرانی مجری 

طرح این اثر است.
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عملکرد خانه گرافیک 
در قالب یک کتاب

 حضور اصفهانی ها
 در جشنواره اشراق

امیرمس��عود حالج  از چاپ کتاب س��ال خانه گرافیک خبر داد و اظهار 
داشت: کتاب سال خانه گرافیک درمورد موضوعات مربوط به جشنواره ها، 

کارگروه های گرافیک و مسابقات مختلف این حوزه است.
وی عنوان کرد: این کتاب از ابتدای امس��ال توس��ط خانه گرافیک حوزه 

هنری جمع آوری شده و در1۳۲ صفحه آماده چاپ شده است.
مدیر خانه گرافیک حوزه هنری اصفهان گف��ت: این کتاب گزارش خانه 
گرافیک اصفهان، گزارش هیأت مؤسس، معرفی هیأت داوران و پوسترها 
و آثار بخش مسابقه و جنبی پوس��تر انتظار و آثار طراحی پوستر اجتماع 
و حریم خانواده است. این مسئول ادامه داد: همچنین پوسترهای میالد، 
پوسترهای بخش مسابقه روز جهانی گرافیک، پوسترهای بخش مسابقه 

و جنبی هشت سال دفاع مقدس از دیگر بخش های این کتاب است.

دومین جشنواره فیلم اشراق به همت مرکز فرهنگی- هنری دفتر تبلیغات 
اسالمی با موضوع روحانیت و حوزه های علوم دینی در نیمه دوم مهرماه به 

میزبانی شهر قم برگزار خواهد شد.                               
این جشنواره با هدف توجه به جایگاه فرهنگی روحانیت، شناسایی و تشویق 
هنرمندان متعهد دینی، ارتقای سطح کیفی آثار هنری برای اثربخشی بیشتر 
بر مخاطبان با محورهای موضوعی جایگاه روحانیت در زندگی فرهنگی در 
بخش های اصلی ش��امل فیلمنامه کوتاه، فیلم کوتاه مس��تند، فیلم کوتاه 
داستانی و پویانمایی و همچنین بخش آثار تجربی ویژه طالب و بخش جنبی 
برگزار خواهد شد. در این دوره از جشنواره حسن علیرضایی و اعظم لطفی از 
هنرمندان شهر اصفهان با ارسال پانزده فیلم و فیلمنامه داستانی و پویانمایی 

به بخش اصلی جشنواره رکورد بی نظیری در اختیار دارند.

الماس ها ابدی اند 

 »عقاید یک آکتورسینما« 
درشبکه نمایش خانگی

حکیم یا مدیر؟!
گروه فرهنگ - مدیریت که کلمه ای »خوش ِگل« است برای 
همه آنهایی که نسبتی با آن دارند، محل سربلندی است و سوء 
مدیریت که ترکیبی »بدِگل« است برای همه کسانی که دچار 

آن هستند، محل سربه زیری. 
مدیریت: این کلمه، کلیدی اس��ت که برای باز ش��دن گره 

کارها پیشنهاد می کنند.
س�وء مدیریت: این ترکیب، قفلی اس��ت که برای بستن 

راهکارها  از آن یاد می شود.
مدیریت که کلمه ای »خوش ِگل« است برای همه آنهایی که 
نسبتی با آن دارند، محل سربلندی است و سوءمدیریت که 
ترکیبی »بدِگل« است برای همه کسانی که دچار آن هستند، 
محل سربه زیری. مدیرانی که با مدیریت نسبتی دارند در چند 
چیز مشترک هستند: میز، ُعرضه، تشویق و تنبیه بجا، قدرت 
تصمیم گیری و ... و مدیرانی که به سوء مدیریت دچار هستند، 

غیر از موارد باال، دردسر و زحمت هم دارند. 
»ِگل« مدیری��ت را )از هر دو ن��وع( می توانیم در بخش های 
مختلف ببینیم و به یکدیگر نش��ان دهیم و ازآن جمله است 
بخش فرهنگ. مدیریت را در بخش فرهن��گ )ادب و هنر( 
نمی توان با مدیریت دیگ��ر امور جامعه مقایس��ه کرد، زیرا 
جنس این »ِگل« در اینجا چیزی اس��ت و در آنجا )اقتصاد، 
بهداش��ت، نظام، سیاس��ت، آموزش و ...( چیز دیگر. نمودار 
توس��عه در آنجا به طرف باال است و نشانه رش��د در اینجا به 
س��مت پایین. آن، توس��عه ظاهر جامعه را در بر می گیرد و 
این، رشد باطن آن را. در آنجا آبادی صورت است و در اینجا 
آبادی جان. به همین دلیل اس��ت ک��ه می گوییم اگر بخش 
ادب و هنر برای اداره خود بخواهد کس��ی را برگزیند، قبل از 
 این که سراغ مدیری را بگیرد، به دنبال »حکیم« می گردد.

حکیم، مدیر نیس��ت. او هیچ تخصصی ب��رای فرمان راندن 
ن��دارد و از این که بر قله نمودار س��ازمانی ایس��تاده اس��ت 
خوشحال نیست. او هیچ تالشی برای نفوذ در دل ها نمی کند 
و از این که دس��توراتش بی چ��ون و چرا اجرا می ش��ود به 
خ��ود نمی بال��د. حکی��م، پ��در اس��ت. تخص��ص او پدری 
کردن اس��ت. او متخصص دوس��ت داش��تن و مهر ورزیدن 
اس��ت. نس��بتش با ادب و هنر، خونی اس��ت. اهل فرهنگ 
 دوس��تش دارند و می دانند که تپش قلب او برای چیس��ت.

اقتص��اد، بهداش��ت، سیاس��ت، نظ��ام و ... اداره ان��د 
 و مدی��ر می خواهن��د. ادب و هن��ر، حکمت اس��ت و حکیم 

می خواهد.
اما دو سؤال:1- چه حالی دارد فرهنگ جامعه ای که به جای 
حکیم، مدیر دارد؟ ۲- چه روزگاری دارد فرهنگ جامعه ای 

که به جای حکیم، سوءمدیریت دارد؟

 روبان قرمز

در ابتدا باید این پیش زمینه گفتاری به مخاطب ارایه شود که قصد 
این نوشته نقد ویا بررسی این فیلم نیست، بلکه همگام شدن با آن 
و قدم زدن همراه دخترانی است که بی صدا در بین ما و در جامعه 

ما فریاد می زنند.
جدیدترین فیلم پوران درخش��نده یک آسیب شناسی دراماتیک 
از معضلی اس��ت که بنا بر باورهای غلط نانوشته در فرهنگ، سنت 
و جامعه ما همواره مغفول مانده و خ��ود فیلم نیز در تهدید چنین 
خطری قرار دارد. »هیس، دخترها فریاد نمی زنند« بعد از فیلم های 
خاطره انگیزی چون »رابطه«، »پرنده کوچک خوشبختی«، »عبور 
از غبار« و فیلم های جدیدتری مثل »بچه های ابدی« در کارنامه این 
فیلمساز زن ثبت شده است. آثاری که مؤلفه مشترک آنها این است 
که بر اساس دغدغه مندی او برای آسیب شناسی ناتوانی ها، معضالت 
و مشکالت اجتماعی شکل گرفته و مسیر خاص خود را تا تولید و 
ساخت طی کرده اند. فیلم های کارنامه درخشنده با تکیه بر این نخ 
تسبیح روند اوج و فرود داشته اند، مثل کارنامه هر فیلمساز دیگری، 
اما نکته مهم این اس��ت که دغدغه مندی او هم��واره به عنوان یک 
امتیاز بالقوه باعث شده آثارش در راستای هم و برآمده از ذهنی واحد 
و کاوشگر باشند که درگیر مسائل جامعه و مردم اطراف خود است.

دهمین فیلم پوران درخشنده با عنوان تأمل برانگیز »هیس، دخترها 
فریاد نمی زنند« این امتیاز بالقوه را دارد به خصوص که زاویه نگاه 
فیلمساز را متوجه قش��ری کرده که آنها را خوب می شناسد؛ یعنی 

دختران و زنان و مس��أله محوری هم آسیب شناس��ی معضل آزار 
جنسی دختربچه ها و پیامدهای آن است.

مشکلی که هرچند در فیلم از س��وی اطرافیان و جامعه سرکوب و 
به سکوت واداشته می شود، اما باالخره س��رباز می کند. در چنین 
شرایطی است که دیگر نمی توان جرم صورت گرفته را تنها ناشی از 
مجرم ظاهری دانست، چراکه همه افرادی که از گذشته تا به حال 
در این واداشتن به سکوت نقش داشته اند، مقصر و مجرم هستند، 
اما آنچه در این درام به تأسی از واقعیت اتفاق می افتد، چیز دیگری 
است. واقعیت تلخی که فیلم با همه تالشی که برای تدریجی بودن 

رسیدن به بن بست پایانی کرده، از ابتدا محتوم است.
فیلم از حرف های ناگفته ای سخن به میان می آورد که اگر در زمان 
خود بین آدم ها، فرزندان و پدر و مادران، ش��اگردان و معلمان و ... 
در جامعه جاری شود و به زبان بیاید، در آینده تبدیل به بغض های 
فروخورده، روزه های سکوت، زنان و دختران آسیب دیده و بیمار،... 
و آن فریاد دردناک قهرمان زن فیلم در فینال نمی ش��ود. فریادی 
بی صدا از س��ر بغضی چندین س��اله که صدای ِکل کشیدن، آن را 

پوشش می دهد!
فیلم »هیس، دخترها فریاد نمی زنند« طراحی شده، نوشته شده، 
ساخته شده تا رسیدن به این فینال را زمینه چینی کند؛ فینالی که 
نه لزوما به امروز و دیروز بلکه به نوع نگاه به زن در فرهنگ و سنت 
ما بازمی گردد و نیازمند بازنگری اساسی است تا دختران نسل های 

آینده در واکنش به آن، دچار افسارگس��یختگی که نشانه های آن 
امروز در جامعه قابل رؤیت است، نشوند.

فیلم، تلخ اس��ت چون قرار نبوده مفرح و شاد باش��د و بعد از خارج 
شدن از سالن نمایش به آسانی از ذهن ساده اندیش ترین مخاطب 
پاک شود. فیلم دردآور است چون قرار بوده این درد را تبدیل به گره 
ذهنی مخاطبش کند، چه مرد و چه زن تا بلکه جرقه حرکت برای 

این بازنگری از جایی آغاز شود.
اما این ویژگی مهم را دارد که به 
این معضِل اجتماعِی ملموس 
و متأسفانه مس��کوت، نگاهی 
ش��ریف دارد و در عین ارتباط 
برق��رار ک��ردن با کن��ه ماجرا 
قابلی��ت ای��ن را دارد که بین 
مخاطبان گسترده به خصوص 
از نوع عام دیده شود تا بلکه به 

هدف مورد نظر اصابت کند.
قطعا زن ب��ودن فیلمس��از در 
تلفی��ق ای��ن ن��گاه دردمند و 
پاکی��زه در کن��ار ه��م نقش 
مهم��ی داش��ته ت��ا »هیس، 
دختره��ا فری��اد نمی زنن��د« 
تبدیل شود به فیلمی آبرومند 
و آسیب شناس��انه برای دیدن 

و دیدن و باز هم دیدن همه اقش��ار جامع��ه از هیأت های انتخاب 
جشنواره ها تا عادی ترین فرد جامعه تا تلنگر خود را بزند.

اگر قرار باشد چنین فیلمی-که به گفته بسیاری از اهل فن که فیلم را 
دیده اند، به نوعی کامل ترین و شکیل ترین اثر کارگردانش است- از 
فیلمنامه و کارگردانی تا بازی ها، توزیع مناسب درام بین بخش های 
داستانی و اطالعاتی و ... با جرح و تعدیل و تغییر، تبدیل شود به یک 
ملودرام خنثی و بی بو و خاصیت با یک پایان خوش که کلیت تفکر 
پشت شکل گیری آن و حتی این معضل کهنه و خاموش را زیر سؤال 
ببرد، اصال چه نیازی به ساخته شدن و طی مراحل صعب تحقیق و 

نگارش آن بوده است؟
ای کاش با سعه صدر زمینه ای فراهم شود تا باور کنیم می توان از این 
زخم های کهنه حرف زد، تنها حرف زد تا بلکه از دل این حرف های 
دلسوزانه راهکاری برای بازنگری پیدا شود، تا این»فریاد فروخورده« 
که با مصائب بسیار تبدیل شده به »سخنی تلخ و دلسوزانه«، به رسم 
و سنت گذشته تبدیل به»فریاد سکوت« و پیامدهای ناخوشایند آن 

برای نسل آینده دختران این سرزمین نشود.

درباره سینمایی جنجالی پوران درخشنده

روزه های سکوت دختران در اصفهان

هیوستن در پشت صحنه فیلم روشناییاسکاری ترین هالیوودی  جان هیوستن

گروه فرهنگ - »جان هیوس��تون« متولد اوت 1۹06 کارگ��ردان، فیلمنامه نویس 
و هنرپیش��ه آمریکایی بود. او فیلمنامه بیش��تر۳۷ فیلمی که کارگردانی کرده را خود 
نوشته که بس��یاری از آنان امروزه جزء آثار کالسیک تاریخ س��ینما شمرده می شوند: 
ش��اهین مالت )1۹41(، گنج های س��یرامادره )1۹4۸(، کی الرگو )1۹4۸(، جنگل 
آسفالت )1۹50(، ملکه آفریقا )1۹51(، مولن روژ )1۹5۲(، ناجورها )1۹60( و مردی 
که می خواست سلطان باشد )1۹۷5(. هیوستون طی دوران فعالیت 46 ساله اش، 15 
بار نامزد دریافت جایزه اس��کار ش��د که دو بار به دریافت آن نائل گردید. پدرش والتر 
هیوستون و دخترش آنجلیکا هیوستون هردو برای بازیگری در فیلم هایی به کارگردانی 

او برنده جایزه اسکار شدند. 
او پیرترین شخصی است که نامزد اس��کار بهترین کارگردان در ۷۹ سالگی برای فیلم 
»شرف خانواده پریتزی« )1۹۸5( شد. او همچنین صاحب امتیاز بی مانند خانواده ای 

که سه نس��ل آن برنده جایزه اسکار شده اند اس��ت، چرا که پدر و دخترش هردو برای 
بازیگری به ترتیب در فیلم های »گنج های سیرامادره« و »شرف خانواده پریتزی« که 

کارگردانی هردو را نیز خود به عهده داشته، برنده جایزه اسکار شدند.
عالوه بر آن، او 1۳ بازیگر دیگر را با بازیگری در فیلم هایش به اس��کار رساند؛ سیدنی 
گرین استریت، کلر تروور، س��ام جافی، همفری بوگارت، کاترین هپبورن، خوزه فرر، 
کولت ماشاند، دبورا کر، گریس��ون هال، س��وزان تایرل، آلبر فینی، جک نیکلسون و 

ویلیام هیکی.
زیاده روی در مصرف سیگار، او را به درد آمفیزم در واپسین روزهای زندگی اش مبتال 
س��اخت. او در تاریخ ۲۸ اوت س��ال 1۹۸۷ در میدلتاون، رود آیلند از عوارض ناشی از 
حمله قلبی درگذشت. هوستون در گورستان هالیوود فوراور در هالیوود، کالیفرنیا به 

خاک سپرده شده است. 

SMS

ای کاش باسعه صدر 
زمینه ای فراهم 

شود تا باور کنیم 
می توان از این 

زخم های کهنه  حرف 
زد، تنهاحرف زد 

تا بلکه از دل این 
حرف های دلسوزانه 

راهکاری برای 
بازنگری پیدا شود

 ریی��س انجمن تئات��ر ک��ودک ونوج��وان اصفه��ان با اش��اره به
بد اخالقی هایی که طی هفته های گذشته در فضای تئاتر اصفهان 
به وجود آمده است، اظهار داشت: طی سال های گذشته نهادهایی 

مانند اداره ارشاد و حوزه هنری در حوزه تئاتر در بحث تولید به طور 
تقریبی تعطیل بوده اند. 

احمد رضایی اف��زود: این در حالی اس��ت که س��ازمان فرهنگی- 

تفریحی ش��هرداری اصفهان برای تئاتر بودجه جدا در نظر گرفته 
است که این کار جزء وظایف اصلی شهرداری به شمار نمی آید. 

وی با بیان این که همه بچه های تئاتر از نقش این س��ازمان در باال 
بردن س��طح کیفی این هنر اطالع دارند، گفت: سازمان فرهنگی-

تفریحی ش��هرداری طب��ق برنامه مش��خص و مدون ب��رای تئاتر 
برنامه ریزی کرده و برای سال های آینده هدف گذاری کرده است و 
امروز نیز مدیران این سازمان به اهداف مشخص شده خود رسیده 
است. وی تصریح کرد: مطمئن باش��ید که تاریخ تئاتر اصفهان این 
س��ال ها را فراموش نخواهد کرد، چرا که از لحاظ کیفی و کمی در 

تئاتر این شهر تأثیر گذار بوده است. 
رضایی پرداختن به موضوعات خاص و گونه های مختلف تئاتر را از 
کارهای بسیار خوب سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان 
دانس��ت و افزود: این نوع نگاه به تئاتر در هیچ حوزه ای از قالب این 
سازمان تعریف نشده اس��ت و برگزاری جشنواره تئاتر کمدی یک 

شجاعت مدیریتی و یک رویکرد ذهنی قوی نیز نیاز دارد. 
وی ادامه داد: در حوزه تئاتر کودک و نوجوان نیز اگر امروز یک رشد 
قابل مالحظه ای می بینید به خاطر برنامه ریزی 5 ساله اخیر سازمان 

فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان است. 
رییس انجمن تئاتر کودک ونوجوان اصفهان حاش��یه های مطرح 
شده توس��ط عده ای از اهالی تئاتر را کم لطفی آنها دانست و اظهار 

داش��ت: محکوم کردن این س��ازمان به بد کار کردن یا سلیقه ای 
عمل ک��ردن نوعی کم لطفی اس��ت، اگر چه در هر امالی نوش��ته 
ش��ده ای غلط هم وج��ود دارد. وی با بیان این ک��ه دود بد اخالقی 
هایی که توس��ط عده ای از اهالی تئاتر صورت می گیرد به چش��م 
س��ایر تئاتری ها خواهد رفت، گفت: اگر امروز س��ازمان فرهنگی- 
تفریحی برای تئاتر چن��د ده میلیون هزینه می کن��د، در وظایف 
ش��هرداری تعریف نش��ده و اگر مدیران این مجموعه از این تالش 
دلسرد ش��وند به ضرر تئاتر اصفهان خواهد بود. رضایی تأکید کرد: 
برهم زدن فضای سیس��تماتیکی که ایجاد شده، شجاعت تئاتری 
نیس��ت بلکه افروختن آتش بر خرمنی اس��ت که خود از آن اطالع 
ندارند. وی تصریح ک��رد: یک طرف��ه رفتن به قاضی و رس��انه ای 
کردن موضوعات حاش��یه ای که با تش��ویق جوان تر ها هم همراه 
 می شود نه تنها به تئاتر اصفهان کمکی نخواهد کرد بلکه آسیب این 
جو زدگی را اهالی تئاتر اصفهان خواه��د دید. رییس انجمن تئاتر 
کودک ونوجوان اصفهان گفت: متداول شده که عده ای خود را اولین 
می دانند و مدام به سوابق خود می بالند که باید گفت که اگر کسی 
جایگاهی دارد در صورتی که به مجموعه تئاتر اصفهان کمک کند 
هنر بزرگی کرده اس��ت.  وی افزود: اگر کسی در تئاتر به جایگاهی 
رسیده، این را مدیون همین بسترهایی است که برایش فراهم شده، 

پس فراموش نکنیم که همه از این بستر ها استفاده خواهند کرد.

رییس انجمن تئاتر کودک ونوجوان اصفهان

دود بد اخالقی ها درچشم تئاتر استان

رسانه ای کردن 
موضوعات حاشیه ای 

که با تشویق 
جوان تر ها هم همراه 

می شود به تئاتر 
اصفهان کمکی 

نخواهد کرد و به 
اهالی تئاتر اصفهان 

آسیب خواهد زد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

رضایت قاسمی از تمرینات
ملی پوش دوی سرعت ایران که خود را برای مسابقات جهانی روسیه 
آماده می کند، می گوید اگر بتواند با رکورد10 ثانیه و20 صدم ثانیه 

بدود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها خواهد رسید.
رضا قاسمی درباره وضعیت تمرینی خود پیش از اعزام به مسابقات 
جهانی گفت: شرایط تمرینی ام خوب نیست و امکاناتی در اصفهان 
 ندارم، اما برای حضور در مس��ابقات جهانی روس��یه آماده هس��تم.

ملی پوش دوی سرعت ایران، خاطرنشان کرد: متأسفانه در اصفهان 
مشکل پیست داریم و چند وقتی است که حقوقی نگرفته ایم و بدون 

این که هزینه ای شود، تمرین می کنیم.
وی ادامه داد: رکوردهایی که در تمرین می زنم خوب است، اما همه 
چیز به شرایط مسابقه بس��تگی دارد. فکر می کنم اگر بتوانم رکورد 
10 ثانیه و20 صدم ثانیه را ثبت کنم به نیمه نهایی می رس��م و این 

نتیجه خوبی است.

 احتمال برگزاری مسابقات
 والیبال ساحلی بانوان!

فدراسیون والیبال قصد دارد در آینده ای نزدیک مقدمات برگزاری 
مسابقات والیبال ساحلی برای بانوان را فراهم کند.

در حالی که رقابت های والیبال ساحلی مردان سال هاست که برگزار 
می ش��ود، فدراس��یون والیبال قصد دارد تا برای پیش��رفت والیبال 
س��احلی بانوان برنامه ریزی منظمی را انجام دهد. دفتر نایب رییس 
فدراس��یون با تأیید این خبر اعالم کرده که صدیقه کعبی زاده  نایب 
رییس بانوان فدراس��یون والیب��ال تصمیمی جدی ب��رای برگزاری 
مسابقات والیبال ساحلی بانوان دارد. فدراسیون والیبال تصمیم دارد 
ابتدا در چند شهر امکانات را فراهم کند. بر این اساس به بندر عباس 
هم پیشنهاد داده شده است تا دوره های داوری و مربیگری والیبال 

ساحلی برای بانوان را در این شهر برگزار کند.

 گیتی پسند به دنبال
 جذب3 بازیکن جدید

سرپرست تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان گفت: به دنبال جذب دو 
مهاجم و یک هافبک دفاعی هستیم. اس��ماعیل تمامیار اظهارداشت: 
باشگاه به دنبال جذب سه بازیکن جدید متش��کل از دو مهاجم و یک 
هافبک دفاعی است، در این ارتباط مذاکراتی با حمید کاظمی بازیکن 
فصل قبل مس کرمان، فرزاد محمدی بازیکن فصل قبل نفت مس��جد 
سلیمان و حال حاضر مس کرمان انجام داده ایم، همچنین چند بازیکن 

برای پست هافبک دفاعی مد نظر داریم.
وی در خصوص اردوهای آماده سازی تیم افزود: از هفته آینده اردویی 
در تهران ی��ا کرج برپا خواهیم ک��رد، قصد داریم در ای��ن اردو 2 بازی 

تدارکاتی نیز با پیکان و یک تیم لیگ برتری برگزار کنیم.
سرپرست تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان همچنین از برگزاری مسابقه 
تدارکاتی با تیم شهرداری خبر داد و تصریح کرد: این تیم در اصفهان 

اردو زده است و یک مسابقه تدارکاتی با این تیم خواهیم داشت.
تمامیار همچنین درباره مصاف دوستانه با تیم بام شهرکرد در شهرکرد 
گفت: این دیدار با نتیجه سه بر صفر به سود گیتی پسند به پایان رسید. 
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه وضعیت تیم، روز به روز بهتر می شود 

و تا مرز آمادگی نهایی فاصله کمی داریم.

 گام اول لیگ هندبال بانوان
 شهریور برداشته می شود

 فصل ت��ازه رقابت های لی��گ برتر هندب��ال بان��وان، اول ش��هریور ماه 
قرعه کش��ی می ش��ود. نهمین دوره لی��گ برت��ر هندبال بان��وان، اول 
ش��هریور با حضور هش��ت تیم قرعه کشی ش��ده و تیم ها از 15شهریور 
رقابت های خ��ود را آغاز می کنن��د. به گ��زارش فدراس��یون، تیم های 
ش��رکت کننده موظف هس��تند ت��ا پایان م��رداد م��دارک خ��ود را به 
فدراس��یون ارس��ال کنند. بازیکنان منتخب در لیگ برتر ب��ه اردوهای 
 تیم مل��ی دعوت می ش��وند ت��ا خ��ود را ب��رای حض��ور در رقابت های

برون مرزی آماده کنند.

 آغاز تمرینات کاراته سپاهان
 از هفته آینده 

سرپرست تیم کاراته بانوان فوالدمبارکه سپاهان با اشاره به این که هنوز 
هم وضعیت سپاهان در لیگ برتر قطعی نیس��ت گفت: با پیگیری های 
زیادی که صورت گرفت هفته گذشته دس��تور شروع تمرینات داده شد 
و بعد از انجام برنامه های اولیه تیم، اس��تارت تمرینات را به طور جدی از 

هفته آینده خواهیم زد.
رابعه اجاقی اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکالتی که در همین ابتدا 
با آن روبه رو هستیم نداشتن س��الن برای تمرینات است، چرا که امسال 
باشگاه با سالن بهزیستی که سال گذش��ته در آن تمرین قرار داد ندارد و 

بنابراین به دنبال سالنی مناسب برای  شروع تمرینات هستیم.
سرپرست تیم کاراته بانوان فوالدمبارکه سپاهان زمان قرعه کشی فصل 

جدید رقابت ها را 30 مرداد ماه اعالم کرد.

دست پر از ورزش می روم
محمد عباسی/ وزیر ورزش و جوانان

رسانه ها دقت کنند عده ای انسان های آبرومند بودند که ممکن است در 
خالل همین چیزها مواردی درموردشان مطرح شود که درست نیست. 
فسادهایی در ورزش وجود داشت که اگر آنها را بازگو می کردم، برخی 

رؤسای برکنار شده مجرم شناخته می شدند.
من دانش��گاهی بودم، برمی گردم و کار معلمی را ادامه می دهم. هیچ 
قطعه ای از کار را خاطره حساب نمی کنم. در نظام کار می کنم و همه 

را دوست دارم.
بعد از موفقیت ها و باال رفتن پرچم ایران، 
رهبری بالفاصل��ه پیام های دلنش��ینی 
می دادند و ش��اهد ش��ادی ملت بودیم. 
این نتایج حاصل کار رسانه ها، 
ورزش��کاران و همکاران 
من بود. خدا را شاکرم 
ک��ه دس��ت پ��ر از 

ورزش می روم.

وزیر ورزش و جوانان، اسامی کسانی را که پاداش راهیابی به جام جهانی فوتبال برزیل به آنها تعلق می گیرد، 6
اعالم کرد. محمد عباسی اظهار داش��ت: این پاداش به همه بازیکنان به اضافه سرمربی، رییس و دبیرکل 
فدراسیون فوتبال تعلق گرفته است. این پاداش به همین نفرات در تیم ملی والیبال نیز اختصاص یافته است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1097| دوشنبه 14  مرداد 1392 | 27 رمضان  1434

 دانشور به تیم
 شنژن چین پیوست

 دفعه بعد
 به تور می زنم

هافبک نفوذی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در بازی با ذوب آهن به تیر 
دروازه زدم و با توجه به روندی که در این دو بازی داشتم، امیدوارم در بازی 

با مس کرمان اگر بازی کردم، به تور دروازه بزنم.
 پیام صادقیان در خصوص تس��اوی مقابل ذوب آهن اف��زود: بازی خوبی 
بود، ول��ی دو امتیاز مفت از دس��ت دادی��م. باید دو، س��ه گل می زدیم و 

برمی گشتیم.
 خودم ه��م یکی به تی��ر دروازه زدم. بازی قبل ه��م موقعیت تک به تک 
داشتم، به امید خدا بازی بعد به تور دروازه می زنم. وی درباره تغییری که 
در روند بازی با حضور او ایجاد شد، ادامه داد: من تالش می کنم خواسته 
 کادر فنی را اجرا کنم. جوان هس��تم، اما تجربه دارم و سعی می کنم بهتر 
از بازی هایی که در ذوب آه��ن انجام دادم را در پرس��پولیس به نمایش 

بگذارم. 

مسعود دانشور بازیکن سابق تیم ملی فوتسال که سابقه بازی در جام جهانی 
2008 برزیل را در کارنامه دارد، برای تیم ش��نژن چی��ن در رقابت های جام 

باشگاه های آسیا توپ خواهد زد.
دانشور بعد از وحید شمسایی دومین ایرانی خواهد بوده که به شنژن پیوسته 
است. آقای گل جهان پیش از دانش��ور، حضور یک ماهه در این تیم داشت و 
برای چهار بازی که در مرحله مقدماتی جام باشگاه های آسیا انجام داد، بیش 
 از 300 میلیون تومان دریافت کرد. پیشنهاد این باشگاه چینی به دانشور هم 
وسوس��ه کننده بود، تا جایی که این بازیکن حاضر ش��ده فقط یک ماه برای 
شنژن بازی کند، اما تا نیم فصل از لیگ ایران بیرون بنشیند! دانشور می گوید: 
جام باشگاه های آسیا از پنج ش��هریور در ناگویای ژاپن شروع می شود و برای 
این که با تیم هماهنگ شوم، از جمعه به چین خواهم رفت تا در تمرین هایش 

شرکت کنم.

پزشک تیم فوتبال تراکتورس��ازی تبریز با تأکید بر این نکته 
که سطح هوشیاری کریمیان نس��بت به گذشته بیشتر شده 
است، گفت: متأسفانه برخی ها شایعه درگذشت وی را مطرح 
کرده اند که تکذیب می شود. در صورتی که روند جسمانی وی 
به همین شرایط ادامه داشته باشد می توانیم امیدوار باشیم 

که او از کما خارج شود.
دکتر فریدون موالیی در خصوص آخری��ن وضعیت مهرداد 
کریمیان گفت: متأسفانه کریمیان بعد از این که تصادف کرد 
به کما رفت و به بیمارس��تان امام رضا)ع( انتقال داده شده و 
در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است. او همچنان در 
کما به سر می برد و منتظر هستیم تا 24 ساعت زمان بگذرد تا 

پزشکان متخصص نظرات خود را اعالم کنند.
وی ادامه داد: من باالی س��ر کریمیان بودم و از نزدیک او را 
دیدم. حال او نسبت به گذشته رضایت بخش است و پزشکان 

متخص��ص هم به هوش��یاری وی امیدوار هس��تند. س��طح 
هوشیاری او از 5 به 6 رسیده اس��ت و اگر این روند ادامه پیدا 

کند شرایط خیلی بهتری را خواهیم داشت.
پزشک باشگاه تراکتورس��ازی تبریز تأکید کرد: باید برای او 
دعا کرد. پزشکان در تالش هستند تا اوضاع وی بهبود یابد و 

امیدوارم این اتفاق هر چه سریع تر با دعای مردم رخ بدهد.
موالیی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر برخی از سایت ها 
که فوت کریمیان را منتش��ر کرده اند، صح��ت دارد، عنوان 
کرد: من قویا این خبر را تکذیب می کنم. کریمیان نسبت به  
گذشته اوضاع بهتری دارد و کامال امیدوار هستیم که به هوش 
بیاید. مهرداد کریمیان هافبک تیم تراکتورس��ازی تبریز به 
خاطر سانحه تصادف به کما رفت و در بخش ICU بیمارستان 

امام رضا)ع( تبریز بستری شده است.
 بس��یاری از بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی نیز به همراه 
سرمربی و اعضای کادر فنی و سرپرستی در بیمارستان حضور 

یافتند و جویای احوال کریمیان شدند. 
هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که شنبه شب دچار 
حادثه رانندگی شده و بخش ICU بیمارستان امام رضا)ع( 

این شهر بستری وجراحی شد.
مهدی کریمی��ان  چندی پیش ب��ه هن��گام رانندگی دچار 
حادثه شد و به بیمارستان امام رضا)ع( این شهر انتقال یافت. 
کریمیان که با درخت حاشیه خیابان برخورد شدیدی داشت، 

به کما رفت و در ICU این بیمارستان بستری شد.

دو جودوکار ناش��نوای ایران از رس��یدن به مدال مس��ابقات 
وزن آزاد المپیک ناشنوایان بازماندند. این در حالی است که 
قضاوت یکطرفه داور به سود نماینده کشور بلغارستان باعث 

حذف یکی از نمایندگان ایران شد.
در س��ومین و آخری��ن روز از مس��ابقات ج��ودوی المپیک 
ناش��نوایان، روز یک ش��نبه تیم ملی ایران در وزن آزاد با دو 
نماینده خود یعنی فرید عساکره و مهرداد صیدی به مصاف 

حریفان رفت و در هر دو وزن از رسیدن به مدال بازماند.
مهرداد صیدی که با قرعه دش��واری مواجه ش��ده بود، ابتدا 
 حریفانی از فرانس��ه و روس��یه را شکس��ت داد و در مرحله 
نیمه نهایی به مصاف حریف ترکیه ای رفت. صیدی به خاطر 
اخطار بیشتر بازنده اعالم شد و از رس��یدن به فینال بازماند 
ضمن این که به خاطر مرتکب شدن خطا از شرکت در دیدار 
رده بندی هم محروم ش��د. با این حس��اب صیدی به عنوان 

پنجمی این مس��ابقات رس��ید. در این رقابت، مربیان کشور 
ترکیه هم به خاطر اعتراض ش��دید ب��ه داوری از کنار زمین 

اخراج شدند.
فرید عس��اکره دیگر نماینده ایران هم قرعه دشواری داشت. 
عساکره پس از پیروزی مقابل نمایندگان قدرتمند مجارستان 
و فرانسه، به دیدار نیمه نهایی رس��ید. در این مرحله، وی با 
نماینده بلغارس��تان میزبان به رقابت پرداخت، ولی به دنبال 
قض��اوت یکطرفه داور و به دلیل اخطار بیش��تر بازنده ش��د. 
قضاوت داور به اندازه ای یکطرفه و به س��ود نماینده کش��ور 
میزبان بود که حتی صدای تماشاگران ترکیه ای را هم درآورد.

محمد منصوری س��رمربی تیم ملی جودوی ناشنوایان بعد 
از این رقابت به شدت نس��بت به عملکرد داوران بلغارستانی 
اعتراض ک��رد، ولی این اعتراضات نتیجه ای در پی نداش��ت. 
همچنین محمدرضا لویی مقدم مربی تیم ملی از کنار زمین 

اخراج شد تا نتواند در کنار سرمربی حضور داشته باشد.
عس��اکره در آخرین دیدار خود هم برای کسب مدال برنز به 
مصاف حریفی از ژاپن رف��ت که این بازی را ه��م در نهایت 
واگذار کرد. به این ترتیب دو نماینده ایران در روز آخر با کسب 
عنوان پنجمی به کار خود پایان دادند. در دو روز گذشته ایران 

سه مدال در رشته جودو کسب کرده بود.
تیم کاتای ج��ودوی ایران آخری��ن نماینده کش��ورمان در 
مسابقات المپیک ناشنوایان خواهد بود که با حریفانشان به 

رقابت خواهند پرداخت.
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اختصاص مجوز واردات خودرو به بازیکنان فوتبال

بازیکنان بارسلونا در فلسطین
ستاره های بارسلونا در اقدامی انسان دوستانه از کرانه باختری دیدار 
کردند و به ابراز احساسات فلسطینیان مشتاق پاسخ دادند. بازیکنان 
بارسلونا برای دیدار از مردم ستم دیده فلسطین وارد کرانه باختری شده 

و با استقبال باشکوه مردم مواجه شدند.

تنها مسی را دارید
اسطوره فوتبال آرژانتین بار دیگر به انتقاد از فدراسیون کشورش پرداخت 
و خواستار برکناری خولیو گروندونا شد. مارادونا گفت: زمان  آن فرا رسیده 
است که به افراد جوان فرصت دهیم. فوتبال آرژانتین با وجود افرادی مانند 

گروندونا اقتدار گذشته خود را از دست داده است. آنها تنها لیونل مسی را دارند.

هشدار ژابی آلونسو به بارسلونایی ها

رئال مادرید در فصل نقل و انتقاالت خریدهای خوبی 
داشته است و از همین حاال برای قهرمانی در لیگا دورخیز 
کرده است. ژابی آلونسو  هافبک اسپانیایی رئال معتقد 

است که آنها این فصل تیمی فوق العاده دارند. 

پزشک تیم فوتبال تراکتورسازی آخرین وضعیت کریمیان را تشریح کرد

هوشیاری کریمیان بیشتر شده است 
اعتراض بی نتیجه به داوری یکطرفه

دو جودوکار ایران پنجم شدند

بعد از افتضاحی که برای تیم های کشتی نوجوانان 
در مغولس��تان پیش آمد، به نظر می رس��د تمام 
 مس��ئوالن ورزش، خود را به بی خیال��ی زده اند، 

انگار نه انگار چنین آبروریزی رخ داده است.
از قدیم گفته اند هر کس��ی را بهر کاری ساختند، 
اما عجب که هر چه قدیمی ه��ا گفته اند نه به کار 
آید و نه ب��ه بار. انگار م��ا نباید از گذش��ته عبرت 
بگیریم که اگر می گرفتیم اکنون کار کش��تی به 
اینجا نمی رسید. از ش��واهد پیدا و هویداست که 
ما گفتیم و نوشتیم کشتی را باید به اهلش سپرد. 
اهل یعنی کسی که بتواند کش��تی را اداره کند و 
مدیریت. حجت اهلل خطیب را از خیلی دورترها می 
شناسیم، از زمانی که مدیرکل اداره تربیت بدنی 
اس��تان تهران بود و تا روزی که مدیریت باش��گاه 
پرسپولیس را بر عهده گرفت و سپس با کوله باری 
بدهی، مدیریت این باشگاه را به نفر بعدی واگذار 
کرد، اما دنیا چرخید و چرخید تا گردونه هدایت 

فدراسیون ورزش اول کشور به او سپرده شد.

ما نوش��تیم که خطیب به درد این کار نمی خورد، 
اما به گوش کسی نرفت که نرفت تا این که شواهد 
یکی پس از دیگری از غیب بیرون  آمدند، اما انگار 

همه خود را به بی خیالی زده اند.
بعد از ماجراه��ای دنباله دار بدهی های س��نگین 
فدراس��یون کش��تی، هجوم ه��ر روزه طلبکاران 
ب��ه فدراس��یون و خالی ک��ردن خانه کش��تی از 
دستگاه های بدنس��ازی بابت طلب های چندصد 
میلیون��ی، ح��اال نوب��ت افتضاحی جدی��د بود؛ 
گروگانگیری نوجوانان در مغولستان! تعبیری که 
برخی رسانه ها بابت سرگردانی و عدم اجازه خروج 
کشتی گیران نوجوان از مغولستان به کشور از آن 

استفاده کردند.
بعد از اتفاقات ناگ��واری که ب��رای تیم های ملی 
کشتی نوجوانان در مغولستان پیش آمد و اخراج 
اعضای تیم فرنگی از هتل محل اقامتش��ان بابت 
پولی ناچیز و آوارگی چند روزه آنها در کش��وری 
غریب، مسئوالن فدراسیون کشتی نه تنها ککشان 

نگزید که مدعی شده و باز هم بی پولی را بهانه کرده 
و توپ را به زمین وزارت ورزش انداختند.

با وجود تم��ام اتفاقاتی که این چن��د روزه رخ داد 
هر چه ما منتظر ماندیم تا پاس��خی قانع کننده یا 
حداقل عذرخواهی هر چند بی نتیجه ببینیم، اما 

همان گونه که پیش بینی می شد بی فایده بود.
در حالی که سران فدراسیون در اعتماد به نفسی 
عجیب توپ را ب��ه زمین وزارت انداخت��ه اند، در 
وزارت ورزش ه��م هیچ کس پاس��خگو نیس��ت 
و کوچک ترین واکنش��ی نس��بت به ای��ن قضیه 
صورت نگرفت. فدراسیون کشتی هم که تکلیفش 
مش��خص اس��ت و ماه هاس��ت با این روش اداره 

می شود.
به هر حال اگر س��و ءمدیریتی صورت گرفته است 
که حتما این گونه بوده اس��ت، باید واکنش��ی از 
س��وی وزارت ورزش نس��بت به مدیریت ضعیف 
و سراس��ر اش��تباه سرپرست فدراس��یون کشتی 
صورت می گرفت، اما به نظر می رسد شخص وزیر 

که س��اعات پایانی حضور در وزارتخانه را سپری 
می کند نم��ی خواهد خود را دچ��ار چالش کند و 
در ظاهر که برایش اهمیت��ی ندارد، در حوزه های 
تحت مسئولیتش چه اتفاقاتی در حال وقوع است 
و می خواهد آخرین ساعات را به همین شیوه ای 

که در پیش دارد جلو ببرد.
بدون ش��ک اتفاقات��ی ک��ه در مغولس��تان برای 
کش��تی گیران نوجوان ایران پیش آمد تا مدت ها 
در ذهن عالقه مندان به ورزش خواهد ماند و اگر 
با لفظ »آبروریزی« و »افتض��اح بزرگ« از آن یاد 
کنیم س��خنی به گزاف نگفته ایم. برای نخستین 
بار در تاریخ ورزش کش��ورمان تیم��ی، آن هم در 
رده سنی نوجوانان به یک کشور خارجی فرستاده 
شد، اما به گروگان گرفته شدند، به طوری که نه راه 

پیش داشتند و نه راه پس!
برخی معتقدند خطی��ب با این کارنامه سراس��ر 
حاشیه و مدیریت ناموفق و ضعیف بر ورزش اول 
کشور باید استعفا دهد، اما وی که خود را همچنان 
مدیری موف��ق می داند عالقه ای ب��ه دل کندن از 
صندلی ریاست فدراسیون گوش شکسته ها ندارد و 
حاضر است برای حفظ آن دست به هر کاری بزند.

اما ب��ا این ح��ال آیا نبای��د اراده ای از مس��ئوالن 
باالدستی بر تغییر در این فدراسیون اعمال شود؟ 
که به نظر می رسد چنین اراده ای هم وجود ندارد!

نمی دانیم آیا عباس��ی در تنهایی خود به انتخاب 
خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی ایراد 
می گیرد یا نه و یا این که چه نم��ره ای بابت این 
انتخاب به خود می ده��د؟ اما این انتظار می رفت 
اگر همچنان به انتخاب خطیب اعتقاد دارد بابت 
اتفاقی که پیش آمده بود واکنش��ی نشان می داد 
و یا حداقل بیانیه ای بابت مبرا کردن فدراس��یون 
کش��تی از این فاجعه صادر می کرد که نکرد تا به 
این فکر کنیم آیا وزیر هم به انتخاب اش��تباهش 

معترف شده است؟
شاید خطیب تا س��ال ها نخواهد اش��تباهاتش را 
بپذیرد و کنار برود و تمایل داش��ته باشد با همین 
روند کش��تی را به قهقرا ببرد، اما آیا نباید نیرویی 
از بیرون و از طرف مسئوالن بلندپایه ورزش او را 
بازخواست کنند تا حداقل جلوی این روند نزولی و 

سقوط گرفته شود؟

خطیب در این مدت به خوبی نش��ان داد که مرد 
روزهای سخت نیست و در شرایط حساس از زیر 
بار مسئولیت های بزرگ شانه خالی می کند، شاهد 
این مدعا هم آن است که در این وقایع اثری از او به 
عنوان مسئول اول فدراسیون دیده نشد و دریغ از 

حتی یک اظهار نظر!
به هر صورت همه به خوب��ی می دانیم که ورزش 

کشور با مشکالت مالی فراوان دست به گریبان است 
و این مختص یک رشته و کشتی نیست، به طوری 
که با اعالم وزیر ورزش تا چند ماه پیش بیش��ترین 
کمک مالی سال های اخیر این رشته به فدراسیون 
کش��تی با حدود11 میلیارد تومان ش��ده بود، اما 
مس��ئوالن فدراسیون کش��تی همچنان از بی پولی 

می نالند، پس هنر مدیریت چه می شود؟
اگر پول بی حس��اب و کتاب در چرخه ورزش وجود 
داشته باش��د که مدیریت مفهومی ندارد. اما نکته 
جال��ب توجه در ای��ن بین عدم مس��ئولیت پذیری 
فدراسیون نش��ین ها ب��ود، به طوری ک��ه در نهایت 
هیچ کس زیر بار این آبروریزی و افتضاح بزرگ نرفت 
و با انداختن توپ به زمین یکدیگر س��عی در شانه 

خالی کردن از زیر بار مسئولیت داشتند.
در هر ص��ورت اس��تعفا، ش��جاعت می خواهد و به 
نظرمی رسد خطیب این ش��جاعت را نداشته باشد، 
اما باید بداند که حاال وقت رفتن است؛ همین حاال.

هیچ کس زیر بار افتضاح کشتی نمی رود

استعفا شجاعت می خواهد

خطی�ب  معتقدن�د  برخ�ی 
ای�ن کارنام�ه سراس�ر  ب�ا 
حاش�یه و مدیری�ت ناموفق و 
 ضعیف ب�ر ورزش اول کش�ور
 بای�د اس�تعفا ده�د، ام�ا وی 
 که خ�ود را همچن�ان مدیری
 موف�ق می دان�د عالق�ه ای 
ب�ه دل کن�دن از صندل�ی 
 ریاس�ت فدراس�یون گ�وش
 شکسته ها ندارد  و حاضر است 
ب�رای حف�ظ آن دس�ت به هر 

کاری بزند.



 4 شهر و یک بخش 
به استان افزوده شد

گ�روه شهرس�تان- هیأت 
دولت ب��ا افزوده ش��دن چهار 
ش��هر و یک بخ��ش جدید در 
مجموعه تقس��یمات کشوری 
اس��تان چهارمحال وبختیاری 

موافقت کرد.
مع��اون سیاس��ی و امنیت��ی 
استاندار چهارمحال وبختیاری 
عصر شنبه در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: شهر سردشت در بخش رودشت شهرستان لردگان به عنوان 
مرکز بخش رودشت، روستای دوآب صمصامی بخش صمصامی شهرستان 
کوهرنگ به عنوان شهر جدید مرکز بخش صمصامی، روستاهای تلورد 
و چمن گلی به عنوان شهر بازفت در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ و 
ارتقای روستای هارونی بخش الران شهرستان شهرکرد به عنوان تغییرات 
جدید در تقسیمات استان چهارمحال وبختیاری به تصویب هیأت دولت 
رسید.یزدان جاللی افزود: همچنین بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب 
هیأت دولت، بخش جدید فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد متشکل از 
دهستان دستگرد و روستاهای تابعه و دهستان فرخشهر تشکیل می شود.

وی ادامه داد:بر اساس این مصوبه، روستاهای کیار شرقی از شهرستان کیار 
جدا شده و به بخش جدید فرخشهر الحاق می شود.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 حسین گنجی

 دومین کنگره نخبگان روس��تایی در شهریورماه سال جاری در مشهد 
مقدس برگزار می ش��ود و نخب��گان کانون هاس مس��اجد می توانند 
مستندات خود را به اداره شهرس��تان یا دبیرخانه کانون های فرهنگی 

هنری مساجد ارسال کنند.
اعضای کانون های فرهنگی -هنری مس��اجد در رده س��نی 18 تا 25 
س��ال می توانند در این کنگره ش��رکت کنند و جهت شرکت در کنگره 
تا نیمه مرداد ماه فرصت دارن��د. فعاالن کانون ه��ای فرهنگی- هنری 
مساجد در روستاها با داشتن 
تألیف��ات و مق��االت چ��اپ 
ش��ده،تحصیلکرده در مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد 
رشته های مدیریت فرهنگی و 
دارای رتبه های استانی و ملی 
جزء نوابغ فرهنگی- هنری در 

این کنگره شناخته می شوند.

نخبگان کانون مساجد در کنگره 
ملی روستایی شرکت می کنند

چهره روزیادداشت
کاشت درخت پسته برای اولین بار در چهارمحال و بختیاری

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال وبختیاری گفت: چهار هکتار از اراضی 
چهارمحال وبختیاری به کشت پایلوت درخت پسته اختصاص داده شده است.حمیدرضا منصوری 

افزود: در حال حاضراین اراضی به کشت آزمایشی باغات پسته اختصاص داده شده است.
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 ایجاد موزه علم و فناوري
 در آینده ای نزدیک در استان

گروه شهرس�تان- رییس اداره اس��تعدادهاي درخشان 
چهارمحال و بختیاری از ایجاد موزه علم و فناوري در استان 
در آینده نزدیک خبر داد.پوران حق گوي افزود: موزه علم و 
فناوري با همکاری آموزش و پرورش و رییس بنیاد نخبگان 
استان ایجاد خواهد شد. وی خاطرنش��ان کرد: در این موزه 
آثار و نمونه ه��ا و اطالعات گوناگون مرتب��ط با موضوعات، 
فعالیت ه��ا و دس��تاوردهای علمی، فرهنگ��ی و فناوری به 
نمایندگی از جامعه گردآوری و حفاظت می ش��ود. به گفته 
 وی، اطالعات گ��ردآوری ش��ده به ص��ورت مجموعه های

نمایش��گاهی همراه با توضیحات الزم و با به کارگیری انواع 
شیوه های اطالع رسانی و آرشیوهای اطالعات علمی برای 

استفاده عموم در این نمایشگاه ارایه می شود.

برگزاری 80 نمایشگاه هنرهای 
تجسمی و عکس در استان

گروه شهرستان-رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
گفت: در هشت س��ال اخیر افزون بر80 نمایشگاه هنرهای 

تجسمی و عکس در استان برگزار شده است.
حجت اهلل ش��یروانی اظهار داش��ت: هنر، موهبت��ی الهی و 
تأثیرگذار است، بر همین اساس هنرمند باید نسبت به خالق 
خود که هنر را خلق کرده، شکرگزار باشد. وی در ادامه با بیان 
این که برای نخستین بار نمایشنامه های نویسندگان استان به 
صورت گروهی در یک کتاب به چاپ می رسد، گفت:10 اثر از 
بهترین آثار نمایشنامه نویسان استان چاپ و منتشر می شود.

پرداخت 6 میلیارد ریال  مستمری 
به مددجویان اردل

گروه شهرستان-مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
اردل از پرداخت 6 میلیارد ریال مستمری به مددجویان این 

شهرستان در سال جاری خبر داد.
بهرام صالحی اظهار داش��ت: در چهارماهه نخس��ت امسال 
بیش از6 میلیارد و64 میلیون ریال مستمری به مددجویان 
زیر پوش��ش کمیته امداد امام خمینی)ره( این شهرس��تان 
واریز ش��د. وی با بیان این ک��ه این مبلغ به حس��اب3 هزار 
و957خانواده مددجو واریز شد، گفت: در حال حاضر افزون 
بر 7 هزار خانواده تحت پوشش از این نهاد مستمری دریافت 

می کنند.

اخبار کوتاه

حفر و الیروبی قنات یکی از شغل های سخت و طاقت فرسا در استان 
چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که با آداب خاصی همچون 

وضو گرفتن و پوشیدن کفن و... در این استان برگزار می شود.
به گزارش مهر، قنات ها یکی از مهم ترین منابع تأمین آب کشاورزی 
و آشامیدنی بوده است که از دیرباز مورد توجه مردم ایران قرار گرفته 
است. در استان چهارمحال بختیاری840 رشته قنات وجود دارد که 
باعث آبیاری و سیراب کردن بسیاری از اراضی کشاورزی می شود.

اکثر قنات های اس��تان دارای قدمتی بیش از 300 سال هستند و 
شهرستان سامان دارای بیشترین تعداد قنات بوده است و کمترین 

میزان قنات در شهرستان کوهرنگ  واقع شده است.
الیروبی قنات ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه آب قنات 
دائمی و در مقایسه با آبی که از چاه استخراج می شود ارزان تر است.

همچنین استخراج آب از قنات بدون اس��تفاده از انرژی و وسایل 
مکانیکی ص��ورت گرفته و وابس��تگی به س��وخت های فس��یلی 
و س��ایر منابع انرژی وج��ود ندارد ک��ه این از مه��م ترین ویژگی 
 قنات محسوب می ش��ود. الیروبی قنات های یکی از سخت ترین 
شغل ها محسوب می شود که جدا از خطرات بسیار زیاد در اعماق 
زمین، عوارض بدنی بس��یار زیادی را برای مقنی ب��ه همراه دارد. 
الیروبی قنات در گذش��ته با آداب خاصی در استان چهارمحال و 
بختیاری برگزار می شده است که پوش��یدن کفن، گرفتن وضو و 

غسل و... از مهم ترین آداب مقنی ها در ورود به قنات بوده است.

     روستای چلوان مهد مقنیان قنات ها
روستای چلوان یکی از روستاهای گردشگری استان چهارمحال و 
بختیاری در کنار رودخانه زاینده رود اس��ت که بیشتر شغل مردم 

این روستا، مقنی قنات و حفاری چاه است.
قدمت این روستا بیش از500 سال ویکي از قدیمي ترین روستاهاي 
بخش سامان محسوب مي ش��ود و یکی از روستاهای گردشگری 

استان چهارمحال و بختیاری به شمار می آید.
بیشتر شغل اهالی روس��تای چلوان الیروبی قنات هاست و بیشتر 
مردم این روستا مقنی هس��تند. مهارت ویژه اهالی این روستا در 
الیروبی قنات ها موجب شده اس��ت که الیروبی قنات های خارج 
از اس��تان  و اس��تان های دیگر نیز به آنها س��پرده شود.مس��ئول 
بخش قنات های سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری با 
اشاره به این که روستای چلوان از سه طرف به رودخانه زاینده رود 
محدود مي ش��ود، اذعان داش��ت: الیروب��ی قنات یکی از ش��غل 
 های س��خت و طاقت فرس��ا در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری

 به شمار می آید. س��ید طاهر نوربخش چلوانی با اشاره به این که 
قنات ها میراث فرهنگی کشور ماهستند، عنوان کرد: قنات اولین 
سازه آبی دست بشر است که توانسته آب را از اعماق زمین به روی 
سطح زمین جاری سازد. وی بیان کرد: ایرانیان اولین مهندسان و 
طراحان قنات در جهان بوده  و در این کار تبحر خاصی داشته اند و 
قنات ها با فرهنگ عامه مردم ایران در آمیخته و در مسائل فرهنگی 

مردم این سرزمین نقش مهم داشته است.
     در اس�تان چهارمح�ال وبختی�اری 30 گ�روه مقن�ی 

حرفه ای وجود دارد
وی افزود: در استان چهارمحال وبختیاری30 گروه مقنی حرفه ای 
وجود دارد که در زمینه حفر چاه و الیروبی قنات تخصص و تبحر 
خاصی دارند. سیدطاهر نوربخش تصریح کرد: بیشترین گروه های 
مقنی استان چهارمحال وبختیاری متعلق وساکن روستای چلوان از 
توابع شهرستان سامان هستند. وی اذعان داشت: حرفه اصلی مردم 
روستای چلوان حفاری و الیروبی قنات و کشاورزی است و جوانان 
و مردان این روستا نسل در نسل مقنی حرفه ای قنات بوده اند. مردم 
این روستا استادکاران قنات هستند و در زمینه حفاری و الیروبی 

قنات از تجارب کافی برخوردار هستند.
سید طاهر نوربخش گفت: تعداد زیادی از قنات های چهارمحال 
وبختیاری توسط مقنی های روس��تای چلوان حفر و مرمت شده 
اس��ت. وی افزود: تعدادی از اس��تادکاران حفر قنات در سال های 

گذشته فوت کرده اند که از پیشکسوتان حفر قنات بوده اند.
     پیشکسوتان حفر قنات در چهارمحال و بختیاری

وی در ادامه افزود: ازاس��تادکاران حفر قنات چل��وان می توان به 
مرحوم خادم الحس��ین سید حس��ین نوربخش، س��ید عزیز اهلل 

نوربخش و مرحوم تراب ریاحی اشاره کرد.
مسئول قنات س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال وبختیاری 
 عنوان ک��رد: عملی��ات حف��اری والیروب��ی قنات، کار س��خت و

طاقت فرسایی ست و خطرات زیادی در حین کار مقنی را تهدید 
می کند. وی بیان کرد: اکثر افرادی که در حفاری و الیروبی قنات 

کار می کنند دچار عوارض مفاصل می شوند.
     مقنیان، حفر و الیروبی قنات را باقی الصالحات می دانند

سید طاهر نوربخش گفت: مقنی های قنات، امر حفر والیروبی قنات 
را باقی الصالحات می دانند، زی��را آب را مقدس می دانند و احترام 
خاصی برای آب قائل هس��تند و درآمد حاصل از حف��ر قنات را با 
برکت می دانند. مسئول قنات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
وبختیاری گفت: مقنی ه��ای قنات روزانه بیش از 8 س��اعت را در 
قنات مشغول به کار هستند و در بدو ورود به قنات وضو می گیرند 
و در گذشته با پوش��یدن کفن به قنات وارد می شدند. وی عنوان 
کرد: آنان با پوشیدن کفن و وضو گرفتن، خود را برای هر خطری 
آماده می کنند. وی در ادامه گفت: عم��ق قنات به بیش از80 متر 
می رسد و مقنی ها باید در اعماق زمین به حفاری و الیروبی قنات 

مشغول شوند.
     اطالع رسانی در قنات

 سید طاهر نوربخش چلوانی گفت: در قدیم فرستنده صوتی جهت 
اطالع رسانی برای مقنی های دورن قنات وجود نداشته است.

وی بیان کرد: در امر حفاری قنات برای اطالع رسانی به مقنی های 
درون قنات از کلمات مقدس��ی چون»عباس عل��ی« یعنی زمان 
کشیدن آب اس��ت و»محمد رس��ول اهلل«  که به  این معنی است 
که یک انسان با طناب به س��مت باال حرکت می کند و.... استفاده 

می شده است.

شغل سخت و طاقت فرسای الیروبی قنات

 مقنیانی که با کفن، سر کار می روند

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

تاسیس 

110 شماره : 103/1202ث/92  آگهی تاسیس شرکت کارگاه طراحان کاط سهامی 
ملی  شناسه  و   50315 شماره  تحت   1392/4/22 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
10260688017 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/22 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
خدمات مشاوره طراحی ، انجام و نظارت در کلیه پروژه های پیمان کاری عمرانی 
ساختمانی ، صنعتی و فنی ، ابنیه و محوطه سازی و تاسیسات ، نقشه کشی و نقشه 
برداری ، تامین نیروی انسانی موقت ، ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی 
در حوزه های مختلف علمی، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی 
جزء جهت تحقق موضوع شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت 
در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعظای نمایندگی در داخل و 
خارج از کشور و هر آنچه با موضوع شرکت  مرتبط باشد در صورت نیاز با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح،  . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان وحید بن بست مظاهری – 
ساختمان پارسه -  پالک 11 واحد 7 کد پستی 8175833589 تلفن 03117768431، 
4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 91785 مورخ 1392/3/27 نزد بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی 
اصفهان  پرداخت گردیده است. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم فاطمه پارسیان 
رئیس  نائب  به سمت  مرادی  افروز  مدیره 2-5- خانم  هئیت  رئیس  به سمت   راد  
مدیره  هئیت  عضو  سمت   به  اتمه  هر  شریفی  الهه  خانم   -5-3 مدیره    هیئت 
انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  هراتمه  شریفی  الهه  خانم   -5-4 
با  و شرکت  آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  گردیدند.6- 
اختیارات   -7 میباشد  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیره  هئیت  اعضای  از  امضا  سه 
مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی 
و علی البدل : 1-8- خانم زهرا کریمی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای حسین 
غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس  البدل  علی  بازرس  عنوان  به   رجبیان 

تجاری اصفهان 

تاسیس 
119 شماره : 103/1122ث/92 آگهی تاسیس شرکت ایمن آوران کاشانه سهامی خاص 
شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 50249 و شناسه ملی 10260687278 
دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/4/11 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در 

در  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  نامه  اظهار  خالصه  و  گردیده  تکیمل 
روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
تهیه و توزیع – خرید و فروش – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
طراحی و مهندسی – نصب و راه اندازی و ساخت تجهیزات مهندسی و خدمات کاال 
– اخذ تسهیالت بانکی از موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی – کلیه 
خدمات بازار یابی غیر هرمی – غیر الکترونیک – غیر شبکه ای و مهندسی بازرگانی و 
ترخیص کاال از بنادر و گمرکات کشور و انعقاد قرار داد و سرمایه گذاری با اشخاص 
حقیقی و حقوقی و سر مایه گذاری  در شرکتهای داخلی و خارجی و شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و به طور کلی آنچه با موضوع شرکت مر 
تبط باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت 
اصفهان   شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت  اصلی  مرکز   -3 نامحدود  مدت  به 
کوی ولیعصر خیابان استاد شهریار  کد پستی 8174711111 تلفن 09139653267، 
4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 1305/92/398 مورخ 1392/4/4 نزد بانک پاسارگاد شعبه حکیم نظامی 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای محمود پارسا  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
غالم عباس پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم قدم خیر معرف  

به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای محمود پارسا  به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه 
امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از 

اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل 
مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای 
امید پویاوند به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای علی افشاری به عنوان بازرس علی 

البدل رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

118 شماره : 103/1126ث/92  آگهی تاسیس شرکت طراحان تارنما رابین سهامی 
ملی  شناسه  و   50254 شماره  تحت   1392/4/11 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
10260687318 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/11 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
طراحی  : موضوع شرکت   -1  . شود  می  آگهی  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  و  رسمی   های 
 وب سایت و پرتال برای سازمانها و ارگانها – خرید و فروش نرم افزار های آموزشی 
از  : شرکت  مدت   -2 الزم.  های  مجوز  کسب  از  پس  فرهنگی  افزارهای  نرم  جز   به 
 تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
 ،09139653267 تلفن   8174711111 پستی  کد  شهریار   استاد  خیابان  عصر  ولی  کوی 
که  ریالی   10000 سهم  یکصد  به  منقسم  ریال    1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4
گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   350000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  سهم  یکصد  تعداد 
بانکی شماره 1305/92/399 مورخ 1392/4/4 نزد بانک پاسارگاد شعبه حکیم نظامی 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای محمود پارسا  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
غالم عباس پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم قدم خیر معرف  
به  عامل  مدیر  سمت  به  پارسا   محمود  آقای   -5-4 مدیره  هئیت  عضو  سمت   به 
مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب  سال   2 مدت 
به  اداری  و  عادی  اوراق  و  مدیره  هیات  رئیس  یا  عامل  مدیر  امضای  آوربه  تعهد 
با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات  از اعضای هیات مدیره و  امضای هر یک 
مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی 
علی  آقای   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان  به  پویاوند  امید  آقای   -8-1  : البدل  علی  و 
غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس  البدل  علی  بازرس  عنوان  به   افشاری 

تجاری اصفهان 

تاسیس 
با  توحید  پاک  میهن  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1197ث/92   : شماره   111
 مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/4/20 تحت شماره 50312 و شناسه
از   1392/4/20 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260687964 ملی   
زیر جهت به شرح  آن  تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه  دفاتر  ذیل  امضاء   لحاظ 
کلیه   : . 1- موضوع شرکت  آگهی می شود  در روزنامه های رسمی  اطالع عموم   
مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت  یافتی  باز  ضایعات  آوری  جمع  و  بازیافت  امور 
از کسب  اشخاص حقیقی و حقوقی پس  کلیه  با  داد  قرار  دولتی و خصوصی عقد 
 -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : شرکت  مدت   -2 ذیصالح  مراجع  از  مجوز 
گرگاب  شهر-  شاهین  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت  اصلی  مرکز 
– بلوار امام خمینی – خیابان  جانبازان – پالک 46   کد پستی 8338146557 تلفن 

03125753493، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 20000000 ریال می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای محمد شیروانی میر آبادی  به سمت رئیس هئیت مدیره 
آقای   -5-3 مدیره    هیئت  عضو  سمت  به  آبادی  میر  شیروانی  میرزا  آقای   -5-2
میرزا شیروانی میر آبادی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- 
مدیر  امضای  با  شرکت  تعهدات  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان 
اختیارات   -7 میباشد  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  متفقا  مدیره  هئیت  رئیس  و  عامل 
رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد  مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – 

 ثبتی اصفهان 

تغییرات 

سهامی  صفاهان   صنعت  وقار  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1341/ت   : شماره   117
صورتجلسه  استناد  به   10260622939 ملی  وشناسه   44392 ثبت  شماره  به  خاص 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/3/21 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
به  اسدی  وحید  آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان  به  کندی  کرد  عبدی  فرهاد  آقای   -1 شد 
اعضا   -2  . گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 
رحیمی  زهرا  خانم  و  سهرابی  سردار  آقای   : باشند  می  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  ء 
به مدیره  هئیت  اعضاء  سمت   -1394/3/21 تاریخ  تا  نوری  فرشید  آقای  و  انارکی   پور 
و  مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  سهرابی  سردار  آقای   : گردیدند  تعیین  ذیل  قرار   
فرشید آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  نائب  سمت  به  انارکی  پور  رحیمی  زهرا   خانم 

 -4  . عامل  مدیر  سمت  به  نوری   فرشید  آقای  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  نوری   
مهر شرکت با  مدیره  هئیت  رئیس  و  عامل   مدیر  با  آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق   کلیه 

تاریخ  در  باشد.  می  مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل  مدیر  باشد  می  معتبر   
تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/4/12
واحد موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   . گرفت  قرار  ء  امضا   و 

 ثبتی اصفهان 

تغییرات 
فوالد   معادن  بازرگانی خورشید  تغییرات شرکت  آگهی  : 1477/ت 92/103  115 شماره 
سهامی خاص به شماره ثبت 44438 وشناسه ملی 10260623360 به استناد صورتجلسه 
اتخاذ شد  مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/5 تصمیمات ذیل 
1- آقای وحید نهنگی به عنوان بازرس اصلی ، آقای مهدی اطهری به عنوان بازرس علی 
زاینده رود  االنتشار  کثیر  .2- روزنامه  انتخاب گردیدند  مالی  برای مدت یک سال  البدل 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند 
: آقای علیرضا کاویانی فر و آقای محمد کاویانی فر و آقای حسین کاویانی فر  تا تاریخ 
1394/4/5- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای علیرضا کاویانی 
فر به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای محمد کاویانی فر به سمت نائب رئیس هئیت مدیره 
و آقای حسین کاویانی فر به سمت عضو هئیت مدیره و آقای حسین کاویانی فر  به سمت 
مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای مدیر عامل) حسین کاویانی 
فر( منفردا همراه با مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. در تاریخ 1392/4/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت 
و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

واحدثبتی اصفهان 

تغییرات 

114 شماره : 1447/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پویا صنعت مهر دی با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 49192 وشناسه ملی 10260675096 به استناد صورتجلسه مجمع 
برای  مدیره  هئیت  1اعضاء  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1392/1/12 مورخ  عمومی  شرکا 
مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : خانم نرجس احمدی دستگردی و خانم آسیه 
خانم  گردیدند:1-  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  دستگردی 2- سمت  احمدی 
نرجس احمدی دستگردی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آسیه احمدی دستگردی 
به سمت عضو هئیت مدیره و خانم آسیه احمدی دستگردی به سمت مدیر عامل 3- کلیه 
اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت  با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل با مهر 
غیر  موسسات  و  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل  تاریخ 1392/4/19  در  باشد.  می  معتبر  شرکت  
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

سهامی  مبین  فرآیند  یکتا  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1456/ت   : شماره   113
صورتجلسه  استناد  به   10260591232 ملی  وشناسه   41403 ثبت  شماره  به  خاص 
محل   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/4/12 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع 
صنعتی  دانشگاه  بلوار   – اصفهان  شهر  آدرس  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  شرکت 
ساختمان شیخ بهایی واحد 240 کد پستی  شهرک علمی و تحقیقاتی –  اصفهان – 
8415683111تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . در 
تاریخ 1392/4/19 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد  و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – 
 ثبتی اصفهان 

تغییرات 

سهامی  اسپادانا   قلب  حکیمان  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1502/ت   : شماره   109
استناد صورتجلسه هیات  به  به شماره ثبت 49707 وشناسه ملی 10260680915  خاص 
مدیره  مورخ 1392/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با 
امضای ثابت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و امضای متغیر آقای حمید صانعی و آقای 
محمد رضا صبری متفقا .و با مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات 
هئیت مدیره میباشد . در تاریخ 1392/4/22 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
رئیس اداره ثبت  ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4411منصور آذری – 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

سپاهان    صنعت  عقیق  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 462/ت   : شماره   108
استناد  به   10260625532 ملی  وشناسه   44640 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
به  بنا   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/2/16 مورخ  مدیره    هیئت  صورتجلسه 
هیئت به   1392/2/16 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار   تفویض 
قانونی  تشریفات  کلیه  رعایت  ضمن  سرمایه  افزایش  خصوص  در  مدیره    
سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 
ریال به مبلغ 1000000000 ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام ، به ارزش هر سهم 
مورخ   53/6050/82 شماره  گواهی  بموجب  ریال   999000000 مبلغ  که  ریال   10000
و  یافت  افزایش  است  گردیده  پرداخت  نظر  چهارراه  شعبه  تجارت  بانک   1392/2/16
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

افراز پالک 

مشاع  حبه   40 مالک  علی  سید  فرزند  آقائی  بتول  خانم  چون  92/1559/31/و  98شماره 
گرمسیر اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   1938 پالک  ملک  قطعه  ششدانگ  حبه   72  از 

سید  منجمله  خواندگان  دعوی  به  خواهان  عنوان  به  اصفهان  ثبت   17  بخش 
فرزند توحیدی  مهدی  سید  و  حبه   16 مالک  ابراهیم  سید  فرزند  فناتوحیدی   عبدالعلی 
سهمیه پالک  افراز  درخواست  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه   16 مالک  ابراهیم   سید 
 خود را نموده و بنا به اعالم آدرسی از آنها در دست نیست ، لذا طبق ماده 3 آئین نامه 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 مراتب آگهی می گردد که در روز یکشنبه 
مورخه 92/6/10 راس ساعت 9 صبح جهت ترسیم نقشه و تنظیم صورتجلسه و امضاء 
آن در محل حاضر شوند . بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد . الزم 
نقشه  تنظیم صورتجلسه و  به ذکر است بجز آگهی فوق در صورت عدم حضور جهت 
 افرازی فقط رای افرازی منتشر می گردد.  م الف 162 ذیبح اله فدایی رئیس ثبت اسناد و 

امالک زواره 

تصمیمات 

112 شماره 92/3211/140/و - 1392/4/18آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل مسافر 
درون شهری مدارس پور عیسی اردستانی با مسئولیت محدود ، ثبت شده بشماره 19344 
 92/4/17 مورخ  شرکاء  عمومی  مجمع  صورتجلسه  برابر   10260402333 ملی  شناسه  و 
تصمیمات زیر اتخاذ گردید : محمود رضا رضوانی السیبی و صفورا رضوانی السیبی و 
زهرا رضوانی السیبی و معصومه کوهی علی آبادی و محمد رضا رضوانی السیبی همگی 
افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت  با پرداخت 7800000 ریال سهم الشرکه خود را 
از مبلغ 1000000 زیال به مبلغ 40000000 ریال افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید : ماده 6 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 40000000 ریال نقدی است 
که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت : امضای ذیل در 
تاریخ 92/4/18 تکمیل گردید . م الف 4339منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

      



دانستنی

خوددرمانی وسواس

اخبار ویژه

محققان با بررسی بر روی کودکان 
و نوجوانانی که در اتاق خود یارانه 
شخصی داشته اند پی برده اند که 
وجود رایانه باع��ث ضعف حافظه و 
همین طور اخت��ال در خواب این 

افراد شده است.
 دانش��مندان ب��ه والدی��ن توصیه 
می کنن��د ت��ا از ق��رار دادن رایانه 
شخصی در اتاق کودکان خودداری 

کنند.
محققان با بررسی بر روی کودکان 
و نوجوانانی که در اتاق خود یارانه 
شخصی داشته اند، پی برده اند که 
وجود رایانه باعث ضعف حافظه و همین طور اختال در خواب این افراد شده است.گفتنی 
است علت این امر بیدار ماندن بیش از حد کودک و نوجوان در شب ها و کم شدن ساعات 
خواب و استراحت اس��ت که به ویژه در سنین بلوغ بسیار برای رش��د و سامتی و تقویت 
 حافظه اهمیت دارد. بررسی ها نشان می دهند اس��تفاده بیش از حد از رایانه سبب ایجاد

 بی تحرکی در فرزندان شده و نیز باعث کم شدن نمره درس ورزش آنها می شود.
پزشکان توصیه می کنند تا در حد امکان والدین ساعات استفاده از رایانه شخصی را برای 

کودک محدود و استاندارد نمایند.

ضد عفونی کردن آب اس��تخر با ماده 
ازن به جای کلر بهتر است و عوارض 

کمتری دارد.
دکتر ابراهیم رزم پا جراح گوش، حلق 
و بینی با بیان این این که متأس��فانه 
در برخی اس��تخرها از وایتکس برای 
ضدعفونی کردن اس��تفاده می شود 
افزود:حساس��یت ه��ای  پوس��تی، 
 تحریک ، خ��ارش و قرمزی چش��م 
 ب��ه دلی��ل اس��تفاده از کل��ر و مواد 

ضد عفونی کننده در استخر است.
 وی تصریح کرد: نوجوانانی که مبتا 
به عفونت در گوش هستند بهتر است 

وارد استخر نشوند و در هنگام خروج از استخر گوش ها را با سشوار خشک کنند . این جراح گوش،  
حلق و بینی  خاطر نشان کرد:  بیماری های چون آلرژی، اگزما، عفونت های خارجی و اختاالت 
عصبی در خارش گوش نقش بسزایی دارد که با کنترل و درمان هر کدام از این بیماری ها،  خارش 

گوش کاهش می یابد.
  رزم پا ب��ا بیان این که بای��د از وارد کردن هر گونه ش��یء خارجی همچون دس��تمال کاغذی و 
گوش پاکن به داخل گوش خودداری کرد تصریح کرد: وارد کردن اشیا خارجی به داخل گوش 

منجر به عفونت و التهاب در گوش می شود.

ازن بهترین ضد عفونی کننده استخرضعف حافظه به خاطر این فناوری!

در ای��ن مقاله، قص��د داریم ب��ا ارایه  ان��واع راه های 
خوددرمانی، عزیزانی که از این بیماری رنج می برند 
را یاری رس��انیم تا بتوانند از مشکل وسواس رهایی 

یابند.
بیماری وس��واس را می توان از طری��ق خوددرمانی 
نیز مغلوب ک��رد. در اینجا، قصد داریم ب��ا ارایه  انواع 
راه های خوددرمانی، عزیزانی که از این بیماری رنج 
می برند را یاری رسانیم تا بتوانند از مشکل وسواس 

رهایی یابند.
راهکاره��ای خوددرمان��ی ارایه ش��ده در زی��ر، اگر 
به صورت صحیح انجام ش��ود، می توان��د هورمون ها 
را تغییر داده و میزان س��روتونین و آندورفین خون 
که هورمون های ش��ادی آور، ان��رژی زا، رضایت آور، 
ترمیم کننده  زخم ه��ا و بیماری ها، تس��کین دهنده   
درده��ا، آرامش بخ��ش، باالبرن��ده  اعتمادبه نفس و 

کاهنده اضطراب هستند را افزایش دهد:
     انجام مدیتیشن های روزانه و کار کردن با انرژی 

الهی و کار کردن بر روی درمان چاکراها.
      انج��ام تنفس های عمیق ش��کمی یا یوگایی یا 
نوزادی دست کم10بار در روز )با هر دم، شکم را باد 

می کنی��م، در همین وضعیت ت��ا می توانیم، نفس را 
نگه می داریم و با بازدم، شکم را تو می دهیم. از آنجا 
که همه جا پر از انرژی الهی است، ما با این کار، انرژی 
الهی را به درون می کشیم و انرژی های منفی خود را 

بیرون می ریزیم.(
    دست کم روزی نیم ساعت پیاده روی تند.

    به طور حتم سعی  شود مدتی از روز را در معرض 
هوای آزاد و در طبیعت قرارگیریم.

    انج��ام هرگونه ورزش به خص��وص ورزش های 
 مدیتیش��ن و یا ی��وگا دس��ت کم 15تا20دقیقه در 

روز.
    سعی شود در طول روز، آن فکر وسواسی که بیش 
از همه آزارمان می دهد را آن ق��در در ذهنمان مرور 
کنیم و شدت دهیم تا س��طح اضطرابمان کاما باال 
رود و یا اگر وسواس شستشو داریم، لباسی را به عمد 
نجس  کنیم و بپوش��یم تا حالمان بد ش��ود، آن گاه 
به خ��ود بگوییم: »دیدی طوری نش��د؟« و فورا یک 

مدیتیشن انجام  دهیم تا دوباره آرام بگیریم.
 پ��س از آن، به خ��ود یک امتی��از بدهی��م که »من 
توانس��تم«. وقتی تعداد این امتیازات در طول روز یا 
هفته زیاد شد، برای خود یک هدیه بخریم و جایی در 
معرض دید قراردهیم تا همیشه یادمان باشد که ما 

توانستیم و به همین شکل، ادامه دهیم.
     باال بردن سطح اعتمادبه نفس و عزت نفس.

     هر بار که برای نمونه نیاز به شستن، آب کشیدن 
و یا حتی شمردن داشتیم، چند ثانیه صبر می کنیم 
و بعد آن کار را انجام می دهی��م و به خود می گوییم: 
»3ثانیه توانس��تم آن را ب��ه تعویق بین��دازم« و در 
روزهای بعدی، سعی می کنیم این زمان را طوالنی تر 
کنیم. بدین ش��کل پ��س از مدتی، کنت��رل امور را 

به دست خواهیم گرفت.
     در این شیوه، سعی می شود آنچه را که در ذهن 
داریم، عرضه کرده و احساس��ات و اف��کار خود را از 
دوران کودکی تاکنون نس��بت به خان��واده، محیط، 
والدین و... به خاطر آورده و بیان کنیم. بدین ش��کل، 
خاطرات تلخ بیماری که سبب پیدایش وسواس و... 
شده اند، بیرون ریخته و آشکار می گردند و سرانجام، 

از شر آنها خاص می شویم.
     انج��ام عبادت ها و گفتن ذک��ر، در از بین بردن 

غیرارگانیک های منفی، بسیار مؤثر است.
    چون وس��واس بر اثر احساس ناامنی و اضطراب 
پدیدمی آید، خوابیدن می تواند عامل آرامش بخشی 

باشد و بسیاری از ناراحتی ها را تخفیف دهد.
     رفع تعارضات روانی که زایی��ده محرومیت ها، 

فقرها، بی عدالتی ها و تبعیض هاست.
     خود را به  کاری مفید، مثمرثمر و خیر، مشغول 

کردن.
    ش��اید به دالیل فردی یا خانوادگی، احس��اس 
حقارت می کنیم. با به یادآوری موفقیت ها، نعمت ها و 
خوشبختی های خود، باید بدانیم که هیچ کس، حقیر 

نیست زیرا روح خداوند در همه ما وجود دارد. 

دکتر علی توس��لی دانشمند مطالعات س��رطان در دانشگاه 
س��اوث همپتون توانس��ته  اس��ت راهی برای توقف عملکرد 
HIF-1 پیدا کنند که س��لول ه��ای س��رطانی از آن برای 
سازگاری با س��طوح پایین اکس��یژن که یکی از ویژگی های 

رایج در بیماری هاست، استفاده می کنند. 
 این محققان توانستند جلوی استفاده سلول های سرطانی از 
این کلید را طی فرآیندی موسوم به زیست شناسی مصنوعی 

بگیرند. 
 آنها با آزمایش3/2 میلیون ترکیب احتمالی که توس��ط یک 
باکتری مهندسی شده خاص س��اخته شده بودند، توانستند 
مولکولی که جلوی عملکرد HIF-1  را می گیرد، پیدا کنند. 
 تمام س��لول ها به یک منبع تغذیه خون برای ارایه اکسیژن 
و مواد مغذی مورد نی��از برای بقا احتی��اج دارند. تومورهای 

سرطانی به سرعت رشد کرده و با بزرگ تر شدن آنها، تقاضای 
اکس��یژن و مواد مغذی آنها از عرضه توسط رگ های خونی 

اطراف بیشتر می شود. 
 ام��ا HIF-1 برای س��ازگاری با این محیط با س��طح پایین 

اکسیژن به عنوان یک کلید اصلی عمل و صدها ژن را روشن 
کرده و منجر به بقای سلول های سرطانی می شود. 

 این پروتئین به تحریک شکل گیری رگ های خونی در اطراف 
تومورها پرداخته ک��ه منجر به ارایه اکس��یژن و مواد مغذی 

بیشتر به تومور و در نتیجه رشد بیشتر آن می شود. 
 دکتر توس��لی که به همراه تیم خود موفق به کشف و تولید 
ترکیبی برای مقابله با این پروتئین ش��ده، اظهار داش��ت: ما 
راهی را برای هدف قرار دادن گام هایی که س��رطان برای بقا 
برداش��ته، پیدا کرده ایم و امیدواریم که پژوهش ما بتواند در 
آینده به داروهای مؤثر با قابلیت توقف سازگاری سلول های 
سرطان با محیط هایی با اکسیژن پایین و در نتیجه توقف رشد 
بیشتر آنها منجر شود. وی افزود: گام بعدی ما توسعه بیشتر 

این مولکول برای ایجاد یک درمان مؤثر است. 

قفل شدن تومور سرطانی با کلید دانشمند ایرانی
 دندان ها 

 این گونه با شما حرف می زنند

سامت بدن نیازمند توجه به نکات مختلف است، از این رو باید همه 
 نکات س��امتی را از حفظ در ذهنتان داش��ته باش��ید. با استفاده از 
 این نکات ش��ما می توانید زندگی طوالنی و س��الم خود را تضمین 

کنید.
دندان ها از جمله اعضای اساسی در بدن هستند و باید دقت خاصی به 
آنها داشته باشید، زیرا تمام خورد و خوراک ما به دندان ها متصل شده 
است و اگر به آنها توجه نکنیم دچار مشکات بسیاری خواهیم شد. 
برای آن که از سامت دندان ها با خبر باش��ید باید راه های شنیدن 

صدای آنها را نیز بلد باشید.
 دندان ها به طرق مختلف با انسان سخن می گویند، ولی باید زبان آنها 
را به خوبی درک کرده باشید تا بتوانید سریع دندان را درمان کرده و 

از نابود شدنش جلوگیری کنید. 

در صورتی که هن��گام غذا خوردن ناگهان دردی ش��دید را در 
دهان خود و روی یکی از دندان ها احس��اس م��ی کنید حتما دچار 

حفره شده اید.
  ای��ن مش��کل را س��ریعا بای��د ب��ه پزش��ک گ��زارش دهید ت��ا از 
 بزرگ تر ش��دن حفره جلوگیری ش��ده و مشکات بیش��تری برای

دندان ها رخ ندهد. اگر این درد تنها یک بار اتفاق افتاده است نیاز به 
نگرانی نیست، چرا که حفره ای نیز در کار نخواهد بود. 

 اگر دندان های ش��ما دچار درد شده باش��ند و برای مدت یک 
هفته است که وقتی فشارشان می دهید درد می گیرند، باید سریعا به 
پزشک مراجعه کنید زیرا در این شرایط ممکن است دندان های شما 

دچار شکستگی یا ترک شده باشند که از آن بی خبر هستید. 

 زردی و لکه دار بودن دندان ها باعث زشت شدن و خراب شدن 
چهره شما می شود.

 دلی��ل اصلی ب��ه وج��ود آم��دن ای��ن مش��کات را می ت��وان در 
اس��تفاده بی��ش از ان��دازه از قه��وه و چ��ای دانس��ت، ام��ا دالیل 
 دیگری نیز می تواند داش��ته باش��د که مه��م ترین آن اس��تفاده از 
آنتی بیوتک های مختلف است. این لکه ها را می توانید با چند جلسه 

جرم گیری یا استفاده مداوم از مسواک از بین ببرید. 

 اگر دندان های ش��ما بی دلیل لق می ش��وند یا می افتند باید 
متوجه باشید که با مشکلی بزرگ روبه رو ش��ده اید. مشکات لثه و 
استخوان فک به گونه ای اس��ت که باعث می شود دندان ها از ریشه 
ضعیف ش��ده و به راحتی بیفتند. از جمله دالیل به وجود آمدن این 
 مش��کل می تواند مس��واک نزدن یا اس��تفاده نا منظم از نخ دندان 

باشد. 

خونریزی، قرمز شدن یا ورم کردن لثه ها نیز از جمله مشکاتی 
اس��ت که برای دندان ها به وجود می آید و باید راه مقابله با آن را بلد 

باشید.
 این مشکل می تواند نشانه ای از بارداری باشد و همچنین اگر بیش 
از یک یا دو هفته طول بکشد می تواند مشخص کننده عفونت های 

لثه باشد.
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
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 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
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3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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آگهی مزایده 
موضوع مزایده:  فروش 2006 متر زمين ) ششصد متر سوله بصورت خر پای  با پوشش سقف فلزی 
ورق گاولوانيزه موجدار- ديوار ها دو طرف نما – كف بتن(  ساختمان اداری دو طبقه در حد سفت كاری 
با زير بنای 144 متر – ساختمان نگهبانی و سرويس بهداشتی. تاسيسات برق با ديماند 235 كيلو وات 
بانضمام كنتور و باكس مربوط روشنائی سقفی – 3 عدد تابلو توزيع فرعی – يک عدد تابلوی اصلی 
فيدر و توزيع برق نصب شده و آماده بكار- تاسيسات گاز  انشعاب 100 متر مكعب 150 مترلوله گذاری 
با قطر سه و پنج اينچ به آدرس : شهرک صنعتی مورچه خورت خيابان بوعلی هفتم فرعی اول پالک 

 552
شرایط شرکت در مزایده   : خريداران می توانند  قيمت های خود را از طريق پاكت به آدرس دفتر 
واقع در ملک شهر خيابان 17 شهريور جنب مسجد قبا مغازه آقای عدنانی تحويل دهند در صورت 

بازديد از محل، قبال با شماره تماس 09375616499 هماهنگ شود. 
تاریخ مزایده: 92/5/26 ساعت 10 صبح به آدرس دفتر مراجعه فرمايند

مبلغ مزایده : قيمت پايه بر اساس نظر كارشناسان رسمی دادگستری 2733000000 ريال 
ميزان سپرده : چک تضمين شده در وجه شركت تعاونی نور گستر به مبلغ 10000000 ريال می باشد 
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