
استاندارد، واحدهای متخلف را به دام انداخت

 توسعه صنایع تبدیلی
ضامن بقای باغداران 

»مرثیه برف« 
درشبکه 
نمایش خانگی

مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان:

نابودی ساالنه بیش از35 درصد محصوالت باغی

هنر، بهترین راه پرورش و سیر 
انسان در مسیر متعالی است 7

 اظهارات نتانیاهو 
درباره دولت روحانی چگونه شناسنامه 2

خود را  تغییر دهیم؟ 8

3

اکثر وزرای پیشنهادی 
رأی می آورند

رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت که اکثر افراد کابینه پیشنهادی، شناخته شده هستند و 

به احتمال قوی رأی می آورند.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو 

با ایسنا در ارزیابی از تیم اقتصادی کابینه گفت:...

سرانه مصرف آب هر 
اصفهانی  روزانه 200 لیتر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
میانگین میزان مصرف سرانه آب در استان اصفهان در 
حال حاضر حدود 200 لیتر در شبانه روز است. هاشم 
امینی اظهار داشت: آبفای اس��تان اصفهان هیچ گاه 
درصدد جیره بندی آب ش��رب نبوده اس��ت، چراکه 
معتقدیم اعمال جیره بندی آب، مصرف بیهوده آب را 

در بردارد و مردم با انباشت آب...

2

3

گسترش فوالد
6

 قربانی بعدی سپاهان

چرا روحانی 
2

چنین کابینه ای را برگزید؟

س��االنه بیش از 35 درصد محصوالت باغی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری به علت نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، تبدیل به ضایعات 
می شود، بر همین اساس ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی در استان 

یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، صنایع تبدیلی کشاورزی به 
صنایعی اطالق می شود که با کمک آن می توان بخشی از محصوالت 
زراعی و باغی را با کاربرد روش های فیزیکی و شیمیایی تغییر وضع 
داده و بدین وس��یله ماندگاری این محصوالت را بیشتر و مصرف و 
عرضه آن را مناس��ب تر کرد و در مجموع از طریق این نوع صنایع 

ارزش اقتصادی محصوالت را باالتر برد.

با توجه به این که ظرفیت های زیادی در بخش کشاورزی و باغداری 
استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، استفاده بهینه از آن نیازمند 
شکل گیری و توسعه برخی زیرس��اخت ها از جمله صنایع تبدیلی 
و تکمیلی اس��ت. ایجاد این صنایع در تولی��د و فرآروی محصوالت 
کشاورزی و باغی و تحول اساس��ی در بخش صنایع غذایی اهمیت 
زیادی دارد. اکنون نبود یا کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب 
شده تا امکان بهره گیری از همه ظرفیت های بخش کشاورزی نشود 
و انگیزه برای تولید بیش��تر، کاهش یابد.برهمین اساس با توجه به 
رقم باالی حدود 35 درصد ضایعات محصوالت باغی در اس��تان و 

همچنین اهمیت صنایع تبدیلی  ... 

 اسحاق جهانگیری
 معاون اول روحانی شد

5 هزار نفر در اصفهان 
کارت اهدای عضو دارند

 شهرداری اصفهان
 تنها نهاد تولیدکننده تئاتر 

 سلطانی فر گزینه اصلح 
برای وزارت ورزش است

 50 مرکز اورژانس 
در  استان  وجود دارد
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به کودکان خیابانی صدقه ندهید
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ادامه از صفحه 7

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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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 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8
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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 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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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
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

موضوع مناقصه : اجرای كامل عمليات نصب و تعويض كنتور و رگوالتور مش�تركين گاز 
و جمع آوری آنها در سطح شهر های داران ، بويين ، مياندشت ، فريدونشهر ، چادگان و 

روستاهای تابعه 
نام و نشانی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان 

اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/5/28 

میزان تضمین ش�رکت در مناقصه : 133000000 ريال ) يكصدو سی و سه ميليون ريال ( 
کد فراخوان : 1334556 

مناقص�ه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر به پاي�گاه اطالع رس�انی 
 www.nigc-isfahan.ir : الكترونيك�ی ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس 
www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن ه�ای 5-6271031-0311 امور قرار دادها ی 

شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند . 
م الف 2882

نوبت  دوم
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
(سهامی خاص)



چهره روزیادداشت

 مصلحی بعد از وزارت اطالعات
 به کجامی رود؟

وزیر اطالعات گفت: رفتار ملت ایران در نحوه مقابله با اس��تکبار، الگویی 
برای تمام جهان است. 

حجت االس��الم حیدر مصلحی وزیر اطالعات با اش��اره به سابقه روحیه 
استکبارس��تیزی ملت ایران در برابر قدرته ای س��لطه گر، با بیان این که 
مردم ما همواره به دنبال مقابله با استکبار بوده اند، تأکید کرد: مقابله ملت 
ایرن با استکبار جهانی مرز نمی شناسد و محدود به این کشور و آن کشور 
هم نمی ش��ود. وزیر اطالعات گفت که رفتار ملت ایران در نحوه مقابله با 
استکبار الگو دهی به تمام جهان است.  مصلحی همچنین در پاسخ به این 
سؤال که بعد از پایان مأموریت در وزارت اطالعات به کجا خواهید رفت، 

گفت: به جایی می روم که نیاز به خدمت داشته باشد.

 اظهارات نتانیاهو 
درباره دولت روحانی

بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیس��تی روز یک شنبه با تکرار 
اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن برنامه هس��ته ای ایران مدعی ش��د 
درست است که رییس جمهور تغییر کرده است، ولی دولت عوض نشده 

است. ایران در آرزوی تولید سالح هسته ای است تا اسرائیل را نابود کند.
به گزارش روزنام��ه یدیعوت آحارون��وت، نتانیاهو در ادام��ه ادعاهایش 
گفت: این ریس��کی برای کل جهان اس��ت و ما به مقابله با آن متعهدیم.

رژیم صهیونیستی تنها دارنده سالح های هسته ای در خاورمیانه است که 
همواره از بازرسی تأسیساتش ممناعت کرده است.

 نظر هاشمی درباره 
میهمانان مراسم تحلیف

فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حاشیه مراسم تحلیف دکتر روحانی 
گفت: س��خنرانی آقای روحانی در مراس��م تحلیف کامل، جامع و نشان 
دهنده نگاه اس��تراتژیک و عمیق رییس دولت یازدهم نسبت به مسائل 

داخلی و خارجی است.
محسن هاشمی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره نحوه برگزاری 
مراسم تحلیف گفت: مراس��م تحلیف و س��وگند دکتر روحانی با نظم و 
آراس��تگی قابل توجهی برگزار ش��د و تنها جای آقای خاتمی خالی بود. 
منتقدان جریان عقالنیت و اعتدال باید بدانند یکی از ش��عارهای اصلی 

دولت، وحدت ملی است و لذا همه باید برای تحقق آن تالش کنیم.

نخستین کنفرانس خبری 
رییس جمهور

محمد شیخان معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: 
اولین نشست خبری حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی رییس 
جمهور کشورمان س��اعت17 عصر سه ش��نبه این هفته)امروز( برگزار 
خواهد ش��د. وی افزود: در این کنفرانس خبری که در ساختمان شهید 
بهشتی ریاست جمهوری برگزار می شود وخبرنگاران رسانه های تصویری 

و مکتوب داخلی و خارجی حضور خواهند داشت.
به گفته معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور، این کنفرانس 
خبری به صورت همزمان و زنده از طریق صداوسیمای جمهوری اسالمی 

ایران و همچنین شبکه  ای بین المللی پخش خواهد شد.

اکثر وزرای پیشنهادی رأی می آورند
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که اکثر 
افراد کابینه پیش��نهادی، شناخته شده هس��تند و به احتمال قوی رأی 

می آورند.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو با ایسنا در 
ارزیابی از تیم اقتصادی کابینه گفت: افراد این تیم متفاوت هستند و تیم 
یکدست نیست، اما وزیر اقتصاد پیشنهادی، دکتر طیب نیا فردی باسابقه 
و باتجربه است و با توجه به این که معاونت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را 
عهده دار بوده فردی شناخته  شده است و به احتمال قوی رأی خواهد آورد.

 نظر صادق زیباکالم 
درباره کابینه روحانی

صادق زیباکالم کارشناس مس��ائل سیاسی و استاد دانش��گاه تهران به 
تحلیل و بررس��ی اعضای پیش��نهادی کابینه یازدهم به مجلس شورای 

اسالمی پرداخت.
وی تقدیم اعضای پیش��نهادی کابینه در انتهای مراسم تحلیف توسط 
رییس جمهور به مجلس را نش��ان از جدی، منظم و با مس��ئولیت بودن 
حجت االسالم روحانی دانست و گفت: رییس جمهور نشان داد که با برنامه 
کار می کند. این کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که باید نمره 50-

50 را به اعضای پیشنهادی کابینه آقای روحانی  داد، چراکه به گفته وی 
این لیست پیشنهادی به مجلس چندان بر حسب انتظارات اصالح طلبان 

نبود و حتی مورد طبع اصولگرایان نیز قرار نداشت.

اخبار کوتاه 

 موضوع انتقال قدرت 
قانونمند و اخالقي صورت گرفت

نبی حبیبی/ دبیر کل مؤتلفه    
مراسم تنفیذ و تحلیف برگزار شده و عمال دولت کار خود را آغاز کرده است.  
باید از همه دس��ت اندرکاران دولت هاي نهم و دهم و آقاي احمدي نژاد 
تشکر کرد و به آنها خسته نباشید گفت. موضوع انتقال قدرت، قانونمند و 
اخالقي صورت گرفت. یک فرصت جدید پدید آمده است که روح جدیدي 
به کابینه اجرایي کشور دمیده شود. ظرفیت جدیدي از نیروهاي انساني 
به عرصه اج��را مي آیند، بنابرای��ن آنها باید رکورد جدی��دي از خدمت را 
به جا بگذارند ک��ه به کارآمدي 
نظام افزوده ش��ود. انقالب سه 
دهه حیات افتخارآفرین داشته 
است و مدیران دهه چهارم باید 
با انرژي بیشتر باش��ند لذا باید 
از کادرهاي کارآم��د و با تجربه 
استفاده کرد، امیدوارم مجلس 
در رأي اعتم��اد ای��ن دق��ت را 

داشته باشد.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی با صدور حکم��ی محمود احمدی 
 نژاد رییس جمهور سابق کش��ور را به عضویت در مجمع تش��خیص مصلحت نظام منصوب 

کردند. 

 میانگین سنی 
وزرای کابینه روحانی

اسحاق جهانگیری 
معاون اول روحانی شد

میانگین سنی وزرای معرفی شده توسط دکتر روحانی به مجلس شورای 
اسالمی 58 سال است. 

 کم سن ترین فرد معرفی شده، طیب نیا وزیر پیش��نهادی اقتصاد با 53 
سال و مس��ن ترین فرد، نعمت زاده وزیر پیش��نهادی صنعت با 68 سال 

سن است. 
 روحانی اولین رییس جمهوری اس��ت که فهرس��ت اعضای پیشنهادی 

کابینه خود را همزمان با مراسم تحلیف به مجلس ارایه کرده است. 
 به گزارش جهان، در مقایس��ه با کابینه های گذش��ته دول��ت ها، دولت 
روحانی پیرترین کابینه به ش��مار می رود. گفتنی اس��ت میانگین سنی 
کابینه های اول و دوم هاشمی41 و44 س��ال، کابینه اول و دوم خاتمی 

45 و47 سال و کابینه اول و دوم احمدی نژاد 49 و50 سال بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر حسن روحانی، اس��حاق جهانگیری به عنوان 
معاون اول رییس جمهور منصوب شد.

 در مت��ن حکم ریی��س جمهور خط��اب به اس��حاق جهانگی��ری آمده 
 اس��ت: براس��اس اصل124 قانون اساس��ی و نظر به مراتب شایستگی و 
س��وابق طوالنی خدمت موفق در مس��ئولیت های اجرایی و تقنینی، به 
موجب این حک��م جنابعالی را به عن��وان »مع��اون اول رییس جمهور« 

برمی گزینم.
  امید اس��ت با عنایات الهی و همکاری اعضای محت��رم دولت در خدمت 
به ملت ش��ریف ای��ران و نظ��ام جمه��وری اس��المی با رعای��ت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبیر و امید، موفق 

باشید.

عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارج��ه  درباره تماس 
تلفنی اخیر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلس��تان و 
تأکید بر تقویت و بهبود روابط تهران و لندن، با بیان این 
که مجلس شورای اسالمی در سال1390 درباره روابط 
دو کش��ور تصمیم گیری کرد و رابطه را به سطح کاردار 
کاهش داد، گفت: این انگلیسی ها بودند که اقدام به قطع 
رابطه کردند، ل��ذا اگر می خواهند دوب��اره روابط را احیا 

کنند خودشان باید پیشقدم شوند.
وی یادآور ش��د: پیش��قدم ش��دن نیز مس��تلزم تغییر 
رویکردها و رفتارهای آنهاست و باید دولت ایران به این 
نتیجه برس��د که در احیای روابط، منفعتی برای کشور 
وجود دارد. س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی با ذکر این 
نکته که تالش هایی از سوی انگلیس در این زمینه آغاز 
شده، از جمله تمایل اس��تراو برای سفر به ایران و تماس 
تلفنی هیگ با صالحی، به اظهارات قبلی اش درباره تمایل 
استراو برای سفر به تهران اش��اره و خاطرنشان کرد: اگر 
ایش��ان می خواهد اقدامی برای احیای روابط انجام دهد 
باید از لندن ش��روع کرده و س��عی کند رویکردها را در 
آنجا )انگلستان( عوض کند. وی درباره روابط نه چندان 
گرم تهران و آنکاراگفت: روابط دو کشور بسیار عمیق و 

دیرینه است. 

»دادگاه می خواهد من را دوباره مجازات کند و این برخالف 
قانون است«، این اظهارات فائزه هاشمی درمورد رسیدگی 

به پرونده ای با اتهام »اخالل در نظم عمومی« است. 
فائزه هاشمی مهر ماه س��ال91 به اتهام تبلیغ علیه نظام از 
سوی ش��عبه 15 دادگاه انقالب به شش ماه حبس محکوم 
و در همان م��اه برای گذران��دن دوران محکومیتش راهی 
زندان اوین شد. اواسط اسفندماه همان سال، فائزه هاشمی 
با گذراندن دوران محکومیتش آزاد شد. البته برای وی به 
اتهام اخالل در نظم زندان پرونده ای جدیدی تشکیل شد. 
دادستان عمومی و انقالب تهران در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه سرپرس��ت دادس��رای جرائم رایان��ه ای در جمع 
خبرنگاران درباره پرونده فائزه هاش��می گفت: پرونده ای 
به اتهام اغتش��اش در نظم زن��دان برای وی مطرح ش��ده 
اس��ت و پرونده مذکور در مرداد ماه رس��یدگی می ش��ود. 
وکیل مدافع فائزه هاش��می در همان روز به ایسنا گفت که 
دادگاه موکلش16 مرداد ماه و در شعبه 15 دادگاه انقالب 
برگزار می شود. فائزه هاش��می اردیبهشت ماه سال جاری 
در حالی که برادرش را در دادگاه انقالب همراهی می کرد، 
درباره آخرین جزئیات پرونده خود مدعی ش��د: دس��تگاه 
قضایی می خواهد من را دو بار مجازات کند که این موضوع 

بر خالف قانون است.

ش��ورای عال��ی امنی��ت مل��ی براس��اس اصل  ی��ک صد و 
هفتاد و شش��م به  منظور تأمی��ن  منافع ملی  و پاس��داری  
از انق��الب  اس��المی  و تمامی��ت  ارض��ی  و حاکمی��ت  ملی  
»ش��ورای  عالی  امنیت  ملی« به  ریاس��ت  ریی��س  جمهور، 
 1      -تعیین سیاست های  دفاعی  - امنیتی  کشور در محدوده  
سیاس��ت های  کلی  تعیین  ش��ده  از طرف  رهبر انقالب ، 2      - 
هماهنگ  نمودن  فعالیت  های  سیاسی ، اطالعاتی ، اجتماعی ، 
فرهنگی  و اقتصادی  در ارتباط با تدابیر کلی  دفاعی  - امنیتی ، 
3      - بهره  گیری  از امکانات  مادی  و معنوی  کشور برای  مقابله  با 
تهدیدهای  داخلی  و خارجی . اعضای  شورا عبارتند از رؤسای  
قوای  سه  گانه  ، رییس  ستاد ظرماندهی  کل  نیروهای  مسلح  
، مس��ئول  امور برنامه  و بودجه، دو نماینده  به  انتخاب رهبر 
انقالب ،  وزرای  امور خارجه ، کشور، اطالعات که حسب  مورد 
وزیر مربوط و عالی ترین  مقام  ارتش  و س��پاه  تأسیس شده 
است. بنابراین گزارش،       شورای  عالی  امنیت  ملی  به  تناسب  
وظایف  خود شوراهای  فرعی  از قبیل  شورای  دفاع  و شورای  
امنیت  کشور تشکیل  می دهد. مصوبات  شورای  عالی  امنیت  
ملی  پس  از تأیید رهبر انقالب  قابل  اجراست . گفتنی است در 
سایت ها و خبرگزاری های معتبر از محمد فروزنده به عنوان 
گزینه احتمالی دبیر شورای عالی امنیت ملی کابینه یازدهم 

یاد می شود.

کابینه دکتر حسن روحانی که روز یک شنبه از آن رونمایی 
شد، کابینه  ای اس��ت که ضعف و قوت آن را باید در روزهای 
آینده جس��تجو کرد، اما وزن جریان های سیاس��ی در این 

کابینه وضوح مشخصی دارد. 
از میان اعضای این کابینه، بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی 
و محمد علی نجف��ی و جعفر میلی منفرد در کابینه س��ید 
محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی 
کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور سید محمد خاتمی بود. 

 چیت چی��ان، واعظ��ی و نعم��ت زاده، وزرای پیش��نهادی 
وزارتخانه ه��ای نی��رو، ارتباط��ات و صنعت نی��ز در دولت 
سیدمحمد خاتمی در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول 
بودند. طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت 
در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای 
پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در   همان دوران هم یکی از 
اعضای کابینه اس��ت. محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی 
امور خارجه نیز ریاس��ت دفتر نمایندگی ایران در س��ازمان 
ملل هم در دوران خاتمی و هم در سال های آغازین ریاست 
جمه��وری احمدی نژاد را در س��ابقه خ��ود دارد. وی بدون 
وابستگی جناحی از شخصیت های مورد اعتماد نظام است. 
به نظر می رسد، کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت 
بیشتر، اصالح طلبان، اصولگرایان و دو نفر هم مستقل است.

قوه قضائیه دولتامور خارجه کابینه

انگلیسی ها رویکردها و 
رفتارهایشان را تغییر دهند

 ۱۶ مرداد؛
 فائزه هاشمی در دادگاه

 جانشین جلیلی 
در دولت روحانی کیست؟

اصولگراها و اصالح طلبان 
دولت روحانی
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مراس��م تحلیف رییس جمهوری در مجلس ش��ورای اسالمی و با 
حضور نمایندگان کشورهای خارجی و مقامات لشکری و کشوری 
برگزار شد. دکتر روحانی در انتهای سخنان خود نامه معرفی اعضای 
هیأت دولت را نیز به مجلس ارایه داد و نام گزینه های معرفی شده 
از تریبون مجلس خوانده ش��د. ترکیب معرفی شده تقریبا همان 
لیستی بود که از چند روز گذشته در رسانه ها منتشر شده بود. تنها 
تغییرات انجام شده، معرفی حجت االسالم پور محمدی به عنوان 
وزیر دادگستری و البته معرفی عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان 

وزیر کشور بود.
دق��ت در چهره ه��ای معرفی ش��ده به عن��وان هم��کاران دکتر 
روحانی در دولت تدبیر و امی��د، بیش از هر چی��ز بیانگر عمل به 
وعده وی مبنی بر تش��کیل دول��ت فراجناحی و معتدل اس��ت. 
گزینه های معرفی ش��ده هم به لحاظ س��ابقه مدیریت��ی و هم به 
 لحاظ مش��ی سیاس��ی خود به واقع مع��رف یک دول��ت میانه رو

و معتدل خواهد بود. بدون تردید تندروها از هر دو س��و بیشترین 
زاویه و دلخوری ها را از بابت معرفی این چهره ها خواهند داشت.

از میان گزینه های یاد ش��ده محمد علی نجفی و محمود حجتی 
چهره های شناخته ش��ده تر اصالح طلب هستند و مصطفی پور 
محمدی و رحمانی فضلی هم چهره های شاخص اصولگرا هستند. 
بقیه افراد هم یا مس��تقلند و یا خیلی به گرایش��ات سیاسیش��ان 
شناخته شده نیستند و بیشتر مدیران با سابقه و میانه روی هستند 

که سابقه همکاری با دولت های گذش��ته را داشته اند. روحانی به 
خوبی دریافته است که در طول4 سال دولت خود بیش از هر نهاد 
دیگر با مجلس مواجهه خواهد داش��ت. پیش��برد اهداف و برنامه 
های او و به خص��وص اس��تقرار آرامش و ثبات در کش��ور محقق 
نخواهد ش��د، مگر با همکاری و برقراری تعام��ل مثبت با مجلس. 
تجربه دولت نهم و دهم بیش از هر چیز دیگ��ری در مقابل دولت 
روحانی و البته مجلس شورای اسالمی است که اصرار به استفاده 
از حداکثر حقوق قانونی و عدم همراهی و مدارا با یکدیگر، چگونه 
جل��وه گاه اختالفات و صحن��ه درگیری های حقوقی و سیاس��ی 
خواهد ش��د که هم دولت را در پیش��برد برنامه های��ش ناکام می 
گذارد و هم مجلس را از رس��یدن به آمال خود باز می دارد. دولت 
احمدی نژاد در اولین مواجهه خود با مجلس اصولگرا نتوانس��ت 
رأی اعتم��اد کامل بگیرد و تش��کیل ناقص دولت، س��نگ بنایی 
 در دولت ش��د که به صورت تغییرات و جابه جایی ه��ا تا آخرین 
ماه های عمر دولت ادامه یافت و تصویرگر دولتی غیر منس��جم و 

ناهماهنگ شد.
از این منظر روحانی به خوبی واقف اس��ت که اولی��ن گام مؤثر در 
برقراری تعامل با مجلس و اس��تفاده از ظرفیت های پارلمان برای 
حل مش��کالت کش��ور، گرفتن رأی اعتماد باال برای کابینه خود 
است؛ امری که طلیعه روشنی است برای ادامه یک مسیر طوالنی.  
به نظر می رسد چهره های معرفی شده رضایت مجلس اصولگرا را 

به دنبال داشته باشد.
از وجهی دیگ��ر و معطوف به گفتم��ان اعتدالی دکت��ر روحانی، 
 رییس جمهور با معرف��ی این چهره ه��ا در حقیقت ب��ه گروه ها

 و جن��اح ه��ای سیاس��ی و همچنی��ن نهاده��ای مختل��ف پیام 
 می ده��د ک��ه خ��ط مش��ی دول��ت او میان��ه روی و پرهی��ز از 
تنش زایی اس��ت. او در اولی��ن گام با انتخاب گزین��ه هایی که به 
تندروی شهره نیس��تند و از سویی دیگر بیش��تر به مدیریت ها و 
سوابق مسئولیتی خود ش��ناخته ش��ده اند، می خواهد این پیام 
را بدهد ک��ه تندروها در دول��ت او جایی ندارن��د و تأکید کند که 
در دول��ت او ساختارش��کنی و قان��ون گریزی و زیر س��ؤال بردن 
ارزش ها و نادیده گرفتن آرمان ها و اص��ول جایی ندارد. در میان 
گزینه های معرفی ش��ده ش��اید بی��ش از هم��ه رحمانی فضلی 
وزیر پیش��نهادی برای وزارت کش��ور، برای اصالح طلبان تندرو 
 محل بحث و البته انتقاد باش��د، کما این که در برخی رس��انه ها و 
ش��بکه های اجتماعی انتقاده��ای عجیبی به ای��ن انتخاب آغاز 
 شده است. از نظر این عده، وزارت کش��ور از جمله وزارتخانه های

کلی��دی و مهم اس��ت که جه��ت گیری ه��ای سیاس��ی دولت 
را در ح��وزه ه��ای مختلف پیش می ب��رد. انتخاب ی��ک اصولگرا 
هرچن��د معتدل و میان��ه رو برای طی��ف هایی از اص��الح طلبان 
خوش��ایند نیس��ت، اما در این انتخاب هم باید رگ��ه های زیرکی 
و سیاس��تمداری دکت��ر روحانی را جس��تجو کرد. بدیهی اس��ت 
انتخاب گزینه ای اصولگرا برای وزارت کش��ور که بیشترین نقش 
را در تأمین امنیت سیاس��ی دارد، کار دقیق و حس��اب شده ای از 
سوی دکتر روحانی اس��ت تا هر گونه امکان مانور را از تندروهای 
 دو جن��اح بگی��رد، چ��ه آن ک��ه در ص��ورت حضور ی��ک چهره 
اصالح طلب در وزارت کشور چه بسا امکان ایجاد تنش های سیاسی 

یک بار دیگر فراهم می شد و دولت را درگیر حواشی می کرد.
   اصالح طلبان به کجا نظر دارند؟

از س��ویی دیگر به نظر می رس��د اصالح طلبان نیز بیش از آن که 
به حضور در کابینه امید داش��ته باش��ند، به مهیا ش��دن محیط 
بهتر ب��رای فعالیت های مدنی چش��م دارند تا در س��ایه این فضا 
بتوانن��د به بازس��ازی بهتر خ��ود بپردازند و خود را ب��رای حضور 
مؤثرت��ر در رقابت ه��ای پیش رو آم��اده کنند. ای��ن مقوله امری 
اس��ت که متأس��فانه در می��ان اصولگرای��ان هیچ تالش��ی برای 
نیل ب��ه آن دیده نمی ش��ود،  بنابرای��ن عدم حض��ور دکتر عارف 
 در کابینه دکت��ر روحانی بیش��تر در این راس��تا ارزیابی و تحلیل 
می شود. البته این موضع را نباید یکسان دانست و باید منتظر ماند 
که تندروهای اصالح طلب که عمدتا خارج از کشور هم هستند یا 
در برخی رس��انه ها قلم می زنند، نس��بت به کابینه دکتر روحانی 

انتقاداتی تند داشته باشند.
 در مجموع کابینه روحانی معرف ادعای او در اعتدال گرایی و میانه 
روی و فراجناحی بودن است. دولتی مرکب از محمد علی نجفی و 
مصطفی پور محمدی و رحمانی فضلی و حجتی البته که ترکیب 

جدیدی است.

تحلیلی بر ساختار و گفتمان حاکم بر کابینه پیشنهادی رییس جمهور

 واکنش مبارک چراروحانیچنینکابینهایرابرگزید؟
به احتمال آزادی با عفو

دیکتاتور سابق مصر ضمن اعالم مخالفت با درخواست ها 
برای عفو خود و پس��رانش  تأکید ک��رد: مردن در زندان 
برایم شرافتمندانه تر از آزادی اس��ت که با عفو به دست 

آید. 
صفحه »متاسفم رئیس«، یکی از صفحات مصری موجود 
در پایگاه اجتماعی فیسبوک، اخیرا نامه ای را از حسنی 
مبارک دیکتاتور سابق مصر منتشر کرد که در آن، مبارک 
اعالم کرده با درخواس��ت ها و تالش های میانجی گرانه 

برای عفو خود مخالف است. 
 مبارک همچنین تأکید کرد، حتی اگر این میانجی گری 
توسط کمیته های حقوق بشر مصر صورت گیرد، حاضر 

به قبول آن نیست.

 پرویز مشرف 
به زودی آزاد می شود

وزیر کشور سابق پاکستان از آزادی رییس جمهوری سابق از 
سوی دولت نواز شریف در روزهای آتی خبر داد. 

»زاهد سرفراز« یکی از رهبران حزب مسلم لیگ پاکستان در 
یک کنفرانس خبری در اسالم آباد گفت: دولت نواز شریف به 
زودی پرویز مشرف رییس جمهوری سابق را آزاد می کند و 
وی می تواند از کشور خارج شود. وی افزود: جان کری وزیر 
خارجه آمریکا در س��فر اخیر خود به پاکستان با نواز شریف 
درباره آزادی مشرف و »شکیل افریدی« گفتگو کرد. افریدی 
پزشکی است که به دولت آمریکا کمک کرد تا مخفیگاه اسامه 

بن الدن در ابوت آباد را کشف کند.

در ژنو 2 شرکت می کنیم
 بشار اسد در س��خنانی درباره تحوالت سوریه و توطئه های
 خارج��ی علیه دمش��ق اف��زود: چه بس��ا تحرک سیاس��ی

می تواند به حل بحران کنونی کمک کند، ولی به تنهایی راه 
حل جامعی نیست. طرف مقابل خواستار حل سیاسی بحران 
موجود نیست. هیچ انسان عاقلی نیست که بگوید تروریسم با 

سیاست درمان می شود.
رییس جمهور س��وریه گفت:درکنفرانس ژنو2 شرکت می 
کنیم، هرچند که می دانیم باطرف هایی که مذاکره می کنیم 
نماینده هیچ جریان یا گروهی حتی خودش��ان نیزنیستند، 
بلکه نماینده کشورهایی هس��تند که آنان راایجاد کرده اند 

وتأمین مالی می کنند.

اخبار بین الملل



یادداشت

 اهدای ۱۸۰ سبد کاالیی 
به خانواده های نیازمند زندانیان

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی، تربیتی اس��تان اصفهان گفت: 
به مناسبت ماه مبارک رمضان و با تالش خیرین خیریه امام موسی 
کاظم )ع(، بیش از۱۸۰ س��بد کاالیی و همچنین ۵۰۰ بن یک صد 
هزار ریالی به خانواده های زندانیان نیازمند تحت پوشش این خیریه 

اهدا شد.
 به گزارش ایمنا، رمضان امیری گفت: یکی از اساس��ی ترین اهداف 
تشکیل خیریه ها در زندان های اس��تان اصفهان، کمک به معیشت 
خانواده های زندانیان اس��ت که این امر در طی س��ه سال گذشته با 
مش��ارکت و کمک خیرین و اعضای هیأت مدیره خیریه امام موسی 

کاظم )ع( به وقوع پیوسته است.

 آیندگان، طرح احیای میدان
 امام علی)ع( را قضاوت می کنند

 گروه ش�هر- عض��و منتخ��ب چهارمین دوره ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان گفت: با احیای می��دان امام عل��ی)ع( ابعاد مختلف 
 فرهنگ��ی، اجتماع��ی و میراثی این مح��دوده احیا ش��ده و به طور 
 حتم آین��دگان، این ط��رح عظیم را تأیی��د و درم��ورد آن قضاوت 

می کنند.
رسول جهانگیری  اظهار داش��ت:  طرح میدان امام علی)ع( مبحث 
تازه و جدیدی است که بافت تاریخی۸۰۰ س��اله شهر با اجرای این 
طرح احیا شده و آیندگان در رابطه با این طرح قضاوت خواهند کرد.

 سایت میدان امام علی)ع(
 راه اندازی شد

گروه شهر - س��ایت میدان امام علی)ع( به منظور اطالع رسانی به 
مردم اصفهان و کشور راه اندازی شد.

http://  به گ��زارش ایمنا، در س��ایت ام��ام عل��ی )ع( ب��ه آدرس
emamali.isfahan.ir تم��ام اخبار، گ��زارش و مطالب مختلف 
در خصوص تاریخچه ، طراحی و مراحل اجرای طرح احیای میدان 
امام علی )ع( منتشر شده اس��ت. همچنین تصاویر قدیمی از میدان 
امام علی )ع( و مراحل روند اجرای این طرح از ابتدا تاکنون از دیگر 
 مطالبی اس��ت که در این س��ایت برای عالقه مندان قابل مش��اهده

 است.

احداث بزرگ ترین دهكده 
گردشگري زمستاني کشور 

فرماندار فریدونشهر گفت: بزرگ ترین دهکده گردشگري زمستاني 
کش��ور با همکاري س��ازمان عمران زاینده رود در این شهرس��تان 

احداث مي شود.
 مهدي سلیمي در گفتگو با ایرنا اظهار داشت:  با وجود برف در هفت 
ماه از س��ال بر روي رش��ته کوه ها، این شهرستان مس��تعد توسعه 
گردشگري زمستاني است. وي افزود: در این دهکده ۲۴ نوع خدمات 

به گردشگران ارایه خواهد شد.

 بهینه سازی مصرف برق
 در استخر مروارید کاشان

مدیرعامل س��ازمان رفاهي- تفریحي ش��هرداري کاشان از کاهش 
مصرف برق در استخر مروارید کاشان به یک سوم خبر داد.

  مهدی نادعلی اظهار داشت: به منظورکاهش مصرف انرژی با تعویض 
مهتابی ها و روشنایی های داخل محوطه استخر مروارید، مصرف برق 

به یک سوم کاهش یافت.

گشتی در اخبار 

 آب آشامیدنی اصفهان 
فعال سالم است

کارشناس مسئول بهداشت محیط اصفهان  
حسین صفاری

با افت بسیار محس��وس فش��ار آب در یک ماه گذش��ته، آب خروجی از 
شیرهای آب منازل، دیگر زاللی روزهای عادی سال را ندارد و در مواردی 
به غیر از رنگ شیری، قهوه ای تند به همراه بوی ماندگی نیز به آن اضافه 

شده است.
حسین صفاری کارشناس مسئول بهداش��ت محیط اصفهان با تکذیب 
بیماری زایی آب اصفهان و علت رنگ قهوه ای و بوی خاص آب اصفهان به 

خبرنگار ایسنا گفت: در زمانی 
که آب به دلیل افت فشار قطع 
می ش��ود، رس��وبات ناش��ی از 
فرسودگی لوله ها به بخش شرب 
منازل منتقل می ش��ود که در 
این مورد مردم باید اجازه دهند 
ابتدا بخشی از آب از لوله خارج 
شود و یا با توری های مخصوص 

رسوبات آب را از آن جدا کنند.
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چهره روز
بهره برداری از مصالی سمیرم ضروری است

 حامد منیری فرماندار شهرس��تان س��میرم گفت: به منظ��ور بهره گیری گس��ترده معنوی از 
آیین های نماز جماعت عالوه بر توسعه حسینیه ها و مساجد، بهره برداری از مصالی شهرستان 

ضروری است و به منظور ادامه عملیات عمرانی آن نیازمند مساعدت مردمی هستیم.
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 ثبت 45هیأت مذهبی
 در اردستان

استاندارد واحدهای 
متخلف را به دام انداخت

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اردستان گفت: ۴۵هیئأت مذهبی 
از اردستان در این اداره ثبت ش��ده اند، اما متأسفانه هیچ کدام از هیئات 

مذهبی شهر زواره ثبت این اداره نشده اند.
حجت االس��الم والمس��لمین محمود مرادی در اولین جلسه هماهنگی 
برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای هیأت های مذهبی شهرستان 
اردس��تان اظهار داش��ت: در هیأت ها انگیزه ها معنوي است و نقشي که 
هیأت های مذهبي دارند، یک نقش کلیدي اس��ت. رییس اداره تبلیغات 
اسالمی اردستان تعداد هیأت های ثبت شده اردستان را ۴۵ هیأت اعالم و 
تصریح کرد: متأسفانه هیچ کدام از هیأت های مذهبی شهر زواره در اداره 
ثبت نیستند و امیدواریم که آنها نیز هیأت های خود را ثبت و در انتخابات 

شوراي هیأت های مذهبي شرکت کنند.

مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان گفت:تاکنون تعداد زیادی از واحدهای 
متخلف از استانداردهای معین شده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده اند 
که برای جرائم این واحدها تا ۱۰ میلیون توم��ان جریمه و حکم زندان نیز در 

نظر گرفته شده است.
 غالمحسین شفیعی مدیرکل اداره استاندارد اس��تان اصفهان افزود: با توجه 
 به اجباری بودن استاندارد در مصالح س��اختمانی و نقش برجسته انواع آجر 
 در کیفی��ت، اس��تحکام و مرغوبی��ت س��اختمان ها، اداره کل اس��تاندارد 
 اس��تان اصفهان نظارت مس��تمر و ویژه ای را بر واحده��ای تولید کننده آجر 
اعمال نموده و با توج��ه به وضعیت تأم��ل برانگیز استانداردس��ازی مصالح 
ساختمانی در اس��تان اصفهان، حجم نظارت ها و بازرسی های الزم گسترش 

یافته است.

س ایمنا[
]عك
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کمک ک��ردن به ک��ودکان 
 گروه 
خیابانی به شکل عملی خیر شهر

درآم��ده ک��ه ای��ن صدقه 
ناصحیح عرص��ه خدمت رس��انی متولیان اصلی 
ساماندهی این کودکان را با دشواری روبه رو کرده 

است.
کمتر روزی اس��ت که پش��ت یکی از چراغ های 
قرمز به کودکان��ی برنخوریم که ب��ا التماس از ما 
می خواهند، آدامس بخریم ی��ا بابت پاک کردن 
شیشه ماشین پولی به آنها بدهیم؛کودکانی که با 
چهره های معصوم و لباس های وصله دار نداریشان 
بر روح ما س��وهان می کش��ند و بی اختیار حس 

نوعدوستی را در ما زنده می کنند.
بی اختیار می ایستیم و اگر چه جنسشان را احتیاج 
نداریم، اما باز می خریم و از آن بدتر آن اس��ت که 
برخی فقط به آنها پول می دهند و جنسش��ان را 

هم نمی برند!

نمی توانی�م کودک�ی را ببینی�م ک�ه 
برای2۰۰ تومان التماس می کند

سال هاس��ت مردم ما به این ک��ودکان خیابانی و 
یا کودکان کار کمک می کنن��د و این نوع کمک 
نادرست به ش��کلی در آمده که در بسیاری موارد 

جای صدقه های صحیح را گرفته است.
در بیش��تر موارد نمی دانیم یا فک��ر نکرده ایم که 
کمک م��ا درد این ک��ودک را دوا نمی کند و تنها 
باعث می شود او با گدایی و مشاغل کاذب بزرگ 
شود، در حالی که جای او مدرسه است و نهادهایی 
در قانون موظف شده اند وضعیت این کودکان را 

سامان بخشند.
پ��س بهتر اس��ت مراک��ز ذیصالح ش��هرداری و 
بهزیس��تی و یا پلی��س را از وجود ای��ن کودکان 
آگاه کنیم و کمک های خود را نیز به بهزیس��تی 
یا کمیته امداد ب��رای س��اماندهی هدفمند این 

کودکان اهدا کنیم.

قوانین کشور درمورد کودکان خیابانی 
چه می گوید

 ش��هرداری یک��ی از نهادهای متول��ی کودکان 
خیابانی اس��ت که مدیری��ت نظ��ارت و کنترل 
ش��هرداری در بخش تخلفات ش��هری به وسیله 
اکیپ های ویژه ای که ب��رای جمع آوری کودکان 
کار و خیابان��ی آم��وزش دیده ان��د در این زمینه 

فعالیت می کند.
البته ش��هرداری تنها در رسالت زیباسازی منظر 
شهر و در بخش فعالیت های فرهنگی خود موظف 
است کودکانی را که به دستفروشی و یا تکدیگری 
می پردازند و یا فاقد سرپرست هستند شناسایی و 

به مراکز ذیصالح بهزیستی تحویل دهد.
در قانون شهرداری ها آمده است، اکیپ های رفع 
تخلفات ش��هری ش��هرداری موظفند با کودکان 
خیابانی که توس��ط افراد س��ودجو و یا باندهای 
تکدیگ��ری تحت ش��گردهای خاصی ب��ه ایجاد 

مزاحمت برای شهروندان پرداخته و یا چهره شهر 
را نازیبا می کنند، برخورد کند.

مدیریت نظ��ارت و کنترل ش��هری س��عی دارد 
با توصی��ه و تعهد گرفت��ن از این ک��ودکان و در 
مراحل بعد با کمک مراکز ذیصالح از مداومت این 
کودکان در مشاغل کاذب جلوگیری به عمل آورد.

بند ۵ ماده ۵۵ ش��هرداری ها نیز انجام مش��اغل 
مزاحم و دستفروشی و تکدیگری را جرم دانسته 
و مدیریتی در ش��هرداری برای ساماندهی به این 

مشکل راه اندازی کرده است.
ماده7۱۲ قانون مجازات اس��المی نیز تکدیگری 
و کالش��ی را جرم دانس��ته و افرادی را که از این 
راه امرار معاش می  کنند به حبس از یک تا س��ه 
ماه و مصادره اموال گدایی شده محکوم می کند، 
همچنین ماده 7۱3 این قانون می گوید، هر کس 
کودک صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدیگری 
قرار دهد، به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد 

اموال گدایی شده محکوم می کند.
پ��س بهتر اس��ت مراک��ز ذیصالح ش��هرداری و 
بهزیس��تی و یا پلی��س را از وجود ای��ن کودکان 
آگاه کنیم و کمک های خود را نیز به بهزیس��تی 
یا کمیته امداد ب��رای س��اماندهی هدفمند این 

کودکان اهدا کنیم

در اصفهان ک�ودک خیابان�ی نداریم، 
اینها کودکان کار هستند

کارش��ناس ام��ور آس��یب دی��دگان اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان گفت: با توجه به این که 
کودکان خیابانی به افراد زیر سن ۱۸ سال اطالق 
می ش��ود، در اصفهان به معنای کلم��ه، کودک 

خیابانی و کارتن خواب نداریم.
عباسعلی توفیقی افزود: بیشتر اینها کودکان کار 
هس��تند که خانواده و یا افراد دیگر از درآمد آنها 
ارت��زاق می کنند. وی ادام��ه داد: در برخی موارد 
این کودکان مورد اس��تثمار گروه ه��ا و باندهای 
تکدیگری قرار می گیرند که این نمونه در اصفهان 

کم است.
وی س��اماندهی کودکان کار را جزء وظایف ذاتی 
بهزیستی دانس��ت و بیان کرد: در مصوبه شورای 
عالی اداری در سال 7۸، بهزیس��تی در کنار ۱۵ 
دس��تگاه دیگر موظف ش��ده که به س��اماندهی 

کودکان کار و کودکان خیابانی بپردازد.

کودکان کار
کارش��ناس ام��ور آس��یب دی��دگان اجتماعی 

بهزیس��تی اس��تان اصفهان کمیته ام��داد امام 
خمین��ی)ره(، فن��ی و حرف��ه ای، فرمانداری ها، 
ش��هرداری ها، پلی��س، دادگس��تری، معاون��ت 
درم��ان، تأمین اجتماع��ی و بیمه ه��ا را برخی از 
این س��ازمان ها دانس��ت که باید بهزیستی را در 

ساماندهی این کودکان کمک کنند.
 وی ب��ا بی��ان این ک��ه س��اماندهی، پروس��ه ای 
بلند مدت است، گفت: در موارد اولیه احراز هویت 
این ک��ودکان و معین ش��دن سرپرس��ت آنها در 
دستور کار قرار دارد و از امکانات حمام و لباس و 

مکان خواب برخوردار می شوند.
توفیق��ی اف��زود: پ��س از آن م��ورد مصاحب��ه 
روانشناس��ی و مددکاری قرار می گیرند و از نظر 

بیماری های عمومی چکاب می شوند.
وی با بیان این ک��ه بیش از7۰ درص��د کودکان 
کار و خیابان��ی اصفهان جزء اتب��اع بیگانه افاغنه 
 هستند، اظهار داشت: این کودکان به کارهایی از 
قبیل فروش آدامس، ج��وراب، گل، زدن واکس 
یا شیش��ه پاک کن��ی اتومبیل، فروش ف��ال و یا 
جم��ع آوری کاغ��ذ و مق��وا و بازیافت ای��ن مواد 

می پردازند.
کارش��ناس ام��ور آس��یب دی��دگان اجتماعی 
بهزیس��تی اس��تان اصفهان ادامه داد: طبق ماده 
7۱۲ قانون مجازات اس��المی تکدیگ��ری به هر 
شکل جرم محس��وب می ش��ود و اگر محرز شود 
فرد یا گروهی کودکان را برای این امر اس��تثمار 
کرده اند از طریق دادگستری با این افراد برخورد 
می شود و اگر این افراد پدر یا مادر کودک باشند؛ 
یعنی او بدسرپرس��ت باش��د، از والدی��ن او تعهد 

گرفته می شود. 
وی با بیان این ک��ه گروه هدف بهزیس��تی تمام 
کودکان هستند و مطابق قوانین یونیسف خدمات 
به این کودکان داده می ش��ود، بی��ان کرد: برخی 
مواقع نداشتن مجوز اقامت کودکان افغانی از نظر 
قانونی عرصه را بر خدمت رسانی بیشتر سازمان 

برای آنها تنگ می کند.
توفیقی تأکید کرد: در این موارد با کمک مدیریت 
اتباع بیگانه اس��تانداری س��عی می شود خدمات 

مطلوبی به این افراد نیز ارایه شود.
در بیش��تر موارد نمی دانیم یا فک��ر نکرده ایم که 
کمک م��ا درد این ک��ودک را دوا نمی کند و تنها 
باعث می شود او با گدایی و مشاغل کاذب بزرگ 
شود، در حالی که جای او مدرسه است و نهادهایی 
در قانون موظف شده اند وضعیت این کودکان را 

سامان بخشند.

التماس هایی که به جرم ختم می شود 

به کودکان خیابانی صدقه ندهید

زیر پوست شهر/ نشست خبری مدیر کل هالل احمر کل استان

    نزدیک به ۵ هزار نفر در استان اصفهان 
 گروه

کارت اهدای عضو دارند ک��ه ۴ هزار و ۵۰۰  شهر 
نفر مربوط به سال گذشته و 7۰۰ نفر مربوط 

به سال جاری بوده است.
     فعالیت های این بخش از هالل احمر در 6 ماه نخست سال 
شامل حرکت روی قله فعالیت های سازمانی و اوج فعالیت های 
این معاونت با طرح راهنمایی مس��افران نوروزی و هفته هالل 

احمر و سپس اوقات فراغت و تابستان برنامه ریزی می شود.
      یکی از برنامه های مهم در بخش دانش آموزی، دانش آموز 
آماده در حوادث اس��ت که نخس��تین المپیاد سراسری آن در 
مقطع راهنمایی و در 6 مدرس��ه با آموزش مربیان آغاز ش��ده 

است.
     طرح رقابت مهر و غنچه های هالل احمر برای 6 س��اله ها  
برای توانمندی های اعض��اظ طرح پیش��اهنگی کردیم که به 

صورت اردوی منطقه ای برگزار شد.

برگزاری کنگره امداد و نجات در حوادث هسته ای
     از ش��هریورماه جاری کنگ��ره امداد و نج��ات در حوادث 
هسته ای در اصفهان برگزار می شود که ۱۰۰ مقاله تا کنون به 

این سمینار رسیده است.
      امسال آموزش های  تخصصی به حوزه آموزش هر معاونت 
واگذار ش��ده که بیش از ۱۰ ه��زار نفر نیروی ام��دادی و غیر 
امدادی، فرهنگی و نیروی انسانی تا آخر سال آموزش می بینند.

     آموزش تخصص ویژه برای امداد و نجات در کوهس��تان و 

غواصی داریم که هم برای خواهران و هم برای برادران در شرف 
انجام است.

   طرح خورش��ید مه��ر و جش��نواره کانون برت��ر در مقاطع 
ط��الب، دانش��جویی، آزاد و روس��تایی برگزار می ش��ود که تا 
 پایان س��ال کانون های استانی مش��خص و به مرحله کشوری 

می روند.

برگ�زاری دوره امداد ب�رای مددجوی�ان و مربیان 
کانون اصالح و تربیت

     طرح تعامل کانون اص��الح و تربیت و تفاهمنامه فی مابین 
آموزش امدادی و اردویی کشوری برای چند استان را داریم که 

استان اصفهان ۲۵ مرداد میزبان جنوب کشور است.
     افراد مورد طرح را خود کانون اصالح مشخص می کند، اما 

نزدیک ۲۰۰ نفر آموزش می بینند.
      کلیت اوقات فراغت را اردوهای درون استانی با نام جهاد 
رمضان امسال با محوریت غرب استان و در شهرهای گلپایگان، 
خوانس��ار، فریدن، فریدونش��هر و چادگان داری��م که در حال 

انجام است که نیروها در یک نقطه محروم مستقر و به مباحث 
فرهنگی می پردازند.

     بانک اطالعاتی کانون های فرهنگی و طرح س��ایبان امید 
توجه ویژه ای به توانمند شدن کانون روستایی است.

بانک اطالعات�ی اف�راد دارای کارت اهدای عضو و 
اهدای خون در اختیار علوم  پزشكی قرار می گیرد

     در ط��رح قرار مهربان��ی، نزدیک پنج هزار نفر در اس��تان 
اصفهان کارت اهدای عضو دریافت کرده اند که ۴۵۰۰ نفر آنها 
مربوط به سال گذش��ته و 7۰۰ نفر آن مربوط به سال جاری به 
خصوص شب های رمضان است که پیش بینی می شود تا پایان 

سال به یک هزار و 3۰۰ برسد.
     در بحث اهدای عضو و اهدای خون، تعاملی با دانشگاه علوم 
 پزش��کی داریم که بانک اطالعاتی خ��ود را در اختیار آنها قرار 

می دهیم.
      ۲۴۰ نفر از سازمان ملی جوانان در کانون های امداد و نجات 

جاده ای می روند.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

5 هزار نفر در اصفهان کارت اهدای عضو دارند



چهره روزیادداشت

بهره برداری از 45 پروژه شرکت 
توزیع برق اصفهان درهفته دولت

مدیر عامل ش��رکت توزیع برق 
اصفهان گفت: ب��ا اعتباری بالغ 
بر 127میلیارد ریال،45 پروژه 
کوچ��ک و بزرگ برق رس��انی 
ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان 
در هفته دولت ب��ه بهره برداری 

می رسد.
حمید عالقمن��دان مدیرعامل 
ش��رکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در این باره اظهار داشت: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تنها شرکتی در کش��ور است که نیمی از مش��ترکان دیماندی آن بدون 
حضور کنتور نویس سنتی، لوازم اندازه گیری آنها قرائت و قبوضشان به 
صورت الکترونیک توزیع می شود و به این ترتیب از 48 هزار بار مراجعه 
کنتورنویسان به محل کار و صنایع پیشگیری به عمل می آید. این مسئول 
در ادامه افزود: امس��ال در هفته  دولت بیش از 45 پروژه  کوچک و بزرگ 
برق رسانی در پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی در شهر اصفهان تکمیل 
و در مدار قرار می گیرد. مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: زیبایی طبیعت اصفهان با بهینه س��ازی تجهیزات40ساله 
شبکه های برق همراه و هماهنگ با مبلمان ش��هری افزون شده است و 
زمینه توسعه  شبکه های برق رسانی را برای نسل کنونی و آینده فراهم می کند.

خبر ویژه

4
فریب پیامک های برنده شدن در قــــــرعه کشی را نخورید

بانک مرکزی هشدار داد: ارسال پیامک هایی تحت عنوان » ش��ما در قرعه کشي برنده جایزه شده اید«، 
شیوه جدید سودجویان برای کالهبرداری است. افراد کالهبردار پس از برقراري اولین تماس با فرد مورد 
نظر با شماره تلفن هایي که در پیامک هاي ارسالي مشخص شده است، اقدام به کالهبرداری می کنند. 

 رشد قیمت ها 
متوقف شد

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی

ابوالفضل اکرمی 

 انتظارات مثبتی در جامعه شکل گرفته که به کنترل تورم کمک می کند. 
اتفاقاتی که امروز می افتد اثر آن در تورم با تأخیر همراه است. نرخ تورم 
میانگین 24 ماه قیمت کاالهاست و تأثیرات یک ماه یا دو ماه بر شاخص 
تورم چندان ملموس نیست، بنابراین باید در بررسی روند تورم، ابتدا به 
سیر تورم نقطه به نقطه توجه کرد و وقتی این متغیر، تثبیت شد می توان 
با وقف��ه ای چند ماه��ه انتظار 
کاهش رش��د تورم را داش��ت. 
برآوردها حاک��ی از این مطلب 
است که به غیر از شاخص اجاره 
بهای مسکن، س��ایر متغیرها 
رشد چندانی نداشته باشد و در 
ابتدا رش��د تورم نقطه به نقطه 
متوقف و سپس شاهد کاهش 

تورم میانگین باشیم.
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رقابت شدید کش��ورهای نیروفرس��ت، ارزانی نیروی کار برخی 
کشورها، ناآشنایی کارجویان ایرانی به زبان خارجی و تحریم،4 
دلیل اصلی شکس��ت کارجویان ایرانی در مس��ابقه دستیابی به 
 فرصت های کار خارجی شده است. یکی از مهم ترین زمینه های
 جستجو در بازارهای کار که در دهه های گذشته از سوی دولت ها

 دنبال شد، اس��تفاده از ظرفیت بازارهای کار خارج از کشور بوده 
است. به عبارتی، تالش شد تا با جستجوی فرصت های کار خارج 
از کشور، بخشی از نیروی متقاضی کار به آن کشورها اعزام شوند و 

فرصت حضور در بازارهای کار خارجی نیز فراهم شود.
اعزام نیروی کار به خارج نه تنها می تواند منجر به کاریابی برای 
بخش��ی از نیروی کار کشور هرچند اندک ش��ود، می تواند برای 
کشور ارزآوری داشته باش��د و باعث انتقال دانش و تکنولوژی به 

داخل کشور نیز شود.

انتقال دانش روز به کشور
با این حال به دالیل گوناگونی در یک دهه اخیر روند اعزام نیروی 
کار به خارج کشور نزولی بوده و آنچنان که باید امکان استفاده از 
فرصت های کار خارجی برای کارجویان ایرانی فراهم نش��د. در 
قالب برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود100 هزار نیروی 
کار به خارج کشور اعزام شوند که متأسفانه چنین هدفی محقق 
نشد. این مسأله باعث ش��د تا در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری 
عددی مانند برنامه چهارم توس��عه صورت نگی��رد و تنها بر لزوم 
استفاده از فرصت های کار خارج از کش��ور تأکید شود. مقامات 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده اند در طول برنامه 
پنجم برای اعزام20 هزار نفر به خارج کشور برنامه ریزی شده و 
هر س��اله ش��رایط حضور 5 هزار کارجوی ایرانی در خارج کشور 
باید فراهم شود.کارشناس��ان بازار کار می گویند ناآشنایی اغلب 
کارجویان ایرانی به زبان خارجی، منطب��ق نبودن آموزش های 
تئوری و فنی و حرفه ای کشور با نیازهای بازار کار خارجی، اقدام 
تأثیرگذار برخی کشورهای نیروفرست از طریق عرضه نیروی کار 
ارزان و همچنین مسائل تحریم، باعث ش��ده تا کارجویان ایرانی 

نتوانند از فرصت های کار خارجی استفاده مناسبی ببرند.
بابک هاش��می پور  با  اش��اره به این که در بخ��ش کاریابی های 
خارجی طی س��ال های گذش��ته نتوانس��تیم تفاهمنامه های 
خارجی را عملی کنیم گفت: از سویی رقابت شدید بین کشورهای 
نیروفرست باعث شده تا عمال دیگر اعزام نیروی کار ایرانی به خارج 

کشور بسیار کاهش یابد.

4 دلیلی عدم موفقیت کارجویان ایرانی
رییس هیأت مدیره کانون دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور 
اظهار داشت: در برخی کشورهای همس��ایه مانند عراق و ترکیه 
گرفتن اجازه کار ب��رای هر س��ال1000 ت��ا 1500 دالر هزینه 
خواهد داشت که در شرایط فعلی خود کارجویان باید این مبالغ را 
پرداخت کنند. هاشمی پور ادامه داد: از سویی به دلیل عدم وجود 
مقاوله نامه های کار با این کشورها، پرداخت هزینه بیمه کارجویان 

ایرانی در این کشورها نیز باالست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: میانگین 
میزان مصرف سرانه آب در استان اصفهان در حال حاضر حدود 
200 لیتر در شبانه روز است. هاش��م امینی اظهار داشت: آبفای 
استان اصفهان هیچ گاه درصدد جیره بندی آب شرب نبوده است، 
چراکه معتقدیم اعمال جیره بندی آب، مصرف بیهوده آب را در 
بردارد و مردم با انباشت آب مصرف بیش از حد آب را رقم می زنند.

 وی با اشاره به این که برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار دارد 
که مانع از جیره بندی آب در استان اصفهان شود گفت: درحال 
حاضر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بزرگ ترین شرکت 
در کشور از لحاظ تعداد ش��هرهای تحت پوشش طرح آبرسانی 
است، به طوری که هم اکنون92 ش��هر و صدها روستا در استان 
اصفهان تحت پوشش شبکه توزیع آب شهری قرار دارند و تأمین 
آب شرب سالم و بهداشتی این شهرها با توجه به محدودیت منابع 
آبی کاری بسیار دشوار است، البته در سال های اخیر مسئوالن امر 
به رغم چالش هایی که در تأمین آب شرب مردم در این استان گرم 
و خشک وجود داشته این مهم را با درایت و تدبیر ویژه ای انجام 
دادند. وی به چگونگی تأمین آب شرب شهرهای استان پرداخت 
و خاطرنشان ساخت: تأمین آب شرب شهرهای استان عمدتا از 
طریق منابع آب های س��طحی و زیرزمینی همچون چشمه ها ، 
قنوات و چاه ها تأمین می گردد و هم اکنون آب ش��رب 50 شهر 
و 300 روستا از طریق تصفیه خانه بابا شیخعلی و چاه های فلمن 
تأمین می شود که این تصفیه خانه با حداکثر ظرفیت و چاه های 
فلمن نیز با حداکثر دبی تقلیل یافته ممکن به دلیل خشکسالی 

آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ را تأمین می کنند که جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر را تحت 

پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار می دهند.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که تابس��تان س��ال جاری یکی از گرم ترین 
فصول س��ال در چندین س��ال گذشته بوده اس��ت خاطرنشان 
س��اخت: طبق نظر کارشناس��ان، تابس��تان92 گرم ترین فصل 
سا ل های اخیر بوده است، افزایش بی سابقه دما و گرمی هوا طبیعتا 
افزایش مصرف آب را به دنبال داش��ته و مصرف بیش از حد آب 

توسط مردم افت فشار آب در برخی از مناطق را رقم زد.
وی گفت: نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه آب توسط برخی از 
ش��هروندان توزیع عادالنه آب را با چالش هایی مواجه نموده، در 
حالی که اگر پمپ بر روی مخزن آب نصب شود، مشکل افت فشار 

آب در برخی از مناطق استان در فصل گرم برطرف می شود.
امینی بر  مصرف بهینه آب تأکید نمود و اظهار داشت: اگر مردم 
10 تا 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی نمایند و از آب شرب 
برای مصارفی همچون آبیاری فضای س��بز، شستشوی حیاط و 
وسایل نقلیه و سایر مصارف غیر ضروری استفاده ننمایند، به طور 
مسلم می توان بر بحران کم آبی در فصل تابستان غلبه کرد و مردم 
در اقصی نقاط استان با فشار مناسب از آب شرب بهره مند شوند.

وی به سرانه مصرف آب اش��اره کرد و اعالم نمود: در حال حاضر 
میانگین میزان مصرف سرانه آب در استان اصفهان حدود 200 

لیتر در شبانه روز  است.

 اگر مردم 10 تا 
15 درصد در 
 مصرف آب 
صرفه جویی 
نمایند به طور 
مسلم می توان 
بر بحران کم آبی 
در فصل تابستان 
غلبه کرد

 اعزام نیروی کار
  به خارج 
می تواند منجر 
به کاریابی برای 
بخشی از نیروی 
کار کشور هرچند 
اندک شود و برای 
کشور ارزآوری 
داشته باشد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان؛رییس هیأت مدیره کانون دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور؛

سرانه مصرف آب هر اصفهانی  روزانه 200 لیتردالیل شکست کارجویان ایرانی در جهان
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فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  سپهدار  فرزند  پيروزي  مهدي  آقاي  اينكه  به  172نظر 
شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هويت  كه  استشهادمحلي 
اصلي   1118 درسروستان  111  واقع   /  6177 پالك  ششدانگ  مالكيت  سند 
بخش يك ثبتي شهرضا گرديده كه سندمذكور ذيل ثبت 91058 در صفحه 317 
1 / 3 / 91 دفتر145   – دفتر 523 بنام وي ثبت گرديده و بموجب سند 46431 
شهرضادررهن بانك مسكن مركزي شهرضا مي باشد اينك نامبرده درخواست 
صدورسندمالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.    مير محمدي - رئيس ثبت 

اسناد وامالك شهرضا

مزایده  

 173 بر اساس پرونده  اجرائی كالسه 2660 / 209 ش 91 ) مكانيزه9100017( 
تمامت ششدانگ خانه شماره 117/25واقع در سپهر آباد بخش يك ثبتی شهرضا 
به مساحت 300/25متر مربع مورد ثبت صفحه334 دفتر 251 امالك با حدود 
اربعه ذيل:شماال به طول 12/10متر ديوار به ديوار خانه 117/11شرقا اول به 
 12 خيابان  به  ديواريست  و  در  پخ  3متربطور  طول  به  دوم  متر   22/85 طول 
متری  جنوبا  به طول 95 / 9 متر ديواريست به خيابان 8 متری غربا به طول 
نام محمود  به  ندارد  ارتفاقی  ديوار خانه 117/24حقوق  به  ديوار  25/20متر 
عربی نره ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 2973  
مورخ 1388/07/18 دفتر  247 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانك توسعه 
تقاضای  بستانكار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  شهرضا  وتعاون 
بستانكار  بانك  درخواست  به  اجرائيه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائيه  صدور 
اصالحی  نامه  آئين  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد 
مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابرصورتجلسه ماموراجراو 
برگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد.
مورد بازديد به صورت يكباب منزل مسكونی با عرصه 300/25متر مربع و 

اعيانی 205 متر مربع شامل طبقه همكف و نيم طبق مسكونی با سقف های بتنی 
و ديوارهای آجری و سطوح داخلی سفيد كاری و درب های چوبی و پروفيل 
آهنی و دارای سرويس بهداشتی و آشپزخانه كامل و مشتركات برق و آب و گاز 
ميباشد  به مبلغ  ششصد و هشتاد ميليون ريال)680،000،000 ريال(  ارزيابی 
گرديده است ومورد مزايده طبق اعالم بانك تاتاريخ1393/02/12 بيمه ميباشد 
در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الی 12 روزدوشنبه مورخ1392/07/01 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش 
روز  گردد  مواجه  ای  نشده  بينی  پيش  تعطيل  با  مزايده  روز  .چنانچه  ميرسد 
از مبلغ كارشناسی ششصد و  از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده  بعد 
هشتاد ميليون ريال)680،000،000 ريال(  شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادی 
و هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه 
فرعی  امام حسين  آباد كوی  به آدرس:شهرضا سپهر  مزايده  از مورد  مزايده 
اول سمت راست پالك 14 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه 
مربوطه  های  وبدهی   شهرداری  وعوارض  دارائی  ازماليات  اعم  قانونی  های 
كليه هزينه های  تاتاريخ مزايده و  برق وگاز  ،آب و  انشعاب وآبونمان  به حق 
مربوط به انتقال سند وساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين 
آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 1392/05/15درج 

ومنتشر ميشود  محمد مهدی يوسفيان مسئول اجرای ثبت اسنادشهرضا     

ابالغ وقت رسيدگی

پناه  اصالت  محسن  خواهان   587/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   152
دادخواستی مبنی بر صدور حكم مبنی بر ابطال معامله مورخه 89/12/3 مقوم 

به چهل ميلون ريال  به طرفيت مرتضی قلندر بيگی  فرزند مظفر تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای مورخ 92/6/26 ساعت 10 صبح  تعيين گرديده است. 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با 
از وقت  قبل  تا خوانده  آيين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر  قانون   73
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف 4943مدير دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ رای 

تاريخ 92/2/31 مرجع   225 : دادنامه  : 1082/91 شماره  پرونده  153  كالسه 
رسيدگی : شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : اصغر آزاد شهركی 
نشانی : خ شاهپور جديد خ مشير الدوله بعد از چهارراه دوم جنب تعمير گاه 
آزاد فروشگاه محكم كاران اصفهان  وكيل : حميدرضا زارع  نشانی : خ بزرگمهر 
چهارراه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت غربی ساختمان عقيق طبقه 1 واحد 
يك خوانده : حجت اله كوهپايی نشانی : مجهول المكان خواسته : انتقال امتياز 
آن  ثبت  و  اين شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  پس   : گردشكار  مسكونی  واحد  يك 
قاضی  اعضاء  مشورتی  نظريه  اخذ  و  قانونی  تشريفات  طی  و  فوق  كالسه  به 
 : شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت بصدور رای می نمايد 
رای قاضی شورا : در خصوص دعوی خواهان اصغر آزاد شهركی با وكالت 
حميد رضا زارع به طرفيت خوانده حجت اله كوهپايی به خواسته الزام خوانده 
به حضور در دفتر ثبت شركت عمران آبشار اسپادانا و انتقال امتياز يك واحد 
در شهرك  واقع   77/8/28 مورخه  102/07280ك  قرارداد  به شماره  مسكونی 
شهيد كشوری   به انضمام كليه حقوق متعلقه و متصوره را نموده  است . با 
توجه به اظهارات خواهان به شرح ستون و متن دادخواست تقديمی و صورت 
دادرسی  جلسه  در  خوانده  عدم حضور  و   91/12/19 مورخه  دادرسی  جلسه 
علی رغم ابالغ قانونی و مستندات ابرازی خواهان منجمله اقرار نامه و وكالت 
امتياز يك واحد  از واگذاری  نامه  شماره 56544 مورخه 81/7/20 كه حكايت 
مسكونی به شماره قرار داد 102/07280 ك مورخه 1377/8/28 توسط خوانده  
به خواهان را دارد و همچنين جوابيه استعالم از شركت عمران آبشار اسپادانا 

شماره  قرارداد  امتياز  92/2/2كه   -  1392/619/20/141 تاريخ  و  شماره  به 
102/07280 / ك را متعلق  خوانده اعالم نموده است لذا شورا دعوی خواهان 
را وارد دانسته واستناد به مواد 10و219و230و225و362و376 قانون مدنی و 
مواد 198و515و519 قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
حضور در شركت آبشار اسپادانا و انتقال امتياز قرارداد و شماره102/07280 
دادرسی و هزينه نشر  مبلغ 30000 ريال هزينه  پرداخت  نام خواهان و  به  ك 
صادر  خواهان  درحق  وكالت  قانون  طبق  وكيل  الوكاله  حق  پرداخت  و  آگهی 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
الف 4945 قاضی شورای حل اختالف  واخواهی در همين شعبه می باشد م 

شعبه 15 حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

154  كالسه پرونده :1081شماره دادنامه : 226 تاريخ 92/2/31 مرجع رسيدگی 
: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : اصغر آزاد شهركی نشانی 
آزاد  گاه  تعمير  جنب  دوم  چهارراه  از  بعد  الدوله  مشير  خ  جديد  شاهپور  خ   :
: خ بزرگمهر  : حميدرضا زارع  نشانی  فروشگاه محكم كاران اصفهان  وكيل 
چهارراه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت غربی ساختمان عقيق طبقه 1 واحد 
1 خوانده : محمد ويس اله وند نشانی : مجهول المكان خواسته : انتقال امتياز 
يك واحد مسكونی گردشكار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 

به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت بصدور رای می نماید 
: رای قاضی شورا : در خصوص دعوی خواهان اصغر آزاد شهركی با وكالت 
حميد رضا زارع به طرفيت خوانده محمد ويس اله وند به خواسته الزام خوانده 
به حضور در دفتر ثبت شركت عمران آبشار اسپادانا و انتقال امتياز يك واحد 
در شهرك  واقع   77/2/12 مورخه  102/00726ك  قرارداد  شماره  به  مسكونی 
شهيدكشوری  به انضمام كليه حقوق متعلقه و متصوره را نموده است .شورا  با 
توجه به اظهارات خواهان به شرح ستون و متن دادخواست تقديمی و صورت 
جلسه دادرسی مورخه 91/12/19 و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی  
در جلسه دادرسی و اسناد و مستندات ابرازی موجود در يد خواهان واقرار نامه 
خوانده و وكالت نامه شماره 56554 مورخه 81/7/21 كه حكايت از فروش و 
واگذاری  امتياز يك واحد مسكونی به شماره قرار داد 102/00726 ك مورخه 
1377/2/12 توسط خوانده را  می نمايد و همچنين جوابيه استعالم از شركت 
عمران آبشار اسپادانا وابسته به بنياد تعاون ارتش به شماره 1392/20617/141 
مورخه 92/2/20 كه امتياز قرارداد شماره 802/00726 / ك را  به نام خوانده 
مواد  به  واستناد  دانسته  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  است  نموده  اعالم 
10و219و220و225و362و376 قانون مدنی و مواد 198و515و519 قانون آئين 
دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به حضور در شركت آبشار اسپادانا 
و انتقال امتياز قرارداد و 102/00726 ك به نام خواهان و پرداخت مبلغ 30000 
ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق قانون 
وكالت درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 
الف 4944  م  باشد  همين شعبه می  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  20 روز پس 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 15 حقوقی اصفهان 

         تاسيس 

167 شماره : 103/1058ث/92  آگهی تاسيس شركت شيميائی سانلی سپاهان 
سهامی خاص شركت فوق درتاريخ 1392/4/5 تحت شماره 50208 و شناسه 
ملی 10260686792 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1392/4/5 از 
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زير 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و كثير االنتشار زاينده رود آگهی 
می شود . 1- موضوع شركت : توليد و خريد و فروش و تحقيقات علمی در 
رابطه با كودهای شيميايی ميكرو و ماكرو و ارگانيك و صادرات و واردات 
آنها و دستگاهها و ماشين آالت و مواد اوليه در رابطه با آنها و بطور كلی هر 
گونه اموريكه بنحوی با موضوع شركت مرتبط باشد اخذ و ام و تسهيالت 
از  پس  شركت  اهداف  جهت  خصوصی  و  دولتی  بانكهای  و  موسسات  از 
نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ  از   : مدت شركت   -2  . الزم  مجوزهای  كسب 
سپاهان  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شركت  اصلی  مركز   -3
شهر – خيابان تعاون يك – بلوك 113 – پالك 9  كد پستی 8179947678 
تلفن 03116503487، 4- سرمايه شركت : مبلغ 5000000 ريال  منقسم به 
يك  تعداد   ، نام  با  سهم  هزار  چهار  تعداد  كه  ريالی   1000 سهم  هزار  پنج 
ريال توسط موسسين طی  مبلغ 1750000  كه  باشد  نام می  بی  هزار سهم 
گواهی بانكی شماره 270902 مورخ 1392/3/18 نزد بانك صادرات  شعبه 
سپاهانشهراصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان 
ياوری  الملوك  اولين مديران شركت1-5- خانم فخر    -5 . باشد  سهام می 
به  پور  انصاری  آقای صدرا   -5-2 مديره  هئيت  رئيس  به سمت  شهرضا  
سمت نائب رئيس هيئت مديره   3-5- آقای محمد باقر انصاری پور  به سمت  
عضو هئيت مديره 4-5- آقای محمد باقر انصاری پور  به سمت مدير عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آور شركت با امضای مدير عامل و يكی از اعضای هيات مديره و با 
مهر شركت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدير عامل و با مهر 
شركت معتبر است . 7- اختيارات مدير عامل : مدير عامل مجری مصوبات هيات 
مديره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای غالمرضا ملكيان 
شهرضا به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای محمد مهدی يوسفی به عنوان 
بازرس علی البدل رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان 

             تاسيس 

متالورژی  صنايع  شركت  تاسيس  آگهی  103/1008ث/92    : شماره   162
سرآمد صنعت  اصفهان  سهامی خاص شركت فوق درتاريخ 1392/4/1 تحت 
ثبت رسيده  به  اداره  اين  در  ملی 10260686340  شماره 50163 و شناسه 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه  تاريخ 1392/4/1  و در 
و  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زير  به شرح  آن  نامه  اظهار 
كثير االنتشار زاينده رود آگهی می شود . 1- موضوع شركت : انجام كليه 
فعاليتهای امور مهندسی متالورژی شامل طراحی و تدوين تكنولوژی ساخت 
– شناسايی و انتخاب مواد – مدلسازی – ريخته گری – عمليات حرارتی – 
و  و شيميايی  فيزيكی  آزمايشهای خواص   – بالست  و شات  بالست  سند 
مكانيكی و جوشكاری و تدوين WPS،PQR ماشين كاری – برشكاری جهت 
ساخت قطعات صنعتی از جنس كليه آلياژ های آهنی شامل چدن و فوالد و 
آلياژ های غير آهنی شامل آلومينيوم – مس و انجام فعاليتهای بازرگانی از 
كليه  و  ريخته گری   – اوليه  مواد  واردات  و  توزيع و صادرات  و  تهيه  قبيل 
كاالهای مورد نياز برای توليد قطعات و محصوالت توليدی و اخذ تسهيالت 
از بانكهای دولتی و خصوصی صرفا جهت فعاليت های توليدی و انجام كليه 
و  مناقصات  در  و شركت  گمركات كشور  از  كاال  ترخيص  به  مربوط  امور 
مزايده های خصوصی و دولتی  . 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت 
اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شركت  اصلی  مركز   -3 نامحدود 
خيابان ابن سينا – كوی باغ عطا -  – پالك 190  كد پستی 8148837931 تلفن 
03114461474، 4- سرمايه شركت : مبلغ 1000000 ريال  منقسم به يكصد 
سهم 10000 ريالی كه تعداد يك صد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350000 
ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 9183/67 مورخ 1392/3/29 
نزد بانك ملت  شعبه شيخ بهائی پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد . 5-  اولين مديران شركت1-5- آقای جواد 
جبار زارع به سمت رئيس هئيت مديره 2-5- آقای محمد علی جبار زارع به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره   3-5- آقای مهدی بهزاد فر  به سمت  عضو 
هئيت مديره 4-5- آقای مهدی بهزاد فر  به سمت مدير عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی تعهد آور 
شركت با امضای مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدير عامل و رئيس هئيت مديره متفقا همراه 
: مدير عامل مجری  اختيارات مدير عامل  ميباشد. 7-  با مهر شركت معتبر 
مصوبات هيئت مديره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای 
برادران  آقای محمد حسن  اصلی 8-2-  بازرس  عنوان  به  عباس سيستان  
اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات 

غير تجاری اصفهان 

                   تصميمات 

در شركت وزين  آگهی تصميمات  : 92/2540/140/ و-1392/4/5  156شماره 
ملی  شناسه  و   35169 بشماره  شده  ثبت   ، خاص  سهامی  اسپانه  مهر  ساز 
10890035544 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هيات مديره مورخ 
92/3/5 تصميمات زير در شركت اتخاذ گرديد : 1- رضا خسروی به كد ملی 
1090333420 و كد پستی 8193713436 بسمت رئيس هيات مديره و راضيه 
خسروی به كد ملی 1280413050 و كد پستی 8193713436 بسمت نايب رئيس 
هيات مديره و مهدی خسروی با كد ملی 1285088263 و كد پستی 8193713436 
بسمت مدير عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شركت با امضای مهدی خسروی و با مهر شركت معتبر است ضمنا 
مدير عامل مجری مصوبات هيات مديره می باشد . 2- ابراهيم مومنی با كد ملی 
1171059752 و كدپستی 8471897886 و مهين ملكی با كد ملی 4172105297 
البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  بسمت  تيب  تر  به   8164113633 پستی  كد  و 
شركت برای مدت يكسال انتخاب شدند. روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی 
های شركت انتخاب گرديد. امضای ذيل ثبت در تاريخ 92/4/5 تكميل گرديد 

.رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری  اصفهان 

     



اکران خانگییادداشت

هفت

»گذشته« به زبان دوبله
اصغر فرهادی »گذشته« را به درخواست پخش کننده برای ادامه اکران عمومی و همچنین نسخه 
دی وی دی در ایران دوبله می کند. این سینماگر برگزیده  اسکار، این روزها در حال انتخاب بازیگران 

مناسب برای دوبله  فیلم »گذشته« است.

5

»منادی مردم« در گالری مهرگان 
نمایش��گاه آث��ار منتخ��ب روز ملی 
خبرنگار با عنوان »منادی مردم« ۱۷ 
مرداد ماه در گالری مهرگان اصفهان 

گشایش می یابد.
مرج��ان مش��تاقیان در ای��ن ب��اره 
گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه آثاری 
در رش��ته های حجم، نقاش��یخط، 
کاریکات��ور، تصویر س��ازی، عکس 
 وخوشنویس��ی از هنرمندانی از سراس��ر ایران به نمایش در می آید. 
مدیر گالری مهرگان با اش��اره به انتش��ار فراخوان این نمایشگاه در 
تیرماه افزود: این فراخ��وان با هدف گرامیداش��ت روز ملی خبرنگار 
و با این هدف که سپاس��ی باش��د از این فعاالن عرصه رسانه صورت 
گرفت، با توجه به آن که فراخوان در رس��انه های تخصصی تجسمی 
 انعکاس یافت، هنرمندان زی��ادی در این فراخوان ش��رکت کردند.  
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از۱۷تا ۲۴ مرداد ماه 

از ساعت۱۸:۳۰ تا۲۱:۳۰ به گالری مهرگان مراجعه نمایند. 

 به مناسبت عید فطر
در سینماهای حوزه هنری 

مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان 
اصفهان از اکران فیلم» هیس دخترها 
فریاد نمی زنند« به مناسبت فرارسیدن 
عید فطر در سینما س��پاهان اصفهان 
خبر داد و گفت: ای��ن فیلم که آخرین 
ساخته پوران درخشنده است در سی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
نیز در این سینما به نمایش درآمده بود 

و هم اکنون نیز برای عید فطر در این سینما به نمایش درخواهد آمد.
س��ید مصطفی حس��ینی افزود: با توجه به این که فیلم »هیس دخترها 
فریاد نمی زنند! « سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرده 
است، پیش بینی می کنیم از جانب تماشاگران مورد استقبال قرار گیرد. 
وی افزود: بازیگران مشهوری مانند طناز طباطبایی، مریال زارعی، شهاب 
حسینی، بابک حمیدیان، امیر آقایی، مائده طهماسبی، جمشید هاشم پور 

و... در این فیلم بازی کرده اند.

 اصفهان، در ادامه میزبانی
 از جشنواره کودک 

جعفر گ��ودرزی در خص��وص تکلیف 
نهای��ی میزبان��ی ای��ن جش��نواره 
اظهارداش��ت: قرار بود هفته گذش��ته 
س��فری به اصفهان داش��ته باش��یم و 
مذاکره نهایی را با آقای س��قائیان نژاد 
شهردار اصفهان مبنی بر میزبانی این 
شهر داشته باشیم که به علت فوت پدر 
آقای س��ید احم��د میرعالی��ی دبیر 

جشنواره و مدیرعامل فارابیک این سفر به تعویق افتاد. 
مدیر اجرایی و مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم توافق با اصفهان، گزینه 
بعدی میزبانی کدام شهر اس��ت گفت: طبق تأکید سیداحمد میرعالیی 
دبیر جش��نواره کودک اگر با اصفهان به توافق نرسیم و مذاکرات با دیگر 
 شهرها نیز به نتیجه نرسد، جش��نواره قطعا در تهران برگزار خواهد شد. 
مدیر روابط عمومی بیست وهفتمین جشنواره فیلم کودک در خاتمه اظهار 
داش��ت: پس از پایان ماه مبارک رمضان، نشست خبری دبیر و مسئوالن 

اجرایی جشنواره برگزار خواهد شد. 

 »مرثیه ب��رف« اولین س��اخته جمیل رس��تمي ب��ه تهیه کنندگي
س��ید احمد میرعالئي محصول مش��ترک ای��ران و وزارت فرهنگ 

کردستان عراق در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
درخالصه داستان این فیلم آمده است : مردم در تمنای باران، روستا 
خشک و ساکت، برف، روژین در خیال گریز از تقدیری ناخواسته، پناه 

روژین به آشنایی غریب و این پایان ماجرا نیست... . 
یادآور مي ش��ود »مرثیه ب��رف« تا به ح��ال موفق ش��ده از چندین 
جش��نواره داخلي و خارجي جوایز متعددي کسب کند که می توان 

به سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 
بخش بین الملل بیس��ت و س��ومین 
دوره جش��نواره فیلم فجر، کاندیدای 
هفتاد و هشتمین دوره آکادمی اسکار 
در س��ال۲۰۰6، پروانه زرین بهترین 
کارگردانی بیس��تمین دوره جشنواره 
کودک و نوجوان اصفهان، پروانه زرین 
بهترین فیلم بیستمین دوره جشنواره 
ک��ودک و نوجوان اصفه��ان، بهترین 
کارگردانی جش��نواره المپیای یونان 

۲۰۰5 و... اشاره کرد.
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 خطابه سینما 
به دولت جدید 

 لوک خوش شانس
 در راه جشنواره 

هیأت مدیره خان��ه س��ینما در جدیدترین بیانیه اش درخواس��ت کرده 
 اس��ت تا دولت جدید و مدیران آن نسبت به تأسیس و راه اندازی نظامات 

شبه صنفی در این روزهای انتقالی حساس باشند.
در متن این بیانیه آمده است:

در اولین روزهای آغاز به کار یازدهمین رییس جمهوری اسالمی ایران و در 
دوران انتقال قدرت اجرایی،  الزم است دولت آینده و مدیران آتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی این رخداد را نیز همسنگ سایر تحرکات زیانبار 
در حوزه های اقتصاد و سیاس��ت و ... ارزیابی کرده و نسبت به تأسیس و 
راه اندازی نظامات ش��به صنفی در این روزهای انتقالی حساس باشند و 
اجازه ندهند که سهم خواهان و رانت جویانی که هشت سال شیره مادی 

سینمای ایران را مکیدند از در دیگری وارد شوند.

تولید فیلم »لوک خوش ش��انس« در اصفهان به پایان رسید و قرار است 
برای جشنواره بیست و هفتم فیلم کودک و نوجوان اصفهان آماده شود.

مجیدکاشي فروشان کارگردان این فیلم سینمایي،  این فیلم ۹5 دقیقه 
اي را براي شرکت درجش��نواره بین المللي فیلم کودک و نوجوان تهیه 

کرده است. 
مجیدکاشي فروشان گفت: در تولید این فیلم که از شخصیت هاي معروف 
 سینمایي استفاده شده اس��ت به داستان لوک خوش ش��انس که بعداز 
مدت ها به شهر خود بازمي گردد و با میراث دالتون ها روبه رو مي شود، 
پرداخته شده است. وی افزود:علي اکبربکتاشیان تهیه کننده، آرش زارع 
نویسنده،یاسرزماني مدیرفیلمبرداري،حمید اسالمي مدیرصدابرداري و 

حمید محمدي مدیرتولید این فیلم سینمایي هستند.

الماس ها ابدی اند 

»مرثیه برف« درشبکه نمایش خانگی

نوادگان کوروش بیدارید؟!
گروه فرهن�گ - این ک��ه یک فیلم ب��ا وجود ای��ن که از 
حمایت های خاصی سود نمی برد و در بهترین فصل نمایش 
نیز قرار ن��دارد، فروش باالی��ی دارد و با هم��ه این احواالت 
توانسته رکورد فروش فیلم مبتذل را بزند، یقینا خبر مسرت 
بخش��ی اس��ت، اما نه تنها هیچ کمکی به ما نمی کند، بلکه 
شاید از حقیقت هم دورمان کند  و یا این که مراسمی برای 
چهلمین نوبت چاپ یک کتاب برگزار می شود که گرچه می 
تواند خرسند کننده باشد، اما در حقیقت چیز دندان گیری 
برای فرهنگ این مرز و بوم ندارد. اگ��ر نگاهی به آمار و ارقام 
بیندازیم متوجه خواهیم ش��د س��ینمای ایران س��ینمای 
ورشکسته ای است که در بهترین شرایط می تواند خرج تولید 
را به تهییه کننده بازگرداند. با احتساب سهم سینما داران، 
تبلیغات و... اگر حساب کنیم می بینیم، برای آثار میلیاردی 
سینمایمان هم، حتی نمی توان تصور سود سرشاری داشت 
که این در حقیقت، واقعیت تلخ فضای فرهنگی جامعه ما را 

به رخ می کشد. 
نگاهی به آمار نش��ر و ب��رآورد مخاطبانش، درد م��ا را از این 
هم بیش��تر خواهد کرد. اگر خوش بینانه تص��ور کنیم یک 
کتاب خوانده می ش��ود و ممکن است دس��ت به دست هم 
بگردد، باز آماری که از س��رانه مطالعه در کش��ور به دس��ت 
می آید خجالت آور اس��ت. به همه اینها قیمت ارزان کتاب، 
س��ینما و نبود کپی رایت را اضاف��ه کنیم ت��ا بفهمیم واقعا 
کجا ایستاده ایم. قصد مقایسه نیس��ت! بیایید آمار فروش و 
ش��مارگان کتابمان را با یک کتاب و یا یک فیلم ورشکسته 
مثال در یک کشور اروپایی مقایسه کنیم تا شاید از خجالت 
عرق شرم بر صورتمان بنشیند. اینها همه، البته جای تحلیل 
بس��یار دارد و چرایی اش نیازمند واکاوی است، اما دست کم 
دو حقیقت را آشکار می سازد: اول آن که با نگاهی به شرایط 
دش��وار کار فرهنگی در ایران، از ممیزی و هفت خوان های 
دشوار مجوز انتشار بگیریم، تا برسیم به بازتاب اثر و احتماال 
اعتراض و تخریب و توقیف از س��وی همه نهادها، چه مراکز 
حکومتی، چ��ه صنوف های مختلف اجتماع��ی. به آن وضع 
اقتصادی و ورشکستگی ما لی را اضافه کنیم تا بتوان به اهمیت 
کار کسانی که صادقانه و بدون هیچ چشمداشت  مالی و بدون 
رانت های سیاسی، در این مملکت کار فرهنگی می کنند پی 
ببریم و قدردانشان باشیم. دوم آن که از برج عا جی که برای 
خود ساختیم و خود را صاحب فرهنگ و تمدن می دانیم )که 
البته هستیم( بیرون بیاییم. »گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل 
پدر تو را چه حاصل«. ما از تمدن بزرگی م��ی آییم، از نواده 
کوروش کبیریم، سرزمینمان مردمان بزرگی را به جهانیان 

معرفی کرده و...، اما االن چه هستیم شرط است.

 روبان قرمز

 عمر حضور مدیران سینمایی دولت دهم 
 جمال
در سازمان سینمایی چندی دیگر به پایان  نوروز باقری

می رسد و شاید کمتر کسی یادش بیاید 
که سال گذشته در چنین مقاطعی بود که درج یک خبر در رسانه ها 
به جنجال رس��انه های دیگری ب��رای مدیران س��ینمایی تبدیل 
شد:»روز ملی سینما از تقویم حذف شد«. البته اتفاقی که مدیران 
سینمایی نقش��ی در آن نداش��تند، اما اوج گیری اختالفات بین 
سازمان سینمایی و خانه سینما باعث ش��د تا خیلی ها ردپای این 

حذف را در همین اختالفات جستجو کنند.
حاال بیش از یک س��ال از این ماج��را می گ��ذرد؛ ماجرایی که در 
همان روزه��ای ابتدایی با واکنش ه��ای بس��یار متفاوتی مواجه 
شد و حتی سید علیرضا س��جادپور معاون وقت امور فعالیت های 
س��ازمان س��ینمایی در اظهار نظری در خصوص این اتفاق گفته 
بود:»انتخاب یک روز برای روز ملی سینما باید یک دلیلی داشته 
باشد.« قطعا سینما مقوله بسیار مهمی است و باید به عنوان یک 
عنصر فرهنگی به آن توجه ش��ود. بعد از انتخاب۲۱ ش��هریور به 
عنوان روز ملی سینما این س��ؤال مطرح شد که اصال چرا باید این 
روز را به عنوان روز ملی س��ینما انتخاب کرد. عده ای اعالم کردند 
چون در این روز تقویم خالی بوده، در همین راس��تا و برای خالی 
نبودن عریضه این روز را به عنوان روز ملی سینما انتخاب کرده اند. 
بر فرض این که اگر این روز از تقویم ها حذف شود، با تالش هایمان 

 روز دیگ��ری را به عنوان روز ملی س��ینما انتخ��اب خواهیم کرد.
گالیه های مختلفی که در آن مقطع سینماگران نسبت به حذف روز 
ملی سینما داشتند باعث شد تا منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ 
عمومی کشور برای روشن شدن موضوع در گفتگویی عنوان کند: 
»ما روزی را از تقویم حذف نکردیم و تنها روز سینما از متن تقویم 
به ضمیمه منتقل شده است.« روز ۲۱ ش��هریور را به عنوان »روز 
س��ینما« در تقویم داریم، اوال این روز هیچ گاه ب��ه عنوان روز ملی 
س��ینما نبوده و از ابتدا که مصوب شد،۲۱ ش��هریور به عنوان روز 
سینما نام گذاری شود. به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، 
در سال۱۳۸۹ مصوبه ای داش��تیم که در آن شورای عالی انقالب 
فرهنگی تأکید کرد به دلیل حجم زیاد مناسبت ها، این روزها مجددا 
باید مورد بازبینی قرار گیرد و مواردی که جنبه ملی داشته و برای 
عامه مردم مهم است باید در »متن« تقویم قید شود و موضوعاتی 
که تنها برای بخشی از اقش��ار مهم است در »ضمیمه« تقویم قرار 
گیرد، بر این اساس در سال ۸5 این بررسی انجام شد. به این دلیل 
5 مناسبت را از متن تقویم و 6 مناسبت را از ضمیمه تقویم حذف 
کردیم و ۳6 مناسبت را از متن تقویم به ضمیمه تقویم رسمی کشور 
منتقل کردیم که یکی از این ۳6 مورد مربوط به »روز سینما« بود.

این مقام مسئول در آن زمان گفته بود: علت این موضوع آن بود که 
سینما یک موضوع ملی و برای همه مردم نبوده و تنها اختصاص به 
قشر خاصی دارد و بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

این مناسبت نمی توانست در متن تقویم قرار گیرد، بنابراین از سال 
۱۳۸۹ ابالغ شد و در ضمیمه تقویم قرار دارد.

واعظی در ادامه سخنان خود برای روشن ش��دن موضوع به وجه 
تمایز متن و ضمیمه تقویم اش��اره کرده بود ک��ه: »تفاوت متن و 
ضمیمه تقویم در این اس��ت که همه تقویم هایی که در کش��ور ما 
منتشر می شود موظف هستند در همان روز مربوطه مناسبت های 

متن تقوی��م را درج کنند، اما 
درب��اره ضمیم��ه تقوی��م این 
الزام وجود ندارد؛ یعنی ناش��ر 
می تواند همه مناس��بت های 
ضمیم��ه  را در روز خود و یا در 
چند صفح��ه در ابتدای تقویم 

چاپ کند.«
ب��ا نگاهی ب��ه تقویم رس��می 
س��ال۹۲ کش��ور متوج��ه 
می ش��ویم که امس��ال هم در 
کنار۲۱شهریور هیچ عنوانی به 
نام روز سینما یا روز ملی سینما 
درج نش��ده اس��ت و همچنان 
 در ضمیمه تقویم ق��رار دارد.

اما فارغ از این که روز س��ینما 
می تواند به تقویم رس��می باز 
گردد یا خیر س��ؤال اصلی این 

است که اصال کدام روز مناس��ب روز سینما و یا به عبارت بهتر روز 
ملی سینماست تا سینماگران بتوانند همچون سال های گذشته به 
افتخار فرارسیدن این روز جش��ن خود را برپا و از خالقان آثار برتر 

تقدیر کنند.
ظاهرا تنها دلیل گنجانده شدن۲۱ ش��هریور به عنوان روز سینما 
خالی بودن این روز در تقویم رسمی کشور بوده است؛ روزی که به 
لحاظ سینمایی نیز هیچ اتفاق ویژه ای در آن برای سینمای ایران 
رخ نداده است و تنها جشن س��ینمای ایران)خانه سینما( در این 
روز برگزار می شد و از س��وی دیگر نیز در شورای فرهنگ عمومی 
و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی چیزی به نام روز ملی س��ینما به 
تصویب نرسیده است و از سال گذشته نیز ظاهرا هیچ اقدامی برای 
تصویب روز ملی سینما در تقویم نشده است. باید منتظر ماند و دید 
آیا در فرصت اندک باقی مانده مدیران فعلی س��ینما می توانند بار 
دیگر روز سینما را از ضمیمه تقویم به تقویم رسمی منتقل کنند 
و یا این که این مدیران بعدی سینما هستند که برای این موضوع 

تالش خواهند کرد.

باید طوری عمل کرد که از گذشته شرمنده نشد 

سینما در صفحات تقویم 

از »شب های شیدایی« تا یک سلف سرویس فرهنگی - هنری شهرداری اصفهان تنها نهاد تولیدکننده تئاتر 

یک کارگردان تئاتر گفت: شهرداری اصفهان تنها نهادی است 
که در حال حاضر به تئاتر بها داده و برای آن جشنواره برگزار 

می کند که این موضوع خود جای تأمل و تقدیر دارد.
محسن عرب زاده در خصوص فعالیت های سازمان فرهنگی-

تفریحی شهرداری اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ 
نهادی غیر از شهرداری اصفهان به تولید تئاتر مبادرت نورزیده 

و این در نوع خود جای تقدیر دارد. 
وی با اش��اره به انتقاداتی که نس��بت به فعالیت شهرداری در 

زمینه تئاتر مطرح شده است، افزود: زمانی که فعالیت تئاتری 
در جریان باش��د انتقاد هم ب��ه دنبال خواهد داش��ت و این به 

معنای پویایی در شهرداری است. 
این کارگ��ردان تئاتر تصریح کرد: ش��ورایی ک��ه در تاالرهنر 
تشکیل شده و موظف به بررسی آثار است، خود نشان دهنده 
 آن اس��ت که ش��هرداری اصفهان قصد تولید کار خوب دارد. 
 وی ب��ا بیان این ک��ه نهادهایی چ��ون حوزه هن��ری اصفهان 
مدت هاست کاری انجام نمی دهند، گفت: به نظر می رسد باید  
دید چرا نهادی مانند حوزه هنری که تا  دو سال پیش فعالیت 

تئاتری داشت چرا تعطیل شده است. 
عرب زاده ادامه داد: شهرداری اصفهان آنچه که باید را انجام می 
دهد، در صورتی که این سایر نهادهای مولد و متولی هستند 
 که باید پاس��خگوی بایکوت ش��دن فعالیت های خود باشند. 
وی با اشاره به برگزاری جشنواره کمدی امسال، بیان داشت: 
شهرداری اصفهان تنها نهادی است که در حال حاضر به تئاتر 
بها داده و برای آن جشنواره برگزار می کند که این موضوع خود 

جای تأمل و تقدیر دارد. 

کارگردان ونویس��نده »رؤیای پدربزرگ« گف��ت: خانواده ها 
درشرایط موجود نیاز به روحیه بخشی و شادی دارند، چرا که 
اگر تک تک اعضای یک خانواده با آن محصول فرهنگی که به 
آن عالقه دارند شاد شوند، ما درجامعه با خانواده های شادتری 
طرف هستیم که کمتر دچارآسیب های جاری جامعه است.  
مرتضی ریحانی در ادامه افزود: متولیان فرهنگی اصفهان به 
واسطه شکل و ش��مایل فرهنگی که این شهر دارد الزم است 
در روزهای تابستان با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده 

جشن ها و جنگ های متعددی را در سطح شهر ایجاد کنند و 
بدین ترتیب فرهنگ و روحیه تفریح خانوادگی را در الیه های 

مختلف جامعه تزریق کنند. 
کارگردان نویس��نده طنزپرداز اصفهانی ایج��اد و ادامه دادن 
چنین برنامه هایی را در راستای تأسیس یک سلف سرویس 

فرهنگی برای شهری مثل اصفهان ضروری دانست. 
وی همچنین افزود: چندی پی��ش مجتمع فرهنگی- هنری 
فرشچیان میزبان مراسمی تحت عنوان »شب های شیدایی« 
بود که این را می توان ش��روعی برای یک جری��ان ادامه دار 
در جهت آن تعریف س��لف س��رویس فرهنگ��ی قلمداد کرد 
و از آن به عن��وان نمونه پایلوت جهت اج��رای برنامه هایی از 
این دس��ت آموخت. ریحانی ب��ا گالیه ازافت��راق موجود بین 
اهالی تئاتردراصفهان، اماکن فرهنگی را یکی ازش��یوه های 
 نزدیک کردن گروه های تئاتری به هم مطرح کرد و افزود: اگر

گروه های تئاتری درتمام طول تابس��تان به مناس��بت های 
مختلف دراماکن گوناگون ش��هر بتوانن��د درکنارهم کاراجرا 

کنند قطعا این اختالف ها کمرنگ تر خواهد شد.

یگانه بانوی زیبای جهان رزمی 
گروه فرهنگ - »میش��ل ی��وه« با ن��ام اصلی »اتو میش��ل یوه چو خنگ« در شش��م 
آگوست۱۹6۲ در شهر ایپوه در غرب مالزی در خانواده ای چینی متولد شد. از همان آغاز 
کودکی به ورزش عالقه زیادی داشت. ۴ ساله بود که به فراگیری حرکات نمایشی پرداخت 
و در این زمینه مهارت زیادی پیدا کرد. در ۱5سالگی برای ادامه تحصیل به همراه والدینش 

راهی انگلیس شد.
چیزی نگذش��ت که به دلیل عالقه ف��راوان به حرکات نمایش��ی به آکادمی س��لطنتی 
نمایش های لندن راه پیدا کرد و این کار را به صورت حرفه ای دنبال کرد، اما یک آس��یب 
نخاعی باعث ش��د تا نتواند این کار را به سرانجام برس��اند و در عوض به سمت طراحی  و 
هنرهای خالق دیگر رفت و لیس��انس خود را در زمینه هنرهای خالق با گرایش نمایش 
دریافت کرد. س��ال ۱۹۸۳ وقتی تازه۲۱ ساله شده بود در مس��ابقه ملکه زیبایی مالزی 
شرکت کرده و به مقام اول رسید. از همین جا زندگی میشل یوه تغییر کرد و او وارد بازار 

فیلم و سینما شد. بعد از این مسابقات، یک کمپانی تولید ساعت از او دعوت کرد تا در یک 
آگهی تبلیغاتی حضور داشته باشد. میشل یوه به همراه جکی چان در این آگهی ظاهر شد 
و تصویرش روی صفحه جادویی رفت و همین مسأله باعث شد تا توجه کمپانی معروف 
تولید فیلم هنگ کنگی »دی اند بی« را جلب کند. بعد از این آگهی در آگهی های تبلیغاتی 
دیگری هم ظاهر شد و چند فیلم هم بازی کرد. میشل از سال ۱۹۸5حرفه هنرپیشگی را 
به صورت جدی دنبال کرد و در چند فیلم رزمی نقش های کوچکی ایفا کرد. فیلم »جغد و 
دامبو« )۱۹۸۴(، »بله مادام« )۱۹۸5(، »ستاره های خوش اقبال بدرخشید« )۱۹۸5(، »در 
راه وظیفه« )۱۹۸6(، »جنگجویان شریف« )۱۹۸۷( و »پول آسال« )۱۹۸۷( از فیلم های 
مشهور او در این سال ها هستند. سال۱۹۸۷ او با دیکسون پون مدیر کمپانی فیلمسازی 
دی اندبی ازدواج کرد و از هنرپیشگی دست کشید. ازدواج این زوج فقط 5 سال دوام داشت 

و میشل یوه بعد از جدایی در سال۱۹۹۲ دوباره به صحنه سینما بازگشت.

اوج ش��هرت او در این س��ال ها ش��کل گرفت و به دلیل اجرای همه حرکات نمایشی در 
فیلم های حادثه ای و اکشن بدون استفاده از بدلکار به جایگاه و شهرت ویژه ای رسید. این 
جایگاه برای یک زن و ملکه زیبایی اسبق مالزی در عرصه هنرهای رزمی پیروزی بزرگی 
محسوب می شد و میشل یوه روزبه روز به شهرتش اضافه شده و پله های موفقیت را پشت 

سر می گذاشت.
جالب است بدانید که میشل یوه هرگز در عمرش آموزش های رزمی ندیده بود و هیچ وقت 
هم به دنبالش نرفت. او تنها از حسش و تکنیک ها و متدهای هنرهای نمایشی در حرکاتش 
استفاده می کرد و با مهارت این حرکات را با حس و حال رزمی که کارگردان به او خط می داد 
ترکیب کرده و حرکات زیبای نمایش��ی اش را به اجرا می گذاشت.  او تنها زن رزمی کاری 
است که جکی چان همیشه قبولش داشت و به او اجازه می داد که در فیلم ها بدون استفاده 

از بدل، حرکات خطرناک را اجرا کند.

SMS

عده ای اعالم 
کردند چون در 

روز 21 شهریور ماه 
تقویم خالی بوده، 
در همین راستا و 

برای خالی نبودن 
عریضه این روز را 

 به عنوان 
 روز ملی سینما 
انتخاب کرده اند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 رشید شریفی جایگزین 
بهادر موالیی در ملی حفاری

پ��س از جدایی به��ادر موالیی از تیم ش��رکت ملی حف��اری ایران، 
مس��ئوالن این تیم با رش��ید ش��ریفی دیگر ملی پوش دسته ۱۰۵+ 

کیلوگرم وزنه برداری ایران به توافق رسیدند.
قوی ترین مرد آسیا در سال۲۰۱۳ با تأیید این خبر، گفت: من از دو 
تیم فوالد ماهان اصفهان و ملی حفاری پیشنهاد داشتم، اما در نهایت 
به دلیل تأخیر آنها در بس��تن تیم و حض��ور در رقابت های لیگ، به 

عضویت تیم ملی حفاری درآمدم.
رشید شریفی افزود: وزنه زدن در تیمی که سه سال متوالی قهرمان 
لیگ شده اس��ت ناخودآگاه انتظارات را از ورزش��کار باال می برد. به 
همین خاطر سعی می کنم بهترین وزنه ها را برای ملی حفاری بزنم و 

دینم را به بهترین شکل به این تیم ادا کنم.
شریفی که به دلیل محرومیت طی چهار سال گذشته در رقابت های 
لیگ وزنه برداری حضور نداشت، پیش تر عضو تیم مناطق نفت خیز 

جنوب بود و همراه با این تیم در سال۱۳۸۷ قهرمان کشور شد.

 قهرمانی 
به ثامن الحجج سبزوار رسید

هندبالیست های ثامن الحجج س��بزوار، قهرمان مسابقات سه جانبه 
نقش جهان در اصفهان شد. 

مسابقات س��ه جانبه هندبال نقش جهان که به همت هیأت هندبال 
اصفهان و برای آمادگی بیشتر نمایندگان استان در فصل پیش روی 
لیگ برتر از هفته گذش��ته در اصفهان آغاز شده بود، با قهرمانی تیم 
ثامن الحجج س��بزوار به پایان رس��ید. در دیدار نهایی این مسابقات 
که یک شنبه شب در سالن شهید سجادی اصفهان برگزار شد، تیم 
ثامن الحجج س��بزوار با نتیجه ۲۶ بر۲۰ تیم نیک اندیش شهرداری 

اصفهان را شکست داد و قهرمان شد.
ثامنی ها پی��ش از این، مقابل م��س پارس فالورجان نی��ز به برتری 

رسیده بودند.
این مس��ابقات از روز پنج ش��نبه با حضور تیم های ثامن الحجج )ع( 
سبزوار، مس پارس فالورجان و نیک اندیش شهرداری اصفهان برگزار 
شد. قرار بود این مسابقات با حضور چهار تیم انجام شود که با انصراف 

تیم نیروی زمینی تهران با سه تیم برگزار شد.
گفتنی است بیست و شش��مین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های 

کشور از ۲۵ مردادماه آغاز می شود.

ورود خیرین ورزشیار به عملیات 
بازسازی ورزشگاه شهید نصر

معاون فنی مهندس��ی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان از 
بهره برداری چند پ��روژه نیمه تمام ورزش اس��تان در آینده نزدیک 

خبر داد.
غالمحسین محمودیه معاون فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: از زمان تشکیل مجمع خیران 
ورزشیار اس��تان اصفهان، چندین پروژه ورزش��ی به خیرین واگذار 
شده و آنها مراحل بازسازی و تکمیل این پروژه ها را به عهده گرفتند 
که دو پروژه ورزشی شهرستان آران و بیدگل پس از عید سعید فطر 
افتتاح خواهد شد. محمودیه با اش��اره به عملیات بازسازی ورزشگاه 
شهید نصر اصفهان بیان داشت: یکی از پروژه هایی که اکنون خیرین 
ورزشیار در آن برای تکمیل اقدام کرده اند، بازسازی مجموعه ورزشی 
شهید نصر شهر اصفهان است که برای بازس��ازی سالن اسکواش و 
سالن کشتی این مجموعه، قراردادی با باش��گاه فرهنگی- ورزشی 
فوالد ماهان به عنوان خیر منعقد ش��ده و بازس��ازی سالن اسکواش 
از هفته قبل آغاز گردیده اس��ت و بازس��ازی سالن کش��تی آن نیز، 

ظرف۱۰روز آینده استارت می خورد.

جمع استکی ها در سبزوار جمع شد
پس از پیوستن اهلل کرم استکی به تیم هندبال ثامن الحجج سبزوار، 

سجاد استکی نیز برای فصل بعد با این تیم به توافق رسید.
س��جاد و اهلل کرم اس��تکی برادران ملی پوش هندبال ای��ران که در 
سال های گذشته در کنار هم در تیم س��پاهان به میدان می رفتند و 
با این تیم قهرمان لیگ برتر ش��ده بودند، پس از یک فصل جدایی، 
دوباره فرصت بازی در کنار یکدیگر را این بار در ترکیب ثامن الحجج 
سبزوار پیدا می کنند. اهلل کرم که سال گذشته به لیگ قطر و تیم السد 
این کشور پیوست، پس از یک فصل بازی در این تیم، چندی پیش با 
سبزواری ها به توافق رسید و به ایران بازگشت. سجاد برادر کوچک 
تر او نیز که یک ماه و نیم قبل از احتمال پیوستنش به لیگ یک کشور 
اروپایی خبر داده بود، فعال در ایران ماندگار شده است و فصل پیش رو 

را در کنار برادرش در سبزوار سپری خواهد کرد.
ثامن الحجج سبزوار تیم قهرمان و البته متمول هندبال ایران، عالوه 
بر این دو مهره ارزشمند، پویا نوروزی و س��جاد ندری دو ملی پوش 
تیم های نیروی زمینی تهران و صنعت مس کرمان را هم به خدمت 
گرفته است و با این شرایط، بخت نخست کسب عنوان قهرمانی لیگ 

برتر به شمار می رود. 

برد استقالل به ما انگیزه  کافی 
داد، اما مغرور نمی شویم

هادی عقیلی/ کاپیتان تیم فوتبال سپاهان
 گسترش، تیم جوان و خوبی است و بردی که مقابل استقالل به دست 
آوردیم، انگیزه  کافی برای ادامه  راه به ما داد، فقط باید حواسمان باشد 
که این برد مغرورمان نکند و بتوانیم تمامی امتیازات ممکن را در ادامه  

راه کسب کنیم، حتی برابر تیم تازه لیگ برتری شده گسترش فوالد.
اس��تقاللی ها هفته گذش��ته 
در ای��ن بازی خیل��ی تالش 
کردند ک��ه بازن��ده از زمین 
بیرون نروند، اما دفاع منسجم 
س��پاهان در نیمه  اول کامال 
آنها را مهار کرد و همین مورد 
باعث ش��د قلعه نوی��ی تغییر 
سیس��تم بدهد و مجیدی را 

از بازی بیرون بکشد.

مدیرعامل باشگاه داماش با ابراز خرسندی از انتخاب مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت 6
ورزش و جوانان، گفت: دولت کار س��ختی در ورزش پیش رو دارد و ما باید از هر کمکی که از دس��تمان بر 
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بیاتی نیا در دیدار با 
تراکتور هم محروم شد

ذوالفقارنسب:
 سلطانی فر گزینه اصلح برای وزارت ورزش است

از رقابت با جوان ترها 
نمی ترسم

اسماعیل فرهادی مهاجم کهنه کار تیم فوتبال ذوب آهن درباره دیدار این تیم 
مقابل تراکتورسازی در اصفهان گفت: تراکتور تیم خوبی بسته است و سرمربی 
خوبی نیز باالی سر این تیم است، اما ما هم در خانه بازی می کنیم و برای بردن 

تراکتورسازی برنامه داریم.
مهاجم ذوب آهن ادامه داد: هنوز از نظر بدنی به سطح آمادگی کامل نرسیده ایم 
و باید روی بدن هایمان کار کنیم. فرهادی در ادامه درمورد بازیکنان و جوانان 
جدید ذوب آهن هم گفت: لوکا همیشه روی جوانان نظر دارد و حساب ویژه ای 
روی  آنها باز می کند. در بازی گذش��ته هم  دو نفر از آنها را به تیم اضافه کرد و 
مرتضی تبریزی هم برای آن دقایقی که درون زمین بود بازی خوبی از خود به 
نمایش گذاشت. وی در پایان درمورد رقابت با جوانان و این که از این نمی ترسد 
که نیمکت نشین شود بیان داشت: فوتبال یک رقابت است و در این۱۱سالی که 

در لیگ بوده ام، اگر قرار بود از رقابت بترسم، جایگاهم این نبود.

محسن بیاتی نیا مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن به دلیل حرکتی که در بازی 
پاس انجام داد، دو جلس��ه محروم شده بود و هنوز مشخص نیست که در 

دیدار با تراکتورسازی به میدان می رود یا خیر.
محس��ن بیاتی نیا مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در بازی برگشت پلی آف 
این تیم مقابل پاس همدان، حرکت بدی در مقابل فحاش��ی تماشاگران 
تیم پاس همدان انجام داد و این مسأله باعث شد سعید مظفری زاده داور 
آن دیدار سریعا به این مس��أله واکنش نش��ان داده و بیاتی نیا را از بازی 

اخراج کند.
گفته می شود س��ابقه بیاتی نیا درمورد انجام دادن حرکت هایی نظیر این 
باعث شده که کمیته انضباطی نسبت به این مسأله حساسیت نشان دهد، 
هرچند که ش��اید ذوبی ها در یک روز باقیمانده تا بازی با تراکتورسازی 

بتوانند زمینه بخشش محرومیت او را فراهم آورند.

بیژن ذوالفقارنس��ب که خود یکی از گزینه های نهایی برای معرفی به مجلس شورای 
اسالمی بود از وزیر پیشنهادی رییس جمهور به مجلس به عنوان گزینه ای اصلح یاد 
و ابراز امیدواری کرد که وی پس از انتخاب در س��مت وزیر ورزش بتواند دیپلماس��ی 

ورزش کشورمان را ارتقا بخشد.
بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با مهر ضمن اشاره به معرفی مسعود سلطانی فر به عنوان 
وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: پیش از هر 
چیز انتخاب آقای سلطانی فر از سوی رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و 

جوانان را تبریک می گویم. فکر می کنم که ایش��ان گزینه اصلح هستند و امیدوارم در 
این سمت به موفقیت دست پیدا کنند. من برنامه ایشان را ندیده ام، اما قطعا کیفیت 

برنامه ها بوده که باعث شده به عنوان وزیر به مجلس محترم پیشنهاد شوند.
مربی پیشکسوت فوتبال کشور و استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چه مسائلی 
در ورزش کشور باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: یک سری کاستی ها و مشکالت در 
ورزش وجود دارد که باید برطرف ش��وند؛ به عنوان مثال ترمیم بودجه فدراسیون ها 
و رفع مش��کالت اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین ایشان باید در پی یک 

دیپلماسی قوی ورزش بین المللی باشند و در جهت رفع تحریم های بین المللی ورزش 
تالش کنند. برنامه ریزی برای مسابقات مهم بین المللی از دیگر کارهای ایشان می تواند 
باشد. ترمیم برنامه ریزی درازمدت برای تغییر س��اختار و نظام ورزش کشور و از همه 
مهم تر رویکرد علمی به ورزش با توس��ل به نیروهای کارآمدی که وابستگی سیاسی 
نداشته باشند. پرسپولیس و استقالل به عنوان دو باشگاه پرطرفدار که زیر نظر وزارت 
ورزش فعالیت می کنند همواره دغدغه مسئوالن بلندپایه ورزش ایران بوده است. به 
میان آمدن بحث خصوصی سازی این باشگاه ها یکی از مواردی است که همواره مطرح 

شده و حول آن بحث و تبادل نظر شده است.
بیژن ذوالفقارنسب به عنوان کسی که در هر دو باشگاه فعالیت کرده در این خصوص 
به مهر گفت: این دو باش��گاه هر دو در عرصه قهرمانی ورزش کشور حضور دارند و از 
همه اقشار و طیف ها هوادار این دو تیم هستند. در واقع این دو باشگاه اثرات اجتماعی 
فراوانی دارند و می توانند برای تیم ملی تأثیرگذار باش��ند. نکته مهم این است که هر 
دو باشگاه تحت پوشش وزارت ورزش هس��تند. باید نگاه مدیریتی ویژه ای به این دو 
باشگاه داشت. این دو، توانمندی های بسیار باالیی در خصوص خودکفایی دارند. شاید 
فوتبال ما توجیه اقتصادی برای خصوصی شدن نداشته باشد، اما به من به ضرس قاطع 
می گویم که این باشگاه ها در یک فرآیند مدیریتی صحیح به یک بی نیازی اقتصادی 

خواهند رسید.
ذوالفقارنسب یکی از گزینه های وزارت ورزش بود. وی در پاسخ به این سؤال که اکنون 
که برای این سمت انتخاب نشده چه برنامه ای در دس��تور کار دارد، اظهار داشت: بار 
دیگر انتخاب آقای س��لطانی فر را تبریک می گویم و ب��رای وی آرزوی موفقیت دارم. 
چنانچه من برای این س��مت انتخاب می ش��دم به عن��وان یک س��رباز انجام وظیفه 
می کردم، اما در حال حاضر و با کمال میل به وظیفه خود که معلمی است می پردازم و 

امیدوارم روزهای خوبی برای ورزش کشور رقم بخورد. 
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عابدینی: خدا را شکر که سلطانی فر وزیر شد!

دیدار گس��ترش فوالد برابر س��پاهان 
گروه 
درحالی در هفته سوم رقابت های لیگ ورزش

 برتر برگ��زار می ش��ود که س��پاهان
 به دنبال اوج گیری و گس��ترش ف��والد درگیر یک��ی دیگر از 

غول های فوتبال ایران است.

سالم ذوب به تراختور
ذوب آهن که برابر پرسپولیس بازی نه چندان خوبی را از خود 
به نمایش گذاشت و برابر اس��تقالل خوزستان هم شکست را 
پذیرا شده بود، آنقدر انگیزه دارد که تراکتورسازی را شکست 
دهد. ش��اگردان بوناچیچ نه فوتبال زیبا را ارای��ه می دهند و 
نه نتیج��ه می گیرند. آنه��ا باید با یک نتیج��ه غافلگیر کننده 
به لیگ بازگردن��د و چه چیزی بهتر از یک پی��روزی برابر تیم 

تراکتورسازی می تواند آنها را به بازی ها بازگرداند؟
این طرف ماجرا، تراکتورسازی هم در ین فصل نتایج خوبی را 
کسب نکرده است. آنها با کسب یک امتیاز، به هیچ وجه مطابق 
انتظارات بازی نکرده اند و هرچه زمان جلوتر می رود، بیش��تر 

فشار افکار عمومی را روی خود احساس می کنند.
وضعیت نه چندان مناسب جس��مانی مهدی کریمیان، شاید 
انگیزه مضاعفی ش��ود تا بازیکنان تراکتورس��ازی با هم قسم 

شدن، نمایشی متفاوت برابر ذوب آهن به نمایش بگذارند.

گس�ترش فوالد-فوالدس�پاهان؛ مقاوم�ت فل�ز 
باالست

تیم رس��ول خطیبی بعد از عملکرد تحس��ین برانگیز تیمش 
برابر استقالل و تس��اوی امیدوار کننده برابر تراکتورسازی، به 
دیدار یکی دیگر از تیم های بزرگ لیگ برتر می رود. گسترش 
 فوالدی ها ک��ه از لحاظ تجربی و س��نی از تیم ه��ای جوان و 
کم تجربه لیگ برتر هستند باید تا حد امکان از حواشی دوری 
کنند. اشتباه کوچک رسول خطیبی می رفت برای گسترش 
فوالد به معضلی بزرگ تبدیل ش��ود که با حکم عجیب کمیته 
انضباطی برای این بازیکن – مرب��ی، ظاهرا غائله ختم به خیر 

شده است.
در طرف مقابل، سپاهان بعد از شکست دو مدعی لیگ برتری 
به نظ��ر کار چندان س��ختی برابر تیم جوان گس��ترش فوالد 
 نخواهد داش��ت. آنها فوتبال خوب و ش��ناوری را ب��ا بازیکنان 
با تجربه و فنی خود ارایه می دهند و آنقدر خوب هس��تند که 
 از همین االن آنها را می ت��وان از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ

 دانست.
گفتنی است با توجه به این که گسترش فوالد در دیدار هفته 
دوم خود برابر تیم همشهری یعنی تراکتورسازی میهمان بود 
هر  دو دیدار اولش در تبریز برگزار شد و با توجه به این که در 
دیدار فرداشب هم میزبان است، بر خالف سپاهان که دومین 

دیدار بیرون از خانه اش را برگزار می کند در این س��ه هفته از 
تبریز خارج نشده است.

استقالل و تالش برای جبران ناکامی ها
فجرسپاسی، دو بازی قبلی خود را به حریفانش واگذار کرده و 
حاال هم در رده شانزدهم جدول ایستاده و تنها تیم بدون امتیاز 
لیگ برتر است. غالم پیروانی که دو هفته قبل، فریاد اعتراض 
هواداران فجرسپاسی را شنیده بود، باید هرچه در چنته دارد رو 
کند تا مانع از شکست تیمش برابر استقالل شود. از آن طرف 
استقالل که بعد از شکست برابر سپاهان به دنبال اعاده حیثیت 

برای خودش است، جز به سه امتیاز راضی نخواهد شد.
آنها با رس��یدن نکونام و تیموریان به ش��رایط مطلوب، تقریبا 
خیالشان از بابت میانه زمین راحت است و البته نباید فراموش 
کرد که دغدغه اصلی کادرفنی اس��تقالل همچنان در پس��ت 
بازیس��از اس��ت و آنها تالش می کنند تا جای خالی جباری را 
پر کنند. غایبان قطعی این دیدار برای اس��تقالل، س��اموئل، 

جمشیدیان و بیگ  زاده هستند.
استقالل درحالی برابر سپاهان شکس��ت خورد که چهره  یک 
تیم شکست خورده را نداشت، اما نمی توان از انگیزه بازیکنان 
فجر در بازی برابر اس��تقالل غافل ش��د. به تجربه ثابت ش��ده 
که بازیکنانی که در فجرسپاس��ی ش��یراز خوش بدرخش��ند، 
 به سرعت توس��ط تیم های پایتخت نش��ین جذب می شوند.

محمد مه��دی نظری یک��ی از همی��ن بازیکنان اس��ت که با 
درخشش در فجرسپاس��ی راهی استقالل ش��ده است. شاید 
همین مسأله انگیزه مضاعفی برای بازیکنان فجرسپاسی شود 

و روز سختی را برای استقالل رقم بزنند.
از تقابل های خاص این دیدار، حضور مهدی نظری در استقالل 
است. این بازیکن که عملکردش در فصل گذشته در بازی این 
تیم برابر فجرسپاسی حرف و حدیث هایی را به همراه داشت، 
 بار دیگ��ر به حافظیه ش��یراز بر می گ��ردد تا براب��ر تیم فصل 

گذشته اش قرار بگیرد.

طالیی پوشان به دنبال تثبیت قدرت، استقالل به دنبال فراموشی شکست

اسداهلل کبیر:گسترش فوالد قربانی بعدی سپاهان

در جهانی به ارسالن نیاز داریم
مربی و کارش��ناس بس��کتبال ایران گفت: برای حضور 
در جام جهانی عالوه بر این که ش��رایط حضور ارسالن 
کاظمی باید فراهم ش��ود، می بایست کار مضاعف انجام 
شود. نقطه قوت بسکتبال ما در حال حاضر »تیم ورک« 
است که می تواند در رقابت هایی با سطح باالتر موفقیت 

ما را رقم بزند.
اسداهلل کبیر در ارزیابی عملکرد تیم ملی بسکتبال ایران 
در مسابقات جام ملت های آسیا در گفتگو با ایمنا اظهار 
داشت: بازی بچه ها نشان می دهد که امسال با انگیزه ای 
مضاعف وارد مسابقات شده اند. به هر حال تجربه سخت 
دوره قبل که حکم انتخابی المپیک را نیز داشت و دست 
کم گرفتن تیمی مانن��د اردن و در نهایت عنوان پنجمی 
تجربه خوبی برای ما شد تا هیچ تیمی را دست کم نگیریم 

و در تمام بازی ها با قدرت بازی کنیم.
وی ادامه داد: قدرت های اول آس��یا به جز ایران، چین و 
کره جنوبی هس��تند که ما موفق به شکست آنها شدیم، 
البته فیلیپین میزبان هم می تواند کار ما را سخت کند، 
هرچند که این تیم نیز از نظر فیزیکی شرایط ما را ندارد 
و می توانیم ما همدلی و صالبت در س��ایر دیدارها نیز به 

پیروزی و در نهایت به قهرمانی برسیم.
کبیر هماهنگی تیم را ش��اخصه اصلی عملکرد ایران در 
این دوره از مسابقات دانست و افزود: صمد از مهره های 
شاخص آسیایی ماست که امسال عالوه بر این که توانایی 
فردی خود را به خوبی به نمایش گذاش��ته است در کار 
تیمی نیز مؤثر بوده اس��ت. دومین نقطه ق��وت ما بعد از 
هماهنگی تیمی، دفاع عالی اس��ت. کبی��ر در خصوص 
عملکرد تیم ملی چین در این دوره از مس��ابقات تصریح 
کرد: چین بازیکن معروفش که در ان.بی.ای کار می کند 
را به علت مصدومیت در اختیار ندارد. ممکن است شرایط 
او برای بازی های مراحل باالتر بهتر شود و بتواند دوباره 
برابر ایران به میدان برود، اما به نظر نمی رس��د کیفیت 
چین تغییر چندانی کند. معتقدم ایران و چین فینال را 
برگزار می کنند که در آن دیدار باز هم ما برنده هستیم. 
البته نکته ای که نباید فراموش کرد این است که در باِد 
بردهای قبل نخوابیم. سرمربی تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان با اش��اره به این که حضور ای��ران در جام جهانی 
محتمل است گفت: برای حضور در جام جهانی عالوه بر 
این که شرایط حضور ارس��الن کاظمی باید فراهم شود، 

می بایست کار مضاعف انجام شود.

توپ و تور
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نفت تهران-داماش گیالن
ملوان-راه آهن

فوالد-صباي قم
سایپا-استقالل خوزستان

خلعتبری با گل به استقبال لیگ ع ر ب ی رفت!
محمدرضا خلعتبری ملی پوش فوتبال ایران اولین گل خود را با پیراهن 
تیم اماراتی العجمان به ثمر رساند.تیم فوتبال العجمان امارات پیش از 
آغاز لیگ فوتبال این کشور، در دیداری دوستانه برابر االهلی به میدان 

رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

کریمیان از کما خارج شد
پزشکان بیمارس��تان امام رضا)ع( تبریز از خارج ش��دن مهدی کریمیان 
هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی از کما خبر دادند.  کریمیان هنگامی که با 
اتومبیل شخصی خود در راه بازگشت از محل تمرین این تیم بود، با برخورد 

به درختان اطراف جاده، دچار سانحه رانندگی شده و به کما رفت.

مسی قیمت گذاری شد

رییس باش��گاه بارس��لونا قیمت لیونل مسی را۵۸۰ 
میلیون ی��ورو اعالم ک��رد. او گفت:» ه��ر تیمی که 
می خواهد لیونل مس��ی را جذب کند، باید عالوه بر 

پرداخت مالیات، ۲۵۰ میلیون یورو هم هزینه کند.«

دو باشگاه پرسپولیس 
و استقالل در عرصه 

قهرمانی ورزش کشور 
حضور دارند و از همه 

اقشار و طیف ها هوادار 
این دو تیم هستند، در 

 واقع این دو باشگاه 
اثرات اجتماعی فراوانی 

دارند و می توانند برای 
 تیم ملی تأثیرگذار 

باشند



 کاهش آسیب های اجتماعی 
در گرو نهادینه شدن فرهنگ کتاب

امنیت��ی  سیاس��ی  مع��اون 
اس��تاندارچهارمحال و ختی��اری 
گف��ت: کتابخوان��ی در فرهن��گ 
اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است.یزدان جاللی در دومین جلسه 
انجمن خیرین کتابخانه ساز استان، 
ب��ا تأکید بر ل��زوم تروی��ج فرهنگ 
کتابخوانی در استان، اظهار داشت: 
کتابخوان��ی در فرهنگ اس��المی و 
آمیزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 
آغاز رس��الت پیامبر اکرم)ص( با خواندن شروع ش��د و قرآن کریم بزرگ 
ترین معجزه آن حضرت نیز نشان از اهمیت علم و دانایی و در نهایت کتاب 
و کتابخوانی در فرهنگ اسالمی دارد. جاللی با اشاره به نقش مؤثر کتاب و 
بهره گیری از آموزه های آن در حوزه های مختلف در کاهش آسیب های 
 اجتماعی، افزود: اگر جامعه ای به کتاب توجه کند به طور قطع معضالت و 
آسیب های اجتماعی کمتری خواهد داشت. وی کتاب را به عنوان ابزاری 
برای رشد و اعتالی فرهنگ جامعه برش��مرد و عنوان کرد: امیدواریم در 
انجمن خیرین کتابخانه ساز از تمام ظرفیت ها استفاده شود و بسترهای 
الزم به منظور فضاهای مطالعاتی مورد نیاز و فراهم شدن عوامل انگیزشی 

برای مراجعه بیشتر به کتاب حاصل شود.

خبر ویژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
رضا ایمانی 

50 مرکز اورژانس در چهار مح��ال و بختیاری وجود دارد که تمامی 
مراکز درمانی در این اس��تان به آمبوالنس مجهز هس��تند و تخت 
های ویژه در بیمارس��تان های این استان نس��بت به سال1384 از 
رشد 30 درصدی برخوردار بوده است.83 داروخانه طی سال های 
 اخیر در این استان افزایش ایجاد شده که یک اتفاق خوب برای رفاه 
هم استانی ها بوده است و با این روال یک صد هزار متر مربع مختص 
مراکز بهداشتی، درمانی در این استان است، عالوه بر این این استان 
دارای60 خانه بهداشت است 
و تا پایان سال جاری مشکل 
پزش��ک عمومی در مناطق 
محروم حل خواهد ش��د و با 
آمدن پزشک های متخصص 
به این استان میزان مراجعات 
 بیم��اران ب��ه اس��تان های 

هم جوار کاهش یافته است. 

 50 مرکز اورژانس در  استان
 وجود دارد

چهره روزیادداشت
493 پایگاه جمع آوری فطریه برپا می شود

معاون مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال وبختیاری گفت: 
همزمان با عید سعید فطر، 493 پایگاه جمع فطریه این نهاد در استان برپا می شود. محسن سلیمی 

در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع  این پایگاه ها، 473 پایگاه ثابت و 20 پایگاه سیار  است.
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هنر، بهترین راه پرورش و سیر 
انسان در مسیر متعالی است

گ�روه شهرس�تان- مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش 
چهارمحال و بختی��اری گفت: هنر، یک��ی از بهترین راه 
های تقویت و پرورش انس��ان اس��ت، چراکه می تواند با 
ویژگی های منحصر به فردی که دارد انسان هایی با ذهن 
های خالق، اراده ای استوار و روحی لطیف پرورش دهد.

علیرضا کریمیان در نشست با رییس حوزه هنری استان، 
با بیان این که پرداختن و توجه به فرهنگ و هنر یکی از 
وظایف آموزش و پرورش است، اظهار داشت: همان گونه 
که رسالت آموزش به نسل آینده ساز کشورمان را عهده 
دار هس��تیم باید به امر پرورش روحي و رواني جوانان و 

دانش آموزان کشورمان نیز اهتمام داشته باشیم.

 مدیریت صحیح خانواده
 برپایه 18 اصل است

گروه شهرس�تان-نماینده ولی فقیه در ناحیه عشایری 
س��پاه چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: براس��اس گفته 
کارشناس��ان دین��ی و مذهب��ی، 18 اصل ب��رای مدیریت 
صحیح خانه و خانواده وجود دارد. حجت  االس��الم س��ید 
مهران کریم پور در نشست مودت خانواده و کارکنان ناحیه 
مقاومت بسیج عشایری استان گفت: تالش در راستای حفظ 
اندوخته های معنوی ماه ضیافت الهی مهم است.وی افزود: 
همه باید تالش کنیم از راه انس همیشگی با قرآن و حضور 
در جلس��ات دعا و برنامه های معنوی، هر آنچه را که در ماه 
مبارک رمضان کسب کرده ایم در طول سال نیز حفظ کنیم.

رتبه خیلي خوب اداره کل 
منابع طبیعي و آبخیزداري 

گروه شهرستان-معاون برنامه ریزي و پشتیباني اداره کل 
منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و بختیاري در گفتگو 
با خبرنگار پیام طبیعت اظهار داش��ت : پیرو ابالغیه شماره 
58495/1/91 م��ورخ91/10/10 مبني ب��ر تهیه و تدوین 
ارزیابي عملکرد کیفي سال1391 واحدهاي ستادي و استاني، 
س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداري با اذع��ان به نقش 
نظارتي و ارزیابي عملکرد کمي و کیفي در سنجش رسالت ها، 
مأموریت ها و راهبردهاي بلندمدت و بازخورد نتایج ارزیابي 
در اصالح و بهبود فرآیندها، عملکرد کیفي ادارات کل استان 

ها را ارزیابي کردند. 

اخبار کوتاه

ادامه از صفحه یک : در کاهش ضایع��ات و ایجاد ارزش افزوده، 
درآمدهای ارزی و اشتغال بررس��ی وضعیت این صنایع در استان 

چهارمحال و بختیاری ضروری به نظر می رسد.

ایجاد صنایع تبدیلی، اولویت  توسعه کشاورزی استان 
است

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختی��اری در گفتگو ب��ا  فارس در ش��هرکرد اظهار داش��ت: در 
س��ال جاری بیش از 15 میلیارد تومان به بخش صنایع تبدیلی و 
تکمیلی استان اختصاص داده شد که با این میزان اعتبار، 43 طرح 

اجرایی شده است.
طهم��ورث فتاحی اف��زود:  احداث و تکمیل س��ردخانه اس��تان، 
 اح��داث کارخان��ه تولی��د خ��وراک آبزی��ان و دام، ایج��اد واحد

بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و سفید، احداث کارخانه تولید 
کود آلی، راه اندازی واحد تولید فرآورده های لبنی، احداث کارخانه 
بسته بندی مرغ مادر، احداث کشتارگاه صنعتی، ایجاد واحد بسته 
بندی سبزی و میوه، ایجاد واحد بسته بندی ترشیجات و احداث 
کارخانه شالی کوبی مدرن از جمله طرح های اجرایی یاد شده در 
اس��تان اس��ت. وی ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش های 
باغبانی، دام و زراعت را از اولویت های توسعه کشاورزی در استان 
دانس��ت و گفت: با توجه به این که حدود 25 درصد از محصوالت 
باغی اس��تان به علت نبود واحدهای فرآوری ب��ه ضایعات تبدیل 

می ش��ود، برهمین اس��اس ایجاد و احداث واحده��ای نگهداری 
محصوالت باغی، بس��ته بندی انواع میوه و صنایع تبدیلی مرتبط 

باید جزء اولویت های اساسی استان قرار بگیرد.
فتاحی ادامه داد: در حال حاضر نواحی صنعتی در شهرستان های 
فارسان، اردل، کوهرنگ احداث نش��ده است که اجرایی شدن آن 

می  تواند نقش بسزایی در توسعه این سه شهرستان داشته باشد.

نبود قوانین مشخص، مش�کل اصلی فرا روی توسعه   
صنایع تبدیلی در استان

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع تولیدات استان ایجاد 
صنایع تبدیلی و تکمیلی بسیار مهم است، این صنایع در فرآوری و 
ایجاد ارزش افزوده نقش بسزایی دارند، در حالی که اگر به این بخش 
رسیدگی نشود در توسعه کشاورزی استان اختالل ایجاد می  شود.

وی به مزایای این صنایع اشاره کرد و گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی 
در ایجاد خودکفایی، کاهش ضایعات، افزایش تولید، استفاده بهینه 
از صنایع، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد 

زمینه مشارکت با بخش خصوصی نقش اساسی دارند.
فتاحی ادامه داد: برهمین اساس الزم است به منظور ترغیب و جذب 
سرمایه گذاران در ساخت واحدهای فرآوری محصوالت کشاورزی 
و دامی بیشتر تالش شود. وی با اشاره به مشکالت فراروی توسعه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان، گفت: عدم تمرکز وظایف 

مس��ئولین این بخش، نبود قوانین مش��خص و سخت گیری های 
بی مورد بانک های عامل در پرداخت تس��هیالت ب��ه متقاضیان از 

مهم ترین مشکالت این بخش است.

کمبود صنایع بسته بندی خأل مهم توسعه باغداری در 
چهارمحال و بختیاری است

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در گفتگو با فارس در شهرکرد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 

12 هکتار از باغات استان زیر کشت بادام است.
حمیدرضا منصوری افزود: س��االنه22 ه��زار تن ب��ادام از باغات 
استان برداشت می ش��ود که70 درصد از تولیدات بادام استان به 
هندوس��تان صادر می ش��ود. وی ادامه داد: به علت نبود کارخانه 
بس��ته بندی بادام در اس��تان، باغداران این محصول را به قیمت 
پایین به صورت فله به مباش��رین می فروش��ند، مباشرین نیز این 
 محص��ول را در10 کارخانه در نج��ف آباد مغز ک��رده و به صورت

بسته بندی شده به کشور هندوستان صادر می کنند. منصوری با 
اشاره به سطح زیر کشت هلو در این استان، گفت: در حال حاضر 4 
هزار هکتار از اراضی باغی استان به زیر کشت هلو است که ساالنه 
35 هزار تن هلو از این باغات برداشت می ش��ود. وی تصریح کرد: 
این در حالیس��ت که بیش از30 درصد از این محصول به صورت 

زیردرختی از بین می رود.

35 درصد محصوالت باغی به علت نبود صنایع تبدیلی 
از بین می رود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به مشکالت فراروی توسعه باغداری در این استان، گفت: 
کمبود کارخانه های کنسانتره، بسته بندی میوه و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی مرتبط با آن در استان از مهم ترین این مشکالت محسوب 
می ش��ود. وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر بی��ش از 35 درصد از 
محصوالت باغی اس��تان به علت نبود صنایع تبدیل��ی مربوط به 
ضایعات تبدیل می شوند. منصوری نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی 
را در ایجاد ارزش افزوده بسیار مهم دانست و افزود: ایجاد این صنایع 
موجب اش��تغالزایی، افزایش ماندگاری فرآورده های کش��اورزی، 
ارتقای سطح کیفی و بهداشتی محصول، جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی و تکمیل فرآیند تولید محصوالت در بخش کش��اورزی 

می شود.

بخش دام استان کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی ندارد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری نیز در ادامه این گفتگو اظهار داشت: ساالنه 35 هزار تن 

گوشت قرمز در استان تولید می شود.
برزو هیبتیان گفت: این در حالیس��ت که میزان مصرف س��االنه 
اس��تان 12 هزار تن اس��ت. وی ادامه داد: برهمین اساس بیش از 
23 هزار تن از تولیدات گوشت قرمز استان به استان های همجوار 

ارسال می شود.

نابودی ساالنه بیش از35 درصد محصوالت باغی چهارمحال و بختیاری

توسعه صنایع تبدیلی ضامن بقای باغداران  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تصميمات 

155شماره : 92/2168/140/ و-1392/4/1 آگهی تصمیمات در شرکت پارس پلیمر 
مبین سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 36517 و شناسه ملی 10860200465 برابر 
زیر  مدیره مورخ 92/3/26 تصمیمات  هیات  صورتجلسات مجمع عمومی عادی و 
به کد ملی 1283194988 و  آقایان مهدی مشتاقیان    -1 : اتخاذ گردید  در شرکت 
ملی  به کد  پستی 8143865531 بسمت رئیس هیات مدیره و سعید مشتاقیان   کد 
1292610905 و کد پستی 8143865531 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید 
با کد ملی 1288414986 و کد پستی 8143865531 بسمت مدیر عامل  مشتاقیان  
برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با 
با مهر شرکت معتبر است ضمنا  امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقا  و 
مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد و آقایان محمد رضا کتیرایی  به 
با کد ملی  کد ملی 1283532451 و کدپستی 8156157561 و محمد رضا والهی  
1288416423 و کد پستی 8144734576 به تر تیب بسمت بازرسان اصلی و علی 
البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
ها و دعوتنامه ها ی شرکت انتخاب گردید. ترازمالی سال 1391 تصویب شد امضای 
اداره ثبت شرکتها و  ذیل ثبت در تاریخ 92/4/1 تکمیل گردید .م الف 3765رئیس 

موسسات غیر تجاری 

تاسيس 

161 شماره : 103/1010ث/92  آگهی تاسیس شرکت خاقانی امید اسپانه  سهامی خاص 
شرکت فوق درتاریخ 1392/4/2 تحت شماره 50165 و شناسه ملی 10260686355 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/2 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های  آن  نامه  اظهار  گردیده و خالصه 
رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : تولید – پخش 
و بسته بندی مواد غذایی- توزیع مواد غذایی و بهداشتی – ارائه خدمات تحقیقاتی 
و پژوهشی و مطالعاتی در حوزه ها ی مختلف علمی – خدمات مشاوره – تولید و 
توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل 
وام و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی 
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که  و خصوصی – 
با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذی صالح. 
2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
انتهای خیابان  خیابان عسگریه دوم  شهر اصفهان خیابان پروین –  استان اصفهان – 
روبروی مجتمع توانگر – نبش بن بست شهید واحدی -   کد پستی 8199838699 

تلفن 09132867871، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد 
ریال  مبلغ 1000000  باشد که  نام می  با  تعداد یکصد سهم  ریالی که  سهم 10000 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 207/67مورخ 1392/3/13 نزد بانک سینا 
شعبه تاالر پرداخت گردیده است . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای جالل الدین 
شجاعی جشوقانی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای عباس شجاعی جشوقانی 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم الهام اعرابی جشوقانی   به سمت  
عضو هئیت مدیره 4-5- آقای جالل الدین شجاعی جشوقانی   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 نائب رئیس هیات مدیره متفقا 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 حمید محققیان گورتانی به عنوان بازرس 
اصلی 2-8- آقای ابراهیم قاسمی اشکفتکی به عنوان بازرس علی البدل رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسيس 

157 شماره : 103/1045ث/92  تاسیس شرکت آسیا پالستیک هوپاد سهامی خاص 
شرکت فوق درتاریخ 1392/4/5 تحت شماره 50195 و شناسه ملی 10260686661 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/5 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های  آن  نامه  اظهار  گردیده و خالصه 

و  تولید   : موضوع شرکت   -1  . می شود  آگهی  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  و  رسمی 
تولید و توزیع و خرید و   – کیسه های خاص  پالستیکی و  کلیه مصنوعات  توزیع 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات 

عقد قرار داد با  از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
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 
مر تبط 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 بهارستان کوی صفا کوچه شهید امام جمعه پالک 68 -   کد پستی 
ریال    1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  ،09131127114 تلفن   8196700000
منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 201مورخ 1392/3/13 نزد 
بانک سپه شعبه وحید اصفهان پرداخت گردیده است . 5-  اولین مدیران شرکت1-
فهیمه  خانم   -5-2 مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  درچه  جزینی  عصمت  خانم   -5
سلیمانی درچه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم اعظم سلیمانی درچه 

به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- خانم عصمت جزینی درچه 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 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 محسن زکی پور مقدم به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای مهدی سلیمانی 
 درچه به عنوان بازرس علی البدل رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 اصفهان

تغييرات 

کامپوزیت  مهندسی  و  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 825/ت   : شماره   169
ملی 10260650303  ثبت 46951 وشناسه  به شماره  گستر سپاهان  سهامی خاص 
مورخ  مدیره  هئیت  و  العاده  فوق  بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
عنوان  به  نیا  قوام  السادات  نجمه  خانم   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/2/10
بازرس اصلی ، خانم زهره غزالی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های  مالی 
انتخاب شدند  3-  خانم زهره غزالی و خانم محبوبه آقاجانی اصفهانی از  شرکت 
عضویت هئیت مدیره خارج گردیدند . در نتیجه اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل 
می باشند : آقای  محمد نصر اصفهانی و آقای ناصر آقاجانی اصفهانی و آقای حمید 
قرار ذیل  به  اعضاء هئیت مدیره  تاریخ 1394/2/10- 4-سمت  تا  مقاره عابد   رضا 
تعیین گردیدند : آقای محمد نصر اصفهانی  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای 

ناصر آقاجانی اصفهانی  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای حمید رضا مقاره 
عابد  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای حمید رضا مقاره عابد  به سمت مدیر عامل 
. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت  با امضای مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل مجری مصوبات هیات 
مدیره می باشد. در تاریخ 1392/3/9 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 

تغييرات 

168 شماره : 1286/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت یکتا فرآیند مبین سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260591232 ملی  وشناسه   41403 ثبت  شماره  به 
ذیل  تصمیمات   1392/3/26 مورخ  مدیره  هئیت  و  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
اتخاذ شد 1- آقای مازیار دهقانی به عنوان بازرس اصلی ، آقای سید صالح شمس به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر 
االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3-  اعضا ء هئیت 
مدیره  تا تاریخ 1394/3/26 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای  محمد امین حیدری 
و آقای مهدی امینی و آقای ایمان رهنما فالورجانی  تا تاریخ 1394/3/26-4- سمت 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد امین حیدری  به سمت 
رئیس هئیت مدیره و آقای مهدی امینی  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای 

ایمان رهنما فالورجانی  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای ایمان رهنما فالورجانی  
به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت  با امضای دو نفر 
از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1392/4/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر 
رئیس اداره ثبت  تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 

166 شماره : 103/1082ث/92  تاسیس موسسه آرتا تر از امین خلیج فارس موسسه 
فوق درتاریخ 1392/4/8 تحت شماره 3715 و شناسه ملی 10260686930 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/8 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده 
 . می شود  آگهی  و  روزنامه رسمی  در  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  و خالصه 
اداری  اتوماسیون صنعتی –  1- موضوع موسسه : انجام کلیه خدمات حسابداری – 
– حسابداری – برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی – اداری – حسابداری  2- مدت 
استان   -3-1  : موسسه  اصلی  مرکز   -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : موسسه 
اصفهان – شهر اصفهان شهر جدید بهارستان خیابان الفت غربی – مجتمع میسون – 
طبقه اول  واحد 4 -   کد پستی 8143311111 تلفن 03116826637، 4- سرمایه 
موسسه : مبلغ 1000000 می باشد . 5-  اولین مدیران موسسه1-5- آقای میکائیل 
شمسی چاه شوری به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم خورشید اسمعیلی به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای امین حسین شمسی چاه شوری به سمت  
عضو هئیت مدیره 4-5- آقای امین حسین شمسی چاه شوری به سمت مدیر عامل 
به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد ات موسسه با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقا و با مهر موسسه 
معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه  م الف 3842 رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تغييرات 

آوران  مهر  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1202/ت   : شماره   163
سبز زاینده رود سهامی خاص به شماره ثبت 47565 وشناسه ملی 10260656881 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/3/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای مهدی امانی به عنوان بازرس اصلی ، خانم معصومه 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  حیدری  رضایی 
گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای حسن جهانگیری و آقای 
حجت اله جهانگیری و آقای حسین جهانگیری   تا تاریخ 1393/4/27- 4- سمت 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسن جهانگیری  به سمت 
رئیس هئیت مدیره و آقای حجت اله جهانگیری  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره 
و آقای حسین جهانگیری به سمت عضو هئیت مدیره و آقای حسین جهانگیری  به 
سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت  با امضای مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. در تاریخ 1392/4/04 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 3722منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 

165 شماره : 1113/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوین سپاهان کوثر 
جاودان سهامی خاص به شماره ثبت 43304 وشناسه ملی 10260611572 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/3/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد 1- آقای رسول گلشاهی خویگانی به عنوان بازرس اصلی ، موسسه 
حسابرسی ابتکار حساب آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای جالل علی نقیان  
و آقای مهدی قجوند و آقای محمد حسین اصالنی   تا تاریخ 1394/3/11- 4- سمت 

اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای جالل علی نقیان   به سمت 
رئیس هئیت مدیره و آقای مهدی قجوند  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای 
به  اصالنی   آقای محمد حسین  و  مدیره  هئیت  به سمت عضو  اصالنی  محمدحسین 
با امضای  منفرد  سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور شرکت  
مدیر عامل و با مهر شرکت  معتبر است  مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می 
باشد. در تاریخ 1392/3/28 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 

تغييرات 

159 شماره : 839/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پیمان برق آسیا سهامی خاص به 
شماره ثبت 41736 وشناسه ملی 10260594746 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/2/20 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی 
محمد فر هادی فر  به عنوان بازرس اصلی ، آقای محسن باغ جنتی به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می 
باشند : آقای محمد تقی ترابی فر و آقای جعفر مرادیان و آقای جواد مرادیان  تا تاریخ 
به 1389/12/29  منتهی  زیان سال  نامه و حساب های سود و  تراز   -4 -1394/2/20
: آقای  به تصویب رسید 5-  سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
محمد تقی ترابی فر   به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای جعفر مرادیان به سمت نائب 
آقای جواد و  مدیره  هئیت  به سمت عضو  مرادیان  آقای جواد  و  مدیره  هئیت   رئیس 

با  تعهد ات شرکت   مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -4 . مدیر عامل  به سمت  مرادیان     
می  معتبر  شرکت   مهر  با  همراه  مدیره  هئیت  اعضای  از  ویکی  عامل  مدیر  امضای 
 باشدضمنا  مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1392/3/9 ذیل

قرار گرفت  امضا ء  تایید و  ثبت و مورد  ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری   دفتر 
ثبتی  واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  3817منصور  الف  م   . 

اصفهان

تاسيس 

124 شماره : 103/827ث/92  آگهی تاسیس موسسه حقوقی وکالت و مشاور حقوقی 
محبوبه مقتدری موسسه فوق درتاریخ 1392/3/19 تحت شماره 3684 و شناسه ملی 
10260684807 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/3/19 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکیمل گردیده و خالصه به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و 
آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : ایجاد دفتر خدمات حقوقی توسط خانم محبوبه 
مقتدری دارای پروانه مشاوره حقوقی بشماره 187/19884/م/پ صادره از طرف معاون 
محترم قضایی قوه قضائیه و رئیس هیات اجرایی مشاوران حقوقی جهت ارائه خدمات 
حقوقی بعنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی - انجام وکالت در مراجع 
بویژه  آن  کمیسیونهای  و  - شهرداریهای  خانواده  دادگاههای  ثبتی  مالی  اداری  قضایی 
مراجع  تعزیرات حکومتی  به  مربوط  مراجع  انقالب و  دادگاه های  ماده 5-  کمیسیون 
امور  و  کار  وزارت  پوشش  تحت  رسیدگی  های  هیات   - آن  کمیسیونهای  و  مالیاتی 
اجتماعی - دیوان عدالت اداری - همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام 
امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی 
و دادگاههای و مراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و 
موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی  2- مدت 
موسسه : از تاریخ ثبت به مدت 2 سال 3- مرکز اصلی موسسه : 1-3- استان اصفهان 
– شهر اصفهان فلکه احمد آباد - ابتدای خیابان بزرگمهر - خیابان دکتر مفتح - نبش 
بن بست آزادی - روبروی مرغ و ماهی فروش شقایق - پالک 261 طبقه اول کد پستی 
8156815911- تلفن 03112274555 ، 4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 می باشد 
. 5-  اولین مدیران موسسه1-5- خانم محبوبه مقتدری به سمت عضو هئیت مدیره 
2-5- خانم محبوبه مقتدری  به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.  
.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهد ات موسسه با امضای مدیر 
موسسه و با مهر موسسه معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه  م الف 
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خواندنی

اگر می خواهید جذاب باشید، 
بخوانید

اخبار ویژه

با شنیدن کلمه ای مانند گذرگاه ترس��ناک یا جالب، اولین چیزی که در یاد انسان نقش 
می بندند محل های عبوری هستند که در دل کوه با مشقات زیاد ساخته شده اند و برای 
عبور از آنها باید حرفه ای بوده و از زندگی هم دل بریده باش��ید، اما همه گذرگاه های دنیا 

این گونه نیستند.
»جینفو شان« گذرگاهی است که به تازگی در چین افتتاح شده است و با این که ایمنی و 
امنیت آن به خوبی رعایت شده است، اما به عنوان یکی از حیرت آورترین و ترسناک ترین 
گذرگاه های دنیا شناخته می شود. این گذرگاه، کوه های مختلف را با ارتفاعات متفاوت به 
هم متصل می کند. کوهستان جینفو که این گذرگاه در آن قرار گرفته است، زیستگاه5880 
نوع مختلف از گیاهان است که در این میان 52 نوع آنها تحت حفاظت های مختلف زندگی 
می کنند، چرا که از جمله نادرترین گل های دنیا به ش��مار می آیند. همچنین در مس��یر 
گذرگاه 36 نوع مختلف از حیوانات کمیاب نیز دیده می شوند. این گذرگاه در برخی از نقاط 
می تواند تا ارتفاع2400 متری هم باالرود از این رو در صورت افتادن فردی از روی گذرگاه، 
امیدی به زنده ماندن او نخواهد بود، به همین دلیل عبور از این مسیر برای آن دسته افرادی 

که بیماری های قلبی دارند ممنوع شده است.

 برای خلق آثار هنری ش��اید اس��تعداد، یک اصل حیاتی باش��د، ام��ا خالقیت به نوع��ی از آن 
مهم تر است و با کمی خالقیت می توان بهترین و متفاوت ترین آثار هنری را ایجاد کرد. 

»جان کنوث« اولین هنرمندی نیست که طبیعت را وارد هنر کرده، اما او این کار را به سبکی جالب 
و جدید ارایه کرده است. او کاری کرد که پشه های سمج و اعصاب خرد کن به هنرمندانی شایسته 
تقدیر تبدیل شوند.  او از ترشحات بدن پشه ها برای نقاشی کردن استفاده می کند و بیشتر هنر 
 خود را روی درس��ت کردن ترکیبات جالب از رنگ ها و خوراندن آن به پشه ها گذاشته است. او 
محلول های مختلفی از شکر و رنگ های مختلف درست می کند، سپس این محلول را روی بوم 

می ریزد تا پشه ها را جذب کند. 
 پشه ها با خوردن این محلول ها ترشحاتی رنگی از بدن خود خارج می کنند، سپس این رنگ ها 
روی بوم باقی مانده و تبدیل به نقاش��ی های جالب می شوند، البته کارگاه نقاشی او محلی برای 

زندگی نیست، چرا که هزاران پشه مدام در این کارگاه رفت و آمد دارند. 
او نقاشی های پشه ای خود را در نمایشگاه های مختلف به معرض دید بازدیدکننده ها گذاشته 
است و از آنها خواسته است تا نقاش را حدس بزنند که تمام افراد آن را کار یک نقاش آماتور، اما با 

استعداد دانسته اند. او نقاشی های خود رابا قیمت باالیی به فروش می رساند.

نقاشی کردن به کمک پشه ها!حیرت آورترین گذرگاه دنیا

جذابیت چیزي است که تمام انسان ها به آن عالقه دارند 
و مي خواهند که مورد توجه و احترام قرار گیرند. جالب 
این که بعضي افراد به صورت ذات��ي مهارت هایي دارند 
که مي توانند دیگران را شیفته خود سازند، اما دیگران 
هم مي توانند مهارت هاي جذابیت را بیاموزند. جذابیت 
در جذب ش��ریک زندگي و حفظ روابط زناشویي تأثیر 
ش��گفت انگیزي دارد. بعضي زنان نسبت به همجنسان 
خود از جذابیت بیش��تري برخوردارند و بیش��تر مورد 
توجه شریک زندگیش��ان قرار مي گیرند. بدیهي است 
عالوه بر مش��خصات ظاهري که بر میزان جذابیت یک 
فرد تأثی��ر دارد، خصوصیات اخالقي نی��ز اثري معجزه 
آسا بر روابط زن و ش��وهر مي گذارد. زنان جذاب داراي 
 خصوصیاتي هس��تند ک��ه زن��ان دیگر نیز ب��ه راحتي 
مي توانند آنها را بیاموزند. برخي خصوصیات رفتاري و 

اخالقي این گروه از زنان، عبارت است از:
      غافلگیر مي کنند

هیچ انس��اني، خواهان ی��ک رابطه راکد و کس��الت آور 
نیست. میل طبیعي انس��ان همیش��ه به تغییر و تنوع 
است. یک رابطه زناشویي همیشه نیاز به هیجان دارد و 
رکود به آن لطمه مي زند. بعضي زنان به خوبي مي دانند 
چگونه در زندگي مش��ترک تنوع و هیجان ایجاد کنند. 
آنها گاهي سورپرایزي براي همسرشان ایجاد مي کنند 
و نمي گذارند زندگي زناش��ویي دچار یکنواختي شود. 
ایجاد سورپرایز،  بستگي به امکانات زن و مرد و همچنین 

شناخت آنها از روحیه همدیگر دارد.
      به حریم خصوصي احترام مي گذارند

زنان موفق آموخته اند چگونه به حریم شخصي شریک 
زندگیشان احترام بگذارند. نه فقط زنان، بلکه مردان نیز 
باید این مهارت را بیاموزند. زنان و مردان امور شخصي 
متعددي دارند و بهتر اس��ت به حریم شخصي یکدیگر 
احترام بگذارند. زماني که زوجی��ن به یکدیگر اعتماد و 
اطمینان داشته باشند، مدام یکدیگر را کنترل نمي کنند 
و اجازه خواهند داد شریک زندگیش��ان زماني را صرف 
امور شخصي خود کند. تجس��س مدام و محدود کردن 
مردان، موجب دلزدگي آنان شده و به مرور زمان زوجین 
را از یکدیگر دور مي س��ازد. یکي از راه هاي رسیدن به 

جذابیت، رعایت حریم خصوصي شریک زندگي است.
      استقالل نفس دارند

وابستگي زیاد به همس��ر، خوشایند نیس��ت و موجب 
دلزدگي مي ش��ود. زنان ج��ذاب هیچ گاه وابس��ته به 
 ش��ریک زندگیش��ان نمي ش��وند، بلک��ه به آن��ان دل 
 م��ي بندن��د و عزت نف��س و اس��تقالل خ��ود را حفظ 
مي کنند. براي مردان خوش��ایند نیست با زني زندگي 
کنند که عزت نفس نداش��ته و مدام وابستگي خود را با 
سخنان و رفتارش نمایان س��ازد. آنان به زودي از زنان 
وابس��ته دلزده مي ش��وند. زناني که اس��تقالل و عزت 
نفس باال دارند، کش��ش و جاذبه بیش��تري در ش��وهر 
 خود ایجاد م��ي کنند. به واق��ع مردان از زنان وابس��ته 

مي هراسند و احساس مي کنند محدود شده اند.
      همراهي مي کنند

مردان هنگامي که شریک زندگیشان را با خود همراه و 
همگام ببینند، احساس غرور مي کنند. زنان جذاب به 
خوبي مي دانند شوهرشان چه عالیقي دارد و در دستیابي 
به آن عالیق و اهداف با وي همراهي مي کنند. این بدان 
معنا نیست که این زنان اهداف و رؤیاهاي خود را فراموش 
مي کنند، بلکه در واقع به خواس��ته ها و عالیق شریک 
زندگي خود احترام گذاش��ته و در دستیابي به آنها، هم 
قدم و همراه شوهرشان مي شوند. از خوشحالي و موفقیت 
شوهرشان خوشحال شده و با وي مراحل رشد و ترقي را 
مي پیمایند و در مقابل، همسرشان نیز آنان را همراهي 
مي کند. احترام به رشد شخصي شریک زندگي موجب 
موفقیت زن و مرد، در رابطه زناشویي شده و موجب مي 
شود آنان در جمع دوستان و خانواده به شریک زندگي 

خود افتخار کنند.
      اعتماد به نفس دارند

زن��ان ج��ذاب اعتم��اد ب��ه نف��س زی��ادي داش��ته و 
خودپن��داري ق��وي دارن��د. حریم خ��ود را دانس��ته، 
 خواس��ته ه��ا و اه��داف مش��خصي دارن��د و آنچ��ه را 
شایس��ته اش هس��تند تقاضا مي کنند. در واقع فردي 
منفعل نبوده و با اعتماد به نفس اظهار نظر مي کنند. بیان 
نظر و عقیده صحیح و درخواست هاي معقول از شوهر 
موجب جذابیت بیش��تر زنان مي شود. زنان با اعتماد به 
نفس، آموخته اند چگونه مسائل خود را حل و فصل کرده 
و براي هر مس��أله کوچکي دس��ت به دامان شوهرشان 
نشوند. هیچ مردي دوست ندارد با زني که قادر به مدیریت 
امور ش��خصي و روزانه خود نیست، زندگي کند. اعتماد 
به توانایي ها و مهارت ها یک��ي از خصوصیات بارز زنان 
و جذاب و موفق اس��ت. تمامي مردان، زنان موفق را مي 

ستایند و به داشتن همسري موفق افتخار مي کنند.
      زنانه رفتار مي کنند

یکي از رم��وز موفقیت زن��ان جذاب در حفظ ش��ریک 
زندگي، استفاده از حس زنانگي اس��ت. آنها با وجودي 
که در اجتماع با اعتماد به نفس کامل ظاهر مي ش��وند 
و مي توانند از تمامي حقوق خ��ود دفاع کنند، به خوبي 
مي دانند در چه زماني چه درخواس��ت هایي از شریک 
زندگیشان داشته باشند و با اولویت دادن به شوهرشان 
به او حس مردانگي ببخشند. مردان دوست دارند مورد 
توجه همسرشان واقع شوند و زماني که احساس کنند 
قهرمان ذهني همسرشان هستند از هیچ محبتي در حق 

او دریغ نخواهند کرد.

نتایج مطالعه مؤسس��ه »دیتاژنتیکس« نش��ان می دهد که 
سارقان کارت های اعتباری قادرند رمزهای بیش از 25 درصد 
از کارت های س��رقت کرده را تنها ط��ی20 مرحله عملیات 

رمزیابی کارت های اعتباری با موفقیت حدس بزنند.
ساالنه میلیون ها نفر از مردم آمریکا قربانی سرقت اطالعات 
شخصی و کالهبرداری می ش��وند و هر کاربری ممکن است 
بیش از تصور خ��ود در معرض سوءاس��تفاده کالهبرداران و 

سارقان شبکه ای باشد.
 ش��ما چه تص��وری از می��زان ایمن��ی کارت ه��ای اعتباری 
 و عاب��ر بان��ک  خ��ود دارید؟ ی��ا فک��ر می کنید چ��ه عاملی 
می تواند امنیت رمزهای ش��ما را تأمین کند؟اخیرا از سوی 
مؤسسه »دیتاژنتیکس« فهرس��تی از10 رمز عبور پرکاربرد 
در بین مردم منتشر شده است. از آنجا که این رمزهای عبور 
 عمدتا از س��وی بس��یاری از کاربران انتخاب می ش��وند، لذا 
 ب��ه ص��ورت پیش ف��رض در زم��ره نا امن ترین رمزه��ا قرار 

می گیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، س��ایت »فورب��س« از ایاالت 

متحده و مکزیک به عنوان مهد سرقت از کارت های اعتباری 
در جهان یاد کرده است. در این 42 درصد از مردم آمریکا به 
نوعی با یکی از شیوه های سرقت و کالهبرداری از کارت های 

بانکی و اعتباری دست به گریبان بوده اند.
اداره دادگس��تری آمریکا نیز گزارش می دهد که ساالنه10 
درصد از مردم آمریکا مورد کالهبرداری و سرقت از کارت های 
بانکی و اعتباری قرار می گیرن��د و کارت های اعتباری هفت 

درصد دیگر از مردم نیز سرقت یا هک می شوند.

نتایج مطالعه مؤسس��ه »دیتاژنتیکس« نش��ان می دهد که 
سارقان کارت های اعتباری قادرند رمزهای بیش از 25 درصد 
از کارت های س��رقت کرده را تنها ط��ی20 مرحله عملیات 

رمزیابی کارت های اعتباری با موفقیت حدس بزنند.
پس تعجبی ندارد که بدترین رمزه��ای کارت های اعتباری 
رمزهایی هس��تند ک��ه مانند ع��دد 1234 در کل س��اده یا 
دارای ترتیب باش��ند. همچنی��ن امن ترین رمزه��ای عبور 
آنهایی هس��تند که هیچ گونه مفهوم یا نشانه خاصی نداشته 
باش��ند. مؤسس��ه دیتاژنتیکس از رمز عبور 8068 به عنوان 

کم استفاده ترین و امن ترین رمز عبور یاد کرده است.
بنابراین اطالعات آمار این مؤسسه،10 رمز عبور که بیشترین 
کاربرد را در بین صاحبان کارت های اعتباری دارند عبارتند از: 

1004 -6                                                     1234 -1
2000 -7                                                     1111 -2
4444 -8                                                     0000 -3

    2222 -9                                                     1212 -4
6969 -10                                                  7777 -5

این رمز عابر بانک ها سرقت می شوند
 چگونه شناسنامه خود را 

تغییر دهیم؟
گاهی اوقات افراد به خاطر منزلت اجتماعی یا شرایط زمانی خواستار تغییر 
نام و نام خانوادگی، حذف نام همسر قبلی و ابطال شناسنامه هستند، اما 

قبل از آن باید جزئیات نحوه تغییر آن را بدانند.
صدور شناسنامه نسب افراد را مشخص می کند که به کدام پدر و مادر و 
به کدام فامیل تعلق دارند، بنابراین از جمله وظایف پدر و مادر است که به 
محض تولد کودک برای گرفتن شناسنامه  او اقدام کنند و از این طریق به 
او هویت بخشند، اما هنگامی که فرد با شناسنامه هویت خویش را یافت 
گاهی تصمیم می گیرد بنا به شرایط، تغییراتی را در شناسنامه خود ایجاد 
کند، مثل تغییر نام  که فرد به خاطر منزلت اجتماعی یا شرایط زمانی اتفاق 
میفتد، تغییر سن، حذف نام همسر قبلی بعد از طالق، ابطال شناسنامه و 
...، اما باید توجه داشت که تغییر شناسنامه به این راحتی نیست و تغییر هر 

کدام از این موارد شرایطی دارد که به آنها اشاره می کنیم.
      تغییر نام و نام خانوادگی

انتخاب و تغییر نام و نام خانوادگی  تابع شرایطی است که در این صورت 
تغییر نام و نام خانوادگی پذیرفته می شود، این امور عبارتند از:

1. تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه داخل کشور 
حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه  آنان صادر کرده است.

2. تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذیصالح به دین مبین اسالم مشرف 
شده اند.

3. حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام، مانند کلمات قلی و غالم در نام 
هایی مثل رضاقلی، یا غالمعباس و نیز کلمات زاید مثل گرگ از گرگعلی 

یا زلف از زلفعلی.
4. اصالح اشتباهات امالیی در نام مانند منیجه به منیژه.

5. اسامی نامتناس��ب با جنس مانند نصرت یا ماش��اء اهلل برای خانم ها و 
اشرف، اکرم، عصمت و ... برای آقایان.

6. نام های زننده و مستهجن که ش��امل این موارد می شود: نام هایی که 
معرف صفات مذموم و مغایر ارزش��ه ای واالی انسانی است مثل گرگ و 
قوچ و ...، نام هایی که با عرف و فرهنگ و مقدس��ات مذهبی مردم مغایر 
باش��د مثل خونریز، چنگیز، یزید و...، نام هایی که موجب اشاعه و ترویج 
 فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا، ژاکادو، شاهدوست و ...، 
نام هایی که موجب تحقیر دارنده آن شود و یا معنای لغوی آن در جامعه 

قابل پذیرش نباشد مثل کنیز، گدا، صدتومانی و... .
7. در صورتی که اسامی انتخاب شده محلی با توجه به موقعیت و منزلت 

اجتماعی شخص و یا شرایط زمان مناسب نباشد.
8. نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می گردد، مانند  

عبدالالت، عبدالعزی و... .
9.نام های مرکبی که در عرف، یک نام محسوب نمی شود و اسامی مرکب 

ناموزون، مانند سعیدبهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و... .
10. عناوین، اعم از لشکری یا کش��وری و یا ترکیبی از نام و عنوان مانند 

سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی و... .
11.القاب، اعم از ساده یا مرکب مانند ملک الدوله، خان و یا خسروخان، 

سلطانعلی، شوکت الملک و... .
12. اسامی همنام دریک خانواده )هم نام بودن برادران یا خواهران یا پدر 

و فرزند یا مادر و فرزند (.
       تغییر سن

والدت واقعه ای اس��ت که ثبت آن الزامی است و ثبت آن در سندصورت 
می گیرد و رسمی است، به همین دلیل نباید امکان تغییر تاریخ آن وجود 
داشته باشد، اما سؤال این است که آیا درهیچ شرایطی این امکان تغییر 

سن وجود ندارد؟
در پاسخ به این س��ؤال باید گفت که این امکان وجود دارد، اما تغییر سن 
شرایطی دارد که این امر در صورتی ممکن است که متقاضی مدعی باشد 
که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه بیشتر از 5 سال است که حل 
اختالف و تشخیص با کمیسیون5 نفره است که این کمیسیون در صورت 
لزوم صاحب سند را برای تعیین س��ن به پزشکی قانونی معرفی می کند 

و تصمیم کمیسیون مبنی بر تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
در صورتی که ادعای اختالف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه کمتر 
از 5 سال باشد، باید به دادگستری رجوع و با رعایت مقررات و تشریفات 

مربوطه و تقدیم دادخواست، طرح دعوا کند.
      حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

همان طور که گفته شد شناسنامه هویت هر فردی را نشان می دهد زیرا 
اتفاقات مهم زندگی او در آن ثبت می ش��ود و یک��ی از این اتفاقات مهم 

ازدواج است.
طبق قانون، هر ش��خصی که ازدواج می کند مکلف است ازدواجش را به 
ثبت برساند و اگر ثبت نکند مجازات دارد. در این باره قانون مشخص است 
و صراحت دارد، با توجه به این موضوع گاهی دیده می شود که کسانی عقد 
دائم کردند و بدون این که نام همسر سابق در شناسنامه باشد مبادرت به 
ازدواج مجدد می کنند، اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حذف 

نام همسر قبلی از شناسنامه امکان پذیر است؟آیا این کار قانونی است؟
وجود چنین امری امکان پذیر و قانونی است، اما مستلزم شرایطی است که 

در پاسخ به این سؤال دوصورت ممکن است:
گاهی طالق قبل از رابطه جنسی اس��ت و زن غیر مدخوله است، در این 
صورت با حکم پزشکی قانونی یا دادگاه با مراجعه به ثبت احوال و تکمیل 
فرم های مربوطه می تواند درخواست صدور المثنی کند. در این صورت نام 
همسر سابق حذف خواهد شد و این حکم درباره مرد هم جاری می شود.

اما گاهی طالق بعد از رابطه جنسی خواهد بود و در این صورت اداره ثبت 
احوال از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری خواهد کرد.

      ابطال شناسنامه
ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای شناس��نامه جدید باید مبتنی بر دالیل 

قانع کننده باشد.
شرایط ابطال شناسنامه عبارت است از:

- ارتباط صاحب شناس��نامه با پژوهش��گاه دانش ه��ای بنیادی متوقف 
شده باشد.

- صاحب شناسنامه دیگر نیازی به شناسنامه ندارد.
- اطالعات شناسنامه اشتباه و یا غیر صحیح باشد.

- صاحب شناسنامه از آئین نامه ایران گرید پیروی نکرده باشد.
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امام علی )ع( :
دل خود را آکنده از مهر و محبت به مردم گردان و نسبت به آنان 

لطف و احسان کن. 

عکس نوشت

نمازجماع�ت    
                    مسلمانان کشمیری

گروه 360Cities تصمیم دارد از تمامی شهرهای اصلی جهان با 
دقت بسیار باال عکس تهیه کند.

 این گروه پس از خلق پانورامای360 درجه ای از لندن و شکستن 
رکورد بزرگ ترین عکس جهان از این دست، برای پروژه بعدی بر 
روی توکیو متمرکز شد. تصویر جدید شاید رکورد پانورامای لندن 
را نشکند، اما با وجود180 گیگاپیکس��ل، دومین عکس بزرگی 
است که تاکنون تهیه شده اس��ت. جفری مارتین مؤسس گروه 
عکاسی مزبور، در سپتامبر سال 2012 دو روز را بر روی پشت بام 
برج توکیو گذراند و 10 هزار تصویر منفرد را که سرانجام پانورامای 
نهایی را شکل دادند، تهیه کرد.  هر یک از این عکس ها با دوربین 
7D digital SLR Canon گرفته شده اند که مجهز به لنزهای 
L mm f5.6-400 Canon است. این دوربین که برای گرفتن 

خودکار تصویر برنامه ریزی شده بود، بر روی تجهیزات پانورامای 
روباتیک Clauss Rodeon VR Head ST نصب بود و برای 
عکاسی به سه نقطه برج برده ش��د. »شرکت راهکارهای فناوری 

فوجیتس��و« حامی مالی این پروژه، کارگاه Celsius R920 را 
تشکیل داد. این کارگاه، پانورامای نهایی را به تصویری تبدیل کرد 
که کاربران با زوم کردن بر روی صحنه ها می توانند آن را کنکاش 
کنند. با وجود »رم«192گیگابایتی و پردازنده12 کوری، رایانه 
مورد استفاده برای پردازش تصویر به دو هفته و همچنین زمان 
اضافی برای تبدیل آن به پانورامای تعاملی جهت تماشای آنالین 
نیاز داشت.  شاید این تصویر نتواند رکورد بزرگ ترین عکس جهان 
را که در اختیار عکس320 گیگاپیکسیلی از لندن است، بشکند، 
اما بزرگ ترین عکسی است که تاکنون از توکیو گرفته شده است.

 اندازه تصویر کلی 600 هزار در 300 هزار پیکسل گزارش شده که 
چنانچه با تفکیک پذیری عکاسی معمولی گرفته می شد، تصویری 

به عرض100 متر و ارتفاع 50 متر می بود.

دومین عکس بزرگ جهان
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