
نبضحاشیهنشیناناصفهانبهشمارهافتادهاست

افتتاح44پروژهدرهفتهدولت

 از »غوغا« 
 تا کنسرت
 در اصفهان

با افزایش مهاجرت های غیر اصولی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اعالم کرد؛

 دختر رفسنجانی
5 پست می گیرد؟

 انتقاد هاشمی از 
اقدام نظامی علیه سوریه 2

 رستوران های بین راهی
7 با طعم مسمومیت

4

نتوانستم در عملکرد مدیریتی استان 
نمره20 بگیرم

با وجود تم��ام تالش های انجام ش��ده و به دالی��ل گوناگون 
نتوانستم در عملکرد مدیریتی استان نمره20 بگیرم و با اینکه 
در امور سخت افزاری استان اقدامات متنوعی صورت گرفته اما 

هدف اصلی استانداری اصفهان...

آشتي اجباري با جباري!

 س��پاهان بدون مجتبي جباري، صبا را برد. این برد 
خط بطالني كشید روي این نظریه كه سپاهان بدون 
مجتبي نمي تواند موفق باشد. حداقل در بازي مقابل 
صبا این نظریه ثابت ش��د كه س��پاهان متکي به یك 
بازیکن نیست و بدون جباري هم مي تواند همان تیمي 

باشد كه همه انتظارش را دارند.
جباري حاال هم جزئي از تیم سپاهان نیست. او آمده 

تهران و چند روزي مي شود كه...

3

3

4

»ساکن خانه چوبی«
5

 در جشنواره کودک 

مسکن مهر 
7

از کارهای درخشان احمدی نژاد بود

مدیرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان پیرامون 
پ��روژه های قاب��ل افتت��اح در هفته دول��ت گف��ت : در هفته 
دولت،44 پروژه ب��ا اعتباری بالغ ب��ر 245 میلی��ارد ریال در 
 بخش آب و فاض��الب در اس��تان اصفه��ان به به��ره برداری

می رسد. اصالح و توسعه ش��بکه آب، توسعه شبکه فاضالب و 
احداث تصفیه خانه فاضالب از عمده پروژه های قابل افتتاح در 

هفته دولت سال جاری هستند.
هاش��م امینی در همین راس��تا افزود: در س��ال گذشته250 
كیلومت��ر لوله گذاری آب در92 ش��هر اس��تان،150 كیلومتر 
اصالح ش��بکه آب، 203 كیلومتر لوله گذاری فاضالب در 45 
ش��هر، 15كیلومتر اصالح شبکه فرس��وده فاضالب شهرهای 
اصفهان، خمینی شهر، شاهین شهر در دستور كار قرار گرفت.

 امینی به طرح های اجرای��ی در بخش آب و فاضالب اش��اره 
كرد و خاطرنشان ساخت: در سال جاری آبرسانی به گلپایگان 

با اعتباری بالغ ب��ر88 میلیارد ریال، آبرس��انی به3 هزار واحد 
مسکونی اطش��اران با اعتباری بالغ بر4 میلیارد ریال، احداث 
مخزن 2 هزار مترمکعبی گلشهر با اعتباری بالغ بر20 میلیارد 
ریال، احداث مخزن 5 هزار مترمکعبی خمینی شهر با اعتباری 
بالغ بر 6 میلیارد ریال، انتقال آب به ان��ارک با اعتباری بالغ بر 
16 میلیارد ریال، احداث مخزن هوایی مسکن مهر چادگان با 
اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال، آبرسانی به تودشك و كوهپایه 
با اعتب��اری بالغ بر40 میلیارد ریال، آبرس��انی به خوانس��ار با 
اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی 9 شهر 
در شهرستان های لنجان و مباركه با مبلغ اولیه1200 میلیارد 
ریال به صورت قرارداد بیع متقابل با مجتمع فوالد مباركه، آغاز 
عملیات اجرای ش��بکه فاضالب شهرس��تان گلپایگان با مبلغ 

برآورد740 میلیارد ریال...

زناندیپلمات
ومرضیههایسیاستمدار

بهزودیبهارستان
دارایبیمارستانمىشود

انفجارگازپیکنیک
4مصدومبرجایگذاشت

شهرکهایصنعتى
زایندهرودراخفهکرد

بازدیدامامجمعهاصفهان
ازنمایشگاهکتاب
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نمایشگاه اتومبیل های قدیمی
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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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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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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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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 موافقت رهبر انقالب
با برگرداندن پول اضافی حج به مردم

حجت االسالم و المسلمین سید علی قاضی عسگر در جمع خبرنگاران با 
اشاره به این که گروهی از کارشناسان برای بازنگری روی قیمت حج واجب 
امسال تشکیل شد و با توجه به صرفه جویی ها و تخفیف ها، مبلغ اضافه ای 
به زائران بازگردانده خواهد شد، افزود: در چند روز آینده جمع بندی های 
 نهایی با مس��ئوالن س��ازمان حج انجام و این پول به م��ردم بازگردانده 

می شود.
او در بخش دیگری از سخنانش درباره شیوع ویروس »کرونا« در عربستان 
اظهار داشت: این ویروس به مکه و مدینه نرسیده است. در این چند ماه 
هم هیچ موردی را در میان زائران ایرانی و غیره مشاهده نکردیم، البته در 
بعضی از شهرهای عربستان شیوع پیدا کرد، اما گسترده نبود. سرپرست 
حجاج ایرانی همچنین گفت:  در گذشته نیز چندین بار اتفاقات مشابهی 
با ش��یوع ویروس آنفوالنزای مرغی و خوکی رخ داد و کار به جایی رسید 

که31 هزار نفر به عمره نرفتند.

 محسن هاشمی 
گزینه نهایی اصالح طلبان شد

اعضای اصالح طلب شورای چهارم، شب گذشته پس از استماع برنامه های 
دو کاندیدای دیگر خود برای شهرداری تهران، محسن هاشمی را به عنوان 

گزینه نهایی خود برای معرفی به شورا اعالم کردند.
محمد ساالری با اعالم این خبر گفت: در این جلسه که برای ارایه برنامه 
سه کاندیدای دیگر اصالح طلبان برگزار شد، آقای صفدر حسینی اظهار 
داشت که برنامه ارایه نخواهد کرد و به نفع محسن هاشمی و بدون رقابت 
با وی کنار می رود. س��االری افزود: در این جلس��ه کل اص��الح طلبان و 
اعضای مستقل به محسن هاش��می برای معرفی به شورای شهر تهران 

رأی مثبت دادند. 

 عراقچی: زمان مذاکرات 
ایران و آژانس قطعی نیست

س��ید عباس عراقچی  س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی 
مبنی براین که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و ناظران هسته ای 
سازمان ملل در تاریخ27 س��پتامبر به منظور مذاکره درباره برنامه 
هسته ای با یکدیگر دیدار می کنند، اظهار داشت: این موضوع هنوز 

قطعیت پیدا نکرده است.
پیش تر رویترز اعالم کرده بود که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و 
ناظران هسته ای سازمان ملل در تاریخ 27 سپتامبر به منظور مذاکره 

درباره برنامه هسته ای با یکدیگر دیدار می کنند.

هر اقدام نظامی علیه سوریه 
صهیونیست ها را به آتش می کشد

رییس س��تادکل نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران با تبیین 
پیامدهای حمله احتمالی آمریکا و هم پیمانان آن به س��وریه تأکید 
کرد: هر اقدام نظامی علیه س��وریه، صهیونیس��ت ها را به کام آتش 

خواهد کشاند.
سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در سخنانی درباره تحوالت 
سوریه و تهدید آمریکا در جبهه متحد ضدسوری به دخالت نظامی 
در این کشور اظهار داشت: طی بیش از دو سال جنگ تحمیلی علیه 
دولت و مردم سوریه، نشان داده شد که ملت سوریه از روحیه و عزم 
مقاومت باالیی برخوردار است و محصول مقاومت آنها در هر جنگ 

دیگری پیروزی خواهد بود.
وی با اش��اره به خطاهای راهبردی دولتمردان ایاالت متحده مبنی 
بر یارگیری و لشکرکش��ی ب��ه منطقه و تحمیل جن��گ و خونریزی 
به ملت های اس��المی و نی��ز دامن زدن ب��ه نابس��امانی های جامعه 
آمریکا افزود: یکی از عوامل فق��ر و بی خانمانی کنونی مردم آمریکا، 
هزینه های گزافی اس��ت ک��ه دولتمردان بی خرد این کش��ور در اثر 
 راه اندازی جنگ و خونریزی در س��ایر کش��ورها بر مردم این کشور

 تحمیل کرده اند.

رحیمی بازداشت نشده است
محمدرض��ا نادری وکیل ش��خصی محمدرضا رحیم��ی معاون اول 
رییس جمهور سابق اخبار منتش��ره در خصوص بازداشت یا احضار 
موکلش برای ادای توضیح در خصوص پرون��ده بیمه ایران را کذب 

محض خواند. 
 وی تصریح کرد: اخیرا با محمدرضا رحیمی که در خارج از تهران به 
سر می برد، تلفنی گفتگو داشته و موکلم به هیچ وجه از سوی مراجع 

قضایی بازداشت یا احضار نشده است. 
 وکیل مع��اون اول رییس جمهور س��ابق در پایان اع��الم کرد که از 
رسانه های مدعی بازداشت یا احضار رحیمی به دلیل نشر اکاذیب و 
افترا  شکایت خواهد کرد، چرا که هرگز نام موکلش در کیفر خواست 

مربوط به پرونده بیمه ایران مطرح نبوده است.

اخبار کوتاه 

 موضوع فتنه 
براندازی نظام بود  

مصلحی/ وزیر سابق اطالعات    
من با قاطعیت می  گویم که اس��ناد و مدارک زیادی وج��ود دارد که در 
بحث فتنه موض��وع اصلی بران��دازی نظام بود. همه اس��ناد و اطالعات 
موجود اس��ت، اما برای انتش��ار آنها به زمان نیاز داریم؛ به عنوان مثال 
ما در همان دوران فتنه دفتر یکی از س��ران فتنه را بررسی کردیم و در 
بازرسی، جزوه ای به دست آوردیم که طراحی فتنه قبل از آن و بعد از آن  
موجود بود، حتی اتفاقات امروز نیز در آن جزوه طراحی شده بود. همان 
زم��ان آن ج��زوه را در اختیار 
یکی از ب��زرگان ق��رار دادیم و 
ایشان پیغام دادند که بررسی 
کنی��د این جزوه کج��ا تدوین 
ش��ده و تدوینگرش چه کسی 
بوده اس��ت. بعد از بررسی آن 
مشخص شد که بند بند ادبیات 
این جزوه از ادبیات حزب توده 

گرفته شده است.
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سفر هیأت ایران به سوریه در صورت وقوع حمله 

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:  حتی 
در صورت حمله احتمالی به سوریه، باز هم سفر هیأت ایرانی به این کشور لغو نمی شود. وی گفت: 

هیأتی متشکل از رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به سوریه سفر می کند.

 انتقاد هاشمی از 
اقدام نظامی علیه سوریه

اعالم زمان حمله آمریکا 
به سوریه توسط روسیه

آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی با ابراز نگرانی از آینده مردم سوریه که در تهدید 
حمالت داخلی و خارجی قرار دارند، گفت: انتظار از عقالی جهانی و حاکمان 
کشورهای قدرتمند این است که گره ای را که با دست در مذاکرات باز می شود، 

به جنگ و دندان نکشانند.
وی افزود: هم بمباران شیمیایی و هم بهانه آن برای به زحمت انداختن مردم 
سوریه، هیچ توجیه سیاسی و انسانی ندارد. رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در بخش دیگری از س��خنانش فعالیت های مؤسسات خیریه مخصوصا 
مؤسساتی را که برای سالمتی انسان ها تالش می کنند، ارزشمند خواند و عنوان 
کرد: گرفتاری های دنیا زیاد است و یکی از آنها مشکالت کودکان نیازمند در 
بخش های غذا و درمان است که به خاطر بعضی از مخمصه ها، مانند سیل ها، 

زلزله ها و جنگ های داخلی و منطقه رو به افزایش است.

جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل و سفیر سابق آمریکا در لبنان 
از حمله واشنگتن به سوریه در یک شنبه خبر داد.

 روزنامه االخب��ار لبنان نوش��ت: جف��ری فلتم��ن در س��فر اخیرش به 
 تهران تمایل غ��رب برای حمله نظامی به س��وریه را به اط��الع ایرانی ها 

رساند.
این روزنامه افزود: درس��ت اس��ت که فلتمن تأکید کرد کس��ی خواهان 
سرنگون کردن بشار اسد رییس جمهوری س��وریه نیست، بلکه هدف از 
حمله، تضعیف نظام سوریه است تا این امر وی را وادار کند که در اجالس 
بین المللی ژنو 2 با رویکردی که تضمین کننده موفقیت آن باشد، شرکت 
کند، اما مسأله قابل توجه در سخنان وی تعیین روز یک شنبه به عنوان 

موعد این حمله بود.

سرپرس��ت وزارت علوم با بیان این که گزین��ه نهایی و 
پیش��نهادی رییس جمهور برای این وزارتخانه هس��تم 
گفت: سرپرست یک وزارتخانه اختیارات وزیر را دارد، اما 

تصمیم نمایندگان مجلس نیز محترم است.
وی با بیان این که تغییر رؤس��ای دانشگاه ها جزء برنامه 
اصلی وزارتخانه نیست گفت: ما کارمان را ادامه می دهیم 
و تغییرات نیز مبتنی بر استعفا و یا در حد ضرورت است.

سرپرست وزارت علوم در رابطه با تغییر رییس دانشگاه 
عالمه اظهار داش��ت: این تغییر در دست بررسی است، 
جلس��ه ای را با آقای ش��ریعتی رییس دانش��گاه عالمه 
داش��تیم که در روزهای آینده موضوع را بررسی کرده و 
تصمیم گیری می کنیم. توفیقی در رابطه با گزینه ریاست 
دانش��گاه عالمه عنوان کرد: اعضای هی��أت علمی این 
دانشگاه پیشنهاداتی را داشتند و از مدت ها پیش اسامی 
معرفی شده اس��ت، ولی هنوز هیچ گزینه ای به صورت 
نهایی مشخص نیست. سرپرست وزارت علوم با بیان این 
که گزینه نهایی رییس جمهور برای وزارت علوم اس��ت 
گفت: تصمیم گیری با رییس جمهور است ولی تا جایی که 
من اطالع دارم گزینه نهایی هستم. وی در رابطه با زمان 
اعالم گزینه نهایی وزارت علوم به مجلس گفت: تصمیم 

با رییس جمهور است و من اطالعی از زمان آن ندارم.

فرمانده کل سپاه پاس��داران گفت: صهیونیست ها باید 
بدانند که حمله نظامی آمریکا به سوریه نه تنها به نجات 
این رژیم جعلی از چنگ مقاومت منجر نخواهد شد، بلکه 
حمله به س��وریه به معنای نابودی قریب الوقوع اسرائیل 

خواهد بود.
 سردار سرلش��کر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی با اش��اره به تهدیدهای اخیر 
آمریکا مبنی بر حمل��ه نظامی به س��وریه گفت: دولت 
آمریکا و برخی متحدانش طی سال های اخیر از طریق 
حمایت ه��ای همه جانب��ه و مجهز کردن تروریس��ت ها 
به انواع و اقس��ام س��الح ها، به دنبال ضربه زدن به خط 
مقاومت در منطق��ه بودند و هم اکنون به نظر می رس��د 
پس از شکس��ت مفتضحانه س��ناریوی جنگ نیابتی از 
سوی تروریست ها از ملت مقاوم سوریه، به تهدید نظامی 

مستقیم روی آوردند.
وی تأکید ک��رد: آمریکایی ها علیرغ��م تجربه های تلخ 
فراوان در افغانستان و عراق، در صورت اقدام نظامی علیه 
سوریه، دومینوی شکس��ت های خود را تکمیل کرده و 
فضاحت بارترین شکست تاریخی را تجربه خواهند کرد و 
سوریه به قتلگاه و معرکه ای بسیار خطرناک تر از ویتنام 

و در واقع تبدیل به ویتنام 2 برای آمریکا خواهد شد.

رییس جمهور در حکمی اکبر ترکان را به عنوان سرپرست 
موقت سازمان فضایی ایران منصوب کرد.

حس��ن روحانی طی حکمی اکبر ت��رکان را ک��ه پیش از 
این به عنوان دبیر ش��ورای هماهنگی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی منصوب شده بود را به سرپرستی موقت سازمان 
 فضایی ایران، ش��ورای عال��ی امور ایرانی��ان، معاونت امور

بین الملل ریاست جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد 
منصوب کرده است. مراس��م معارفه اکبر ترکان به سمت 
های فوق در محل ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی برگزار شد و محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس 

جمهور، احکام جداگانه ترکان را به وی اعطا کرد. 
بر اساس احکام صادر شده قرار است ساماندهی واحدهای 
محول شده به ترکان در راستای اصالح ساختار و مدیریت 
هماهنگ این واحدها ظرف دو ماه آینده صورت گیرد و وی 
پیشنهادهای الزم را در این زمینه به رییس جمهور اعالم 
کند. البته ترکان بنا بر اعالم نهاوندیان مسئول نهاد ریاست 
جمهوری به عنوان مشاور رییس جمهور نیز فعالیت خواهد 
کرد.  در این مراسم حمید بقایی که پیش از این در دولت 
دهم دبیر ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بود، حضور داش��ت. همچنین پیش از این ریاست سازمان 

فضایی ایران برعهده حمید فاضلی بود.

8 وزیر دولت یازدهم و  دو وزیر دولت دهم در جلس��ات 
هفته آینده کمیس��یون های تخصص��ی مجلس حضور 
خواهند یافت. بر اس��اس دستور اعالمی کمیسیون های 
تخصصی مجلس در روزهای یک شنبه و سه شنبه10 و  
12 شهریور ماه تشکیل جلسه خواهد داد. براین اساس 
علی طیب نیا وزیر اقتصاد، عباس احمد آخوندی وزیر راه 
و شهرس��ازی و محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رییس جمهور هفته آینده در نشس��ت 

کمیسیون عمران مجلس حضور خواهند یافت.
همچنین بررس��ی آخرین تحوالت دفاعی کش��ور و نیز 
بررس��ی وضعیت س��وریه و تحوالت منطق��ه با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلی  وزیر کشور و مسئوالن مربوطه 
در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انجام 

خواهد شد.
دیوان عدالت اداری میزبان نشس��تی مشترک با اعضای 
کمیسیون اصل90 خواهد بود، همچنین کارگروه های 
چهارگانه کمیسیون اصل90 نیز در جلسه این کمیسیون 
برگزار می شود. در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، 
معارف��ه محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت و نیز تعیی��ن وظایف و اختی��ارات وزارتخانه ها 

انجام خواهد شد.

سپاه دولتدولت مجلس

 گزینه نهایی 
وزارت علوم هستم

سوریه؛ قتلگاهی 
خطرناک تر از ویتنام 

 ترکان،  سرپرست 
سازمان فضایی ایران هم شد

حضور 8 وزیر جدید 
درمجلس
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 دیدار فلتمن 
با معاون وزیر خارجه عربستان

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی که به عربستان 
سعودی س��فر کرده اس��ت با معاون وزیر خارجه این کشور 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای الش��رق األوس��ط، شاهزاده 
عبدالعزیز بن عبداهلل عبدالعزیز معاون وزیر خارجه عربستان 
با »جفری فلتمن« معاون دبیرکل س��ازمان مل��ل در امور 
سیاسی دیدار کرد. این دیدار در جده انجام شد و طی آن دو 
طرف، مسائل منطقه ای و بین المللی دارای اهتمام مشترک 
و نقش س��ازمان ملل در حمایت از صلح و امنیت جهانی را 
بررسی کردند. فلتمن در این دیدار، درود و سالم بان کی مون  
دبیرکل سازمان ملل را به ملک عبداهلل بن عبدالعزیز  پادشاه 
عربستان سعودی به خاطر حمایت از مرکز بین المللی مبارزه 

با تروریسم، ابالغ کرد.

 هنوز درباره سوریه
 تصمیمی نگرفته ام

رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد، هنوز درباره نحوه واکنش 
به استفاده از تسلیحات ش��یمیایی در درگیری های سوریه 

تصمیمی اتخاذ نکرده است.
 باراک اوبام��ا در مصاحبه با ش��بکه پ.ب��ی.اس اعالم کرد 
با توجه ب��ه حمل��ه ش��یمیایی در حومه دمش��ق، در حال 
بررس��ی گزینه هایی اس��ت که از س��وی ارتش آمریکا به او 
پیشنهاد شده اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد، آمریکا به این 
نتیجه رسیده  است که دولت سوریه در حقیقت عامل انجام 
حمالت بوده است و اگر چنین باش��د، الزم است این اقدام 
 با واکنش ه��ای بین المللی مواجه ش��ود. اوبام��ا اعالم کرد 

که ادامه درگیری ها در سوریه هیچ منفعتی در پی  ندارد.

 اعزام اژدرافکن روسیه
 به مدیترانه

رسانه های روس��یه گزارش دادند، این کشور یک اژدرافکن 
مجهز به موشک های اژدر را به دریای مدیترانه می فرستد.

خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد، مسکو اژدرافکن 
مجهز به موشک های اژدر را به دریای مدیترانه می فرستد. 
به نظر می رسد این اقدام روس��یه در واکنش به آماده شدن 
غرب به رهبری آمریکا برای حمله نظامی علیه سوریه صورت 

می گیرد.

اخبار بین الملل

اگر در دولت دهم، محمود احمدی نژاد انتصاب اولین زن وزیر بعد 
از انقالب را به نام دولت خود ثبت کرد، حاال حس��ن روحانی می 
خواهد انتصاب اولین س��فیر زن بعد از انقالب را به نام دولت خود 
ثبت کند و البته اولین سخنگوی زن دستگاه دیپلماسی را هم. در 
این میان حاال اگر احمدی نژاد به اشاراتی که از قم می رسید توجه 
نکرد تا رابطه روحانیت و دولت در دولت دهم به تیرگی رود، برای 
حسن روحانی  که از متن روحانیت است توجه به حساسیت های 
روحانیت اهمیتی بس��زا دارد. چنین هم بود که او زیر بار انتصاب 

وزیر زن در دولتش نرفت، اما تصمیم به انتصاب سفیرزن گرفت.

خانم سفیر
 بع��د از انتش��ار خبر انتصاب س��فیر زن، ن��ام ه��ای مختلفی در 
رسانه ها مطرح شد. منصوره ش��ریفی صدر مدیرکل امور بانوان 
 وزارت ام��ور خارجه یک��ی از این گزین��ه ها بود. ش��ریفی صدر 
پیش تر به عنوان نخستین زن در مس��ئولیت کاردار در سفارت 

ایران در ژاپن منصوب شده است.
تا پیش این، ایران یک زن سفیر به خودش دیده است. مهرانگیز 
دولتشاهی خواهر زاده صادق هدایت اولین زن سفیر ایران بود. او 
دختر محمدعلی میرزا ش��کوه الدوله وزیر پست و تلگراف و تلفن 
و خواهر مهین دولتشاهی همسر مظفر فیروز وزیر کار در کابینه 
احمد قوام اس��ت. دولتشاهی سابقه س��ه دوره حضور در مجلس 
ش��ورای ملی را هم دارد و ب��رای اولین بار علیرغ��م این که جزء 

کادر رسمی وزارت خارجه نبود، در سال13۵۴ از او برای تصدی 
س��فارت ایران در دانمارک دعوت به عمل آمد. پیش از عزیمتش 
به دانمارک جمعیتی به نام جمعیت راه نو را تأسیس کرده بود که 
در جهت احقاق حقوق بانوان فعالی��ت می کرد. او برای این که به 
روحانیت آن زمان نشان دهد فعالیت جمعیت متبوعش در جهت 
بی بندوباری زنان نیس��ت، راهی به حوزه های علمیه قم هم پیدا 
کرد و تا دفتر مراجع بزرگی چون آیت اهلل بروجردی هم رفت. در 
گذار همین تالش هایش با امام موسی صدر هم دیداری می کند. 
خانم س��فیر در خاطراتش می گوید: » قرار گذاشتیم که بیاییم، 
منتهی نرفتیم توی ات��اق جمعیت، آمدیم به ات��اق پذیرایی من. 
یکیش یک آقایی بود که اگر اش��تباه نکنم اس��مش غفاری بود. 
او معلم قرآن ش��رعیات مدارس بود. در واقع کارمند خود وزارت 
آموزش بود. منتهی خوب با قم هم ارتباط داش��ت. یکیش آقای 
موس��ی صدر بود. آن موقع هم خوب نس��بتا جوان بود. به نسبت 
این که جوان بود، من دیدم چقدر اطالعات عمومی دارد ... گمان 
می کنم زیاد می دانست. جلسه خیلی جالبی داشتیم. چند نفر از 
خانم های جمعیت بودند و ما راجع به مس��ائل مختلف با این آقا 
صحبت کردیم ... ما گفتیم که ما با خیلی از بی بندوباری ها موافق 
نیس��تیم، حتی با آن جور چیز ه��ا که به ضرر زن تمام می ش��ود 
مخالفیم. فرض کن آن چیزهایی که خیلی ها خیال می کنند شب 
زنده داری و نمی دانم آن ج��ور مجالس و خیلی بی بندوباری ها به 

نظر ما اینها به ضرر زن است.«

دولتش��اهی تا روزهای وقوع انقالب در سفارت ایران در دانمارک 
بود و نشان عالی هم از ملکه دانمارک گرفت.

مرضیه های دیپلمات
از مرضیه افخم به عنوان سخنگوی جدید دستگاه دیپلماسی یاد 
می شود، اما در سال 67 یک مرضیه دیگر هم بود که راهی مسکو 
شد تا به همراه آیت اهلل جوادی آملی و جواد الریجانی پیام امام)ره( 

را به رهبر شوروی ابالغ کند.
مرضیه حدیدچی که در آن زمان نماینده مجلس شورای اسالمی 
هم بود درباره این س��فر می گوید: »یک روز که برای بازدید وارد 
زندان کچوئی ش��دم، از بلندگو من را صدا کردن��د. قدری نگران 
ش��دم و مراجعه کردم که مش��خص ش��د مرحوم حاج احمد آقا 
تماس گرفتند. قب��ل از ظهر کارهایم را تمام ک��ردم و به جماران 
مراجعه کردم. حاج احمدآقا فرمودند که حضرت امام)ره(  نامه  ای 
برای آقای گورباچف دارند و از بین خانم ها ش��ما انتخاب شده اید 
و همچنین آیت  اهلل جوادی آملی و آق��ای جواد الریجانی انتخاب 
شده  اند، آماده باشید تا هر زمان که حضرت امام)ره( فرمودند، این 

پیام را برای آقای گورباچف ببرید.
مرضیه حدیدچی )دباغ( با س��ابقه ای طوالنی از مبارزات انقالبی 
به همراه یت اهلل جوادی آملی و دکتر الریجانی عازم این سفر می 
شوند. در فرودگاه مس��کو، دیپلماتی که به استقبال هیأت ایرانی 
آمده بود، به جای آن که دس��ته گل را به رهب��ر هیأت و آیت اهلل 
جوادی آملی بدهد به اش��تباه به مرضیه دباغ م��ی دهد. وی می 
گوید: »وقتی به ش��وروی رس��یدیم، تعدادی به استقبال آمدند. 
مسئول تشریفات خود آقای گورباچف به اس��تقبال ما آمده بود. 
احس��اس کردم این بنده خدا وقتی چشمش به چادر من و عبای 
آیت اهلل جوادی آملی افتاد، قدری هول شده بود و نمی دانست که 
چه خبر اس��ت؟ در دنیا مرسوم اس��ت وقتی هیأتی وارد کشوری 
می  شود، گلی که برای اس��تقبال آورده می  شود، به رییس هیأت 
می  دهند، این مسئول تش��ریفات دس��ته گل را به من داد و من 
احساس می کردم که تنش می لرزید و نمی فهمید چه کار می کند ، 
بنابراین دس��ته گل را محضر آیت اهلل جوادی آمل��ی دادم.« این 
هیأت، نامه معروف امام)ره( را در اتاق گورباچف قرائت می کنند و 
به توصیه امام)ره( بدون این که به جای دیگری بروند مستقیم به 

فرودگاه برمی گردند و راهی ایران می شوند.
دولت روحانی حاال اولین دولتی اس��ت ک��ه در آن، زنان راهی به 
دستگاه دیپلماسی یافته و سفارت می گیرند و سخنگو می شوند. 
باید دید از بین نام های مطرح شده، چه کسی اولین زن سفیر در 

جمهوری اسالمی می شود؟

پای زنان به دولت یازدهم هم باز شد 

زنان دیپلمات و مرضیه های سیاستمدار



یادداشت

 مجوز دفتر مشاوره شغلی سیتکو
 لغو شد

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد: مجوز 
دفتر مشاوره ش��غلی و کاریابی غیردولتی س��یتکو به دلیل نداشتن 
پایانه کار و بروز برخی تخلفات لغو شده است. روابط عمومی این اداره 
کل روز پنج شنبه افزود: این تصمیم به موجب مصوب هیأت استانی 
موضوع ماده 9 آیی��ن نامه اجرایی قانون مجازات اش��تغال به حرفه 
کاریابی و مشاوره شغلی بدون داش��تن پروانه کار اتخاذ شده است. 
این منبع افزود: ضمن استرداد اصل مجوز کاریابی و تشکیل جلسه 
با حضور مدیریت این مجموعه مقرر ش��ده است، نزدیک ترین دفتر 

کاریابی از نظر بعد مسافت به این دفتر اقدامات آن را پیگیری کند.

 مسجد تاریخی وزیر
 در کاشان بازسازی شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان از 
مرمت و بازسازی مسجد تاریخی وزیر )میرزا مقیم( در این شهرستان 

خبر داد.
حس��ین یزدانمهر اظهار داش��ت: ب��رای تعمیر و بازس��ازی این اثر 
تاریخی اف��زون بر700 میلیون ری��ال از محل اعتبارهای س��ازمان 
 میراث فرهنگی هزینه شده است. وی افزود: نماهای صحن مسجد با 
کاش��ی های عهد صفویان زینت یافته است که برخی از آنها به مرور 
زمان فروریخت��ه بود. به گفته وی، هنگام س��اخت خیاب��ان دروازه 
اصفهان بخشی از انتهای غرفه های شرقی و یک ردیف سرتا سری از 
طاق و تویزه های شبستان این مسجد در مسیر خیابان واقع و تخریب 

شد و به دیگر قسمت های بنا نیز آسیب هایی وارد آمد.

 7 پروژه عمرانی 
در فالورجان افتتاح شد

در شش��مین روز هفته دولت، هف��ت پروژه عمرانی در شهرس��تان 
فالورجان افتتاح شد.

این پروژه ها امروز با حضور مس��ئوالن با اعتبار ی��ک میلیارد و 38 
میلیون ریال در روستاهای شهرستان به بهره برداری رسید.

عملیات زیرسازی و آس��فالت 35 هزار متر از معابر روستای زازران 
با اعتبار680 میلیون تومان، آس��فالت و زیر سازی شش هزار متر از 
معابر روستای سهرو فیرزان با اعتبار70 میلیون تومان، آسفالت هزار 
 و 100 متر از معابر روستای دارافش��ان با اعتبار 43 میلیون تومان و 
زیر سازی و آس��فالت معابر روس��تای پالرتگان با اعتبار60 میلیون 
تومان از جمله این پروژه هاس��ت. همچنین طرح ساماندهی گلزار 
 شهدای روستای طاد و روستای دارگان با اعتبار 85 میلیون تومان 
 و بوستان بس��یج روس��تای طاد با اعتبار100 میلیون تومان افتتاح 

شد.

پایان سیزدهمین دوره مسابقات 
قرآن نیروی زمینی ارتش در اصفهان

سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده های کارکنان نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران پس از سه روز با اعالم نفرات 

برتر هر رشته در اصفهان به کار خود پایان داد.
در این مسابقات،500 شرکت کننده خواهر و برادر از سراسر کشور در 
رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، علوم قرآنی، تفسیر و مفاهیم شرکت 
کردند. در رشته حفظ کل قرآن برادران محمدامین حدادی از اداره 
بهیاری اول شد و به دلیل نرسیدن امتیاز به حد نصاب رتبه دوم در 
این بخش اعالم نش��د و علی وردان از تیپ230 مقام سوم را کسب 
کرد. در حفظ 20 جزء قرآن نی��ز آرش عرب و محمد وردان هر دو از 

تیپ 230 مقام های اول و دوم را کسب کردند.

گشتی در اخبار 

نتوانستم در عملکرد مدیریتی 
نمره20 بگیرم

استاندار اصفهان   
علیرضا ذاکر اصفهانی 

با وجود تمام تالش های انجام ش��ده و به دالیل گوناگون نتوانس��تم در 
عملکرد مدیریتی استان نمره20 بگیرم و با این که در امور سخت افزاری 
استان اقدامات متنوعی صورت گرفته، اما هدف اصلی استانداری اصفهان 

در امور نرم افزاری نمود بهتری داشته است.
اموری مانند اجرای سند اشتغال و طرح آمایش سرزمینی) با حضور 180 
نخبه دانش��گاهی( از جمله پیگیری های همیشگی استانداری اصفهان 

بوده اس��ت. ه��دف نهایی من 
برای اجرای اه��داف مدیریتی 
استان کسب نمره 20 بود، اما 
بر اساس مشکالت پیش آمده 
به نمره مطلوب دست نیافتیم، 
شرایط سخت سبب شد به طور 
شایسته امکان برپایی جلسات 
همیشگی با اصحاب رسانه به 

وجود نیاید.
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چهره روز
تخریب بنای حریم بازار قانونی است

سعید مدرس زاده شهردار کاشان با اش��اره به تبصره بند14 ماده 55 قانون شهرداری ها گفت: 
تخریب س��اختمان قدیمی واقع در حریم بازار کاش��ان بر اس��اس ماده 55 قانون شهرداری ها 

صورت گرفته است.

3

 به زودی بهارستان
دارای بیمارستان می شود

بر اثر انفجار یک عدد گاز پیک نیک در صحراهای توابع حسن آباد شهر ابریشم 
فالورجان، 4 مرد جوان دچار سوختگی های درجه یک تا سه شدند. مسئول 
امور پایگاه های شهرستان فالورجان گفت: در تماسی با اتاق فرمان فوریت های 
پزشکی اعالم شد که بر اثر انفجار یک عدد گاز پیک نیک در صحراهای توابع 

حسن آباد شهر ابریشم این شهرستان، 4 نفر دچار سوختگی شده اند.
ش��فیعی افزود: بالفاصله پس از دریافت گزارش این حادث��ه،  دو واحد امداد 
اورژانس پیش بیمارس��تانی 115به محل حادثه اعزام شد. وی تصریح کرد: 
در این حادثه، مردی32 س��اله دچار سوختگی درجه 1 و 2 و3 و سه نفر دیگر 
با میانگین سنی30 تا 35 سال، دچار س��وختگی درجه 1 شده بودند که این 
 مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان امام خمینی )ره(

 فالورجان منتقل شدند.

با پیگیری مسئوالن معاونت درمان و وزارت بهداشت و علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اصفهان و مکاتبه های مکرر شورای اسالمی شهر بهارستان با 

احداث بیمارستان در این شهر موافقت به عمل آمد.
یکی از مهم ترین دغدغه های ساکنان شهر بهارستان عدم وجود بیمارستان 
در سطح شهر است که به یقین شورای اسالمی شهر جهت رفاه هرچه بیشتر 
مردم در این امر تالش می کند و این پیگیری ها توانسته است موافقت معاونت 
درمان علوم پزشکی را برای احداث بیمارستان جلب نماید. در این راستا معاونت 
درمانی علوم پزش��کی اصفهان طی نامه ای به ریاس��ت شورای اسالمی شهر 
بهارستان موافقت خود را در این زمینه اعالم نموده است. در این مکاتبه آمده 
است: شهر بهارستان گنجایش احداث و راه اندازی دو بیمارستان را دارد که با 
همت همه مسئوالن استان و شهر بهارستان این پیگیری ها در حال انجام است.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1117 | August31 ,2013  |  8 Pages

زیر پوست شهر /نمایشگاه اتومبیل های قدیمی

معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت:850 پ��روژه در هفته 
دولت با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان به بهره برداری 

می رسد.
سیدمهدی جمالی نژاد که در نشست خبری خود در شهرستان 
چادگان سخن می گفت، اظهار داشت: در حوزه عمرانی استان 
36 کارگروه دارد که چهار سیاس��ت کالن را مدنظر قرار داده و 

اولین آن توجه به پروژه های نیمه تمام است.

جمالی نژاد افزود: به عنوان نمونه دانشکده معارف و علوم قرآنی 
یکی از این پروژه های نیمه تمام بود که به بهره برداری رس��ید 
و همچنین11 پروژه در حوزه صنعت و معدن که در یک سال 

گذشته به بهره برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: در تمام اس��تان اصفهان پنج هزار پروژه فعال 
وجود دارد که در دهه فجر امس��ال بیش از دو ه��زار پروژه آن 

افتتاح شد.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: در هفته دولت 
850 پروژه ب��ا اعتباری بالغ بر چه��ار هزار میلی��ارد تومان به 

بهره برداری می رسد.
جمالی نژاد با بیان این که استان اصفهان 105 شهر دارد، گفت: 
در استان عالوه بر پروژه های مهر ماندگار مصوبات سفر ریاست 
جمهوری نیز پیگیری شد که تمام شامل 835 مصوبه است که 

630 مصوبه آن اجرایی شد.
وی افزود: اس��تان اصفهان بیش��ترین تعداد مس��کن مهر در 
کش��ور را دارد و این تعداد به 15 هزار مس��کن می رسد که در 
ش��هرهای بیش از 25 هزار نفر، 77 هزار واحد مس��کن مهر و 

در ش��هرهای کمتر از 25 هزار نفر، 22 هزار واحد مسکن مهر 
احداث ش��ده اس��ت که در کل،142 هزار واحد مس��کونی در 
روستاها به بهره برداری رسید. جمالی نژاد تصریح کرد: از 215 
هزار واحد مسکن مهر در اس��تان اصفهان، 128 هزار واحد آن 
به بهره برداری رسیده که 56 واحد مسکن مهر در ابتدای سال 
92 افتتاح ش��د و در هفته دولت نیز 34 هزار واحد مسکن مهر 
به بهره برداری خواهد رس��ید. معاون عمرانی استاندار اصفهان 
با اش��اره به دیگر پروژه هایی که قرار اس��ت در هفته دولت به 
بهره برداری برسد، گفت: در این هفته 207 کیلومتر راه افتتاح 
می شود و خط کش��ی یک هزار کیلومتر از راه های استان انجام 
می ش��ود. همچنین نصب 26 کیلومتر گاردریل در اس��تان در 
هفته دولت انجام می ش��ود. وی افزود: قطار ش��هری اصفهان 
با س��رعت خوبی پیش می رود و ب��رای مثال خ��ط اصفهان - 
بهارس��تان، اصفهان – نجف آباد و مبارکه – مجلسی به خوبی 
ریل گذاری شده است و خط متروی اصفهان – بهارستان که 16 

کیلومتر است، پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: قطار شهری اصفهان سه 

خط دارد که ش��مال و جنوب آن دو فاز می ش��ود  و فاز اول آن 
بسیار اهمیت دارد و از ایستگاه قدس شروع می شود. واگن های 
متروی اصفهان در کشور چین ساخته  می شود که تحویل این 

واگن ها با تأخیر روبه رو بوده است.
جمالی نژاد افزود: مأموریت های عمرانی در اصفهان س��خت تر 
از شهرهای دیگر اس��ت، چرا که بافت تاریخی ارزشمند در آن 
وجود دارد. وی ادام��ه داد: تاکنون 735 میلی��ارد تومان برای 
متروی اصفهان هزینه ش��ده که 170 میلیارد آن را شهرداری 
اصفهان تأمین کرده، اما در کل وضعیت اعتباری مشکل است و 
در سال گذشته برای متروی اصفهان حدود27 میلیارد تومان 

اعتبار کسب کردیم.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: بس��یاری از مشکالت 
عمرانی اصفهان به مسائل غیر عمرانی برمی گردد؛ مثال مشکل 
مصال بیشتر مش��کالت غیرعمرانی اس��ت و هیأت امنای آن با 
هم اختالف دارند، البته یکی از مش��کالت مصال کمبود اعتبار 
نیز هست و خوشبختانه پروژه نقش جهان نیز با جدیت پیش 

می رود.

معاون عمرانی استاندار استان:

مأموریت  عمرانی در اصفهان سخت تر از شهرهای دیگر است

 انفجار گاز پیک نیک
۴ مصدوم  بر جای گذاشت

بیکاری؛ اولین علت حاشیه نشینی
معاون عمرانی استاندار اصفهان با اعالم این که اکثر 
مهاجرت های صورت گرفته در کالن شهر اصفهان 
برای اس��تفاده از امکانات و بهره گی��ری از بازارکار 
است اظهار داش��ت: اکثر کالن ش��هرها ب�ه دلی�ل 
توس��عه های صورت گرفته پذیرای اف��راد مختلف 
از ش��هرهای اطراف ب��وده و همین مس��أله پدیده 

حاشیه نشینی را دامن زده است.
مه��دی جمالی ن��ژاد ادام���ه داد: م�ن�اط��ق 
حاشیه نش��ینی در اصفهان به ص��ورت پراکنده در 
س��طح ش��هر جای گرفته اند و عمدتا هم در شمال 

شهر اصفهان مشاهده می شود.
وی گفت: هماهنگی و تعامل دستگاه های مختلف 
جهت جلوگیری از توس��عه بی رویه شهر و حفظ و 

حراست از اراضی پیرامون شهرها ضرورت دارد.
جمالی نژاد با ادام��ه داد: فرهنگ س��ازی و اجرای 
ضواب��ط قانونی در جلوگی��ری از تج��اوز به اراضی 
حریم، حفظ و حراس��ت اراضی ب��ا ارزش پیرامون 
ش��هرها و جلوگی�ری از توس��عه بی رویه شهر الزم 

و ضروری است.
وی ب���ا ت�أکی��د ب��ر پیگی��ری رف��ع مش��کالت 
خط��وط  در  موج��ود  ن�اب�س��امان�ی های  و 

م��رزی ش��ه�رداری ه�ای من�اط��ق اصفه��ان و 
 ش��هرهای همجوار از طری��ق ح��وزه معاونت امور 
عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان و اداره کل راه و 
شهرس��ازی افزود: با توج��ه به همج��واری برخی 
 از مناط��ق حاش��یه ای اصفهان با شهرس��تان های 
همچ��ون  م�خ�تلف��ی  م�ش���ک�الت   اط��راف 
س��اخت و س��از خ�الف، نظافت و غیره ب��ه وجود 

آمده است.
جمالی ن��ژاد خاطر نش��ان ک��رد: در ح��ال حاضر 
حاشیه نش��ینی در اصفهان رو به افزایش است که 

پیشگیری از آن نیازمند برنامه ریزی اصولی است.

نبود امکانات، مهاجرت و حاشیه نشینی را    
رقم می زند

 اس��تاندار اصفهان نیز مدتی پیش ب��ا بیان این که 
حاشیه نشینی تنها مربوط به اصفهان نیست گفت: 
عواملی همچون خشکس��الی، فق��دان منابع کافی 
و امکانات مناس��ب برای زیس��ت، درمان، آموزش، 
شغل، منابع حیاتی  روس��تاها و شهرهای کوچک 
موجب می ش��ود افراد از این مناطق به ش��هرهای 

بزرگ کوچ کنند.
علیرضا ذاکر اصفهان��ی گفت: ب��رای جلوگیری از 
حاشیه نش��ینی و مهاجرت به ش��هرها الزم است 
در روس��تاها و ش��هرهای کوچک امکاناتی که در 
مراکز شهرها همچون امکانات رفاهی، گردشکری، 

درمانی، تحصیلی وجود دارد، ایجاد شود.
وی با بی��ان این که باید مش��کل اش��تغال مناطق 
کوچک برطرف ش��ود، گفت: اگر نتوانیم برای این 
مناطق اش��تغال ایجاد کنیم این معضل همچنان 
ادامه پیدا م��ی کند و معضالت بس��یاری همچون 
بی هویت و ناامن کردن فض��ای اجتماعی، افزایش 

ارتکاب به جرائم، رواج فساد را به همراه دارد.

 مهاجرت ه�ای غیراصول�ی؛ مهم ترین 
عامل حاشیه نشینی

شه�ردار اصفهان نیز با بیان این که هم اکنون معدل 
شهرنشینی در کشور70 درصد است که این معدل 
در اصفهان به بیش از 86 درصد رس��ی�ده اس���ت، 
گف�ت: ای�ن امر نشان از رشد مهاجرت از روستاها و 
ش��هرهای حومه به داخل کالن شهر اصفهان است 
و در صورتی که به شیوه صحیح با این موضوع روبه 

رو نشویم در آینده نمی توان از عهده ی آن برآمد.
مرتضی سقاییان نژاد معتقد است: حض�ور تم�ام�ی 
ای�ن نف�رات در ش��هر امکان��ات نی��از دارد و قطعا 
مدیریت ش��هر به تنهایی نمی توان��د امکانات مورد 
نیاز تم��ام این اف��راد را برط��رف کند و ب��ه دنبال 
 آن گس��ترش بی روی��ه و نامت��وازن ش��هر ایج��اد 
می شود که این مس��أله زیبنده شهری که پایتخت 

فرهنگی ایران است نخواهد بود.
وی افزود:متأسفانه در حال حاضر تعداد زی�ادی از 
شه�رهای اطراف اصفهان را برای زن�دگ�ی انتخ�اب 
ک�رده اند که توانایی تأمین هزینه ها را در مرکز شهر 

نداشته و حاشیه ها را برای ساخت و ساز غیر اصولی 
انتخاب می کنند که در آینده مشکل ساز است.

از ایجاد ش�هرک های مس�کونی خالف 
جلوگیری شود

ریی���س کم�ی�س���ی�ون عم��ران، معم��اری و 
شهرس��ازی ش��ورای اس��الم�ی ش��هر اصفه��ان 
م�هم ت�ری�ن عامل در توسعه حاشیه نشینی اصفهان 
را مهاجرت ه��ای صورت گرفته به این کالن ش��هر 
اعالم کرد و اظهار داشت: این افراد در حال حاضر به 

عنوان بخشی از جمعیت شهر اص�فهان هستند که 
باید ساماندهی ش��وند.م�صطفی بهبهانی خواستار 
نظارت ویژه بر جل�وگ�یری از مهاج��رت افراد و از 
روستاها و شهرهای کوچک و حتی اتباع بیگانه به 
اصفهان شد و بیان داش��ت: اقدامات انجام شده در 
شهر توسط مسئوالن باید به گونه ای صورت گیرد 

که گرایش به مهاجرت کمتر انجام شود.
وی ب�ا اش��اره به این که اکثر مناطق حاشیه ن�شین 
در اصفهان براساس خالف س��ازی شکل گرفته اند، 
افزود: ش��هرداری با ممانعت از ایجاد شه�رک های 
مس��کونی خالف و غیرقانونی می تواند مانع ایجاد 
گسترش حاشیه نشینی در اص�ف�ه�ان شود، اما در 
صورتی که مس��ائل محیطی، اجتماعی، منطقه  ای 
این افراد در ش��هرها و  روس��تاها حل نش��ود قطعا 
افراد به س�م�ت شهرهای بزرگ روی آورده و باعث 

گسترش مشکالت در این بخش می شوند.

باید فکری کرد؛ 

نبض حاشیه نشینان اصفهان به شماره افتاده است

اینجا تاچشم کار می کند فقر پررنگ اس�ت و امنیت کمرنگ، بزهکاری زیاد است و دلخوشی  کم. در این حاشیه های  گروه 
پر حاشیه که انگار قرار نیست هیچ وقت به متن بپیوندند، تنها چیزی که دیده می شود آرزوهای بر دل مانده است و شهر

کودکانی که هر شب با فکر زندگی آرام و خانه های سقف دار به خواب می روند. نه روستا نشینند و نه شهرنشین، سهم 
کپرنشینان که این روزها کسی به خاطرش نمانده ترس و دلهره بی پایانی است که هر روز برایشان رقم می خورد.حاشیه نشینان شهرمان 
که از پا گذاشتن به متن می ترسند، تنها سهمش�ان از زندگی نفس کشیدن است و اعتیاد، بیکاری، فقر و فس�اد و رنج های بی پایانی  که 

انتظارشان را می کشد.

حض�ور تم�ام�ی ای�ن نف�رات 
در ش�هر امکانات نی�از دارد و 
قطعا مدیریت شهر به تنهایی 
نمی تواند امکان�ات مورد نیاز 
تمام این افراد را برطرف کند و 
به دنبال آن گسترش بی رویه 
و نامتوازن شهر ایجاد می شود 
که این مس�أله زیبنده شهری 
که پایتخ�ت فرهنگ�ی ایران 

است نخواهد بود



چهره روزیادداشت

کلید مناطق آزاد دست ترکان افتاد
قرعه دبیری ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام 

اکبر ترکان یار قدیمی حسن روحانی افتاد.
اکبر ترکان که تاکنون از او به عنوان مش��اور عالی یازدهمین رییس 
جمهور ایران نام برده می ش��د، به ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی رفت و با حکم حس��ن روحانی، دبیری این ش��ورا را 

برعهده گرفت.
به اعتقاد کارشناس��ان، فردی که در این س��مت منصوب می شود 
باید با به کارگیری حداکثر ظرفیت موج��ود در قوانین و مقررات در 
راس��تای تعامالت س��ازنده بین المللی و اصالح فضای کسب و کار، 
شرایط تمرین در اقتصاد جهانی را برای بنگاه های کشور و بستر ورود 
بنگاه های کالن بین المللی به اقتصاد ایران را در مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی فراهم کند.

 شهرک های صنعتی
 زاینده   رود را خفه کرد 

عضو هی��أت علمی پژوهش��گاه ش��اخص پ��ژوه گفت: ب��ا احداث 
شهرک های صنعتی، زاینده رود و باتالق گاو خونی را خفه کردیم.

 ایران غازی در نخستین نشست تخصصی عملکرد شهردار اصفهان 
از دیدگاه مدیریت ش��هری افزود: ما رودخانه زاینده رود را با احداث 
ش��هرک های صنعتی خفه کرده ایم و برای چندمین بار مرگ باتالق 

گاوخونی فرا رسیده است.

اخبار کوتاه

4
شانزدهمین ایرالین کشور تأسیس شد

شرکت هواپیمایی ایرانی اترک به عنوان شانزدهمین ایرالین کشور با پرواز یک فروند ایرباس ۳۲۰ در مسیر 
تهران - مشهد فعالیت رسمی خود را آغاز  کرد.  این شرکت هواپیمایی با داشتن هواپیمای ایرباس۳۲۰ در 

تاریخ ۲6 اردیبهشت ماه 1۳9۲ ثبت شده است.
  برآورده کردن نیازمندی ها
با توسعه فناوری های  نوین  
وزیر ارتباطات/ محمود واعظی

 اعتقاد ما بر این است که در ش��رایط جدید حتما وظیفه خود می دانیم 
که نیازمندی های مردم را با توس��عه فناوری های نوی��ن برآورده کنیم. 
البته در این میان نگرانی های مردم را می دانی��م و اعتقاد داریم که الزم 
است به اینترنتی سالم دسترسی داشته باشیم و نگرانی هایی که باید از 
طریق ما رفع شود هم باید محدود شوند، اما در عین حال الزم است که 
 تمام پژوهشگران، مردم و تمام آنهایی که از اینترنت استفاده می کنند

بتوانن��د فعالیت ه��ای خود را 
دنبال کنند. با این وجود در این 
زمینه دو نقطه ضعف در موبایل 
وجود دارد که بخش اول مربوط 
ب��ه اپراتورهاس��ت. زمانی که 
اپراتورهای ما در دست بخش 
خصوصی قرار دارند ممکن است 
بیش��تر توجه آنها به شهرهای 

بزرگ معطوف شود.
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     آگهي تحدید عمومي                      
موجب  به  و  قبلي  هاي  آگهي  پیرو   103/92/1361/337 شماره     352
دستور مادتین 14 و 15 ثبت تحدید حدود شش دانگ هر یک از امالک 
مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء بخش 10 و 11حوزه 
ثبتي نطنز به شرح ذیل در ایام معینه در ذیل آنها در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد
1-از شماره 134-اصلی روستای یارند 

لب  فر  دشت  قبرستان  نطنزششدانگ  خیریه  امور  و  اوقاف  جاده304-اداره 
595و1043-داود گندم کار یارندی ششدانگ یکباب خانه 

1098-علی روزبه ششدانگ یکباب خانه 
1343-عباس اصغری یارند ششدانگ قطعه زمین مشجر معروف وشتره 
1466-عباس اصغری یارند ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی بر الوازه

1639-اعظم وهاب قلیاقی ششدانگ یکدرب باغ محصور 
تاریخ تحدید 1392/6/28

2-از شماره 145- اصلی باقر آباد
134-حسن شاهزاده آرانی ششدانگ قطعه زمین  

3- از شماره 149 –اصلی روستای طره 
525-امیر عباس توکلی  ششدانگ یکباب خانه معروف میان مار 

531-فاطمه توکلی طره ششدانگ یکباب اطاق تو در تو 
569حسین سعیدی طرئی ششدانگ یکباب خانه اطاق معروف میان مار 

632-حسین سعیدی طرئی و غیره ششدانگ یکباب خانه قدیمی
959-حسن طرئی فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه  

3135-امیر عباس توکلی ششدانگ قطعه زمین محصور معروف سر گدار
تاریخ تحدید :1392/6/30

4-از شماره 150-اصلی روستای برز
267-ماشاله مسیبی برزی ششدانگ یکباب خانه 

295و297-محسن شافعی برزی و غیره ششدانگ یکباب خانه و باغچه 
در کوی پچاد 

1097-اداره اوقاف و امور خیریه نطنز
2512-اداره اوقاف و امور خیریه نطنز

2644-احمد صفاری برزی ششدانگ یکباب خانه
تاریخ تحدید 1392/6/31 

2647-مصطفی اسماعیلی برزی ششدانگ قطعه زمین محصور
2648-جواد خادمی برزی ششدانگ یگ قطعه زمین محصور 

2650 –فاطمه عبدالباقی ششدانگ قطعه زمین محصور 
5-از شماره 165-اصلی روستای کمجان

54-اعظم وهاب قلیاقی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
347-اعظم وهاب قلیاقی ششدانگ یکدرب باغ معروف درب آسیاب

تاریخ تحدید 1392/7/1 
سوم(از بخش 11طرقرود و قراء حومه

1-از شماره 1-اصلی روستای طار
2801-حشمت بخشی طاری ششدانگ یکباب خانه معروف تل شید 

2865-اصغر آقا ابراهیم زاده طاری ششدانگ قطعه زمین محصور در 
کوی حسن ولی 

2-از شماره 3-اصلی مزرعه آب شرشر طار
159-حجاز اله خلیلی طاری ششدانگ قطعه زمین مثلث شکل

3-ازشماره 37-اصلی کشه
امالک  زیر  باغ  یکدرب  قطعه  ششدانگ  غیره  و  عقیلی  جالل   -122

کشه17رجلی من اشترا
269-کریم عابدی طاری-ششدانگ یکدرب باغچه در بخش باغستان یک 

رجل و نیمی

تاریخ تحدید :1392/7/2
4-از شماره 141-اصلی باغستان پایین طرق 

وژنه  معروف  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  ابوفاضلی  360-عباس 
بخش سوم 7رجلی

628-حسین جعفر یحیی و غیره ششدانگ قطعه زمین نیمه محصور 
629-حسین جعفر یحیی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور 

666-اقدس فوالدی طرقی ششدانگ یکدرب باغچه محصور و مشجر
940-صغری قربانی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف رزوردی

1352-عباس ابوفاضلی ششدانگ یکدرب باغ معروف هنجوه 
تاریخ تحدید 1392/7/3 

5-از شماره 147-اصلی مزده
17-ناصر آگاهی نیه و غیره ششدانگ یکدرب باغ

6-از شماره 150-اصلی مزرعه پابخت نیه
41-محمد رضا نادری افشار و غیره ششداتگ یکباب خانه و باغچه مجزا 

شده از شماره 10فرعی 
7-از شماره 152-اصلی نیه

64-اکبر محبوبی نیه ششدانگ یکدرب باغ معروف در کوچه آسیاب        
568-شوکت سعیدی مزده ششدانگ قطعه زمین مزروعی جوب سینه 

معروف  زمین  قطعه  نطنز ششدانگ  خیریه  امور  و  اوقاف  1052-اداره 
پشت جوب 

گرد1122-شوکت سعیدی مزده  و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف آسان 
تاریخ تحدید 1392/7/4

8-ازشماره 182- اصلی ابیازن 
1224-اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه باغچه دشت باال

1280-هادی باقری ششدانگ یکباب خانه مخروبه
1727-سید جالل انوری ششدانگ قطعه زمین بائره

تاریخ تحدید 1392/7/6 
 9-از شماره 193-اصلی طرق

186-حسین رمضانی ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر معروف 
دشت برزن

449-اسمعیل احمدی طرقی و غیره –ششدانگ قطعه زمین مزروعی در 
دشت میربر

479-نصرت افتخاری و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
925-عفت توکلی طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین در دشت میر بر

1210-عباسعلی توکلی طرقی ششدانگ قطعه زمین معروف دشت لب راه 
2581-زهره جاللیان ششدانگ یکباب خانه 

2680-دخیل جاللیان ششدانگ قطعه زمین محصور
تاریخ تحدید 1392/7/7

2683-فاطمه رحیم طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر
2960-ام البنین زرین نام ششدانگ یکدرب باغ معروف باغ تقی 

3035-محمد رضا آقا محمد طرقی و غیره ششدانگ قطعه باغ مشجر 
3051-اصغر زینالی طرقی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

3083-دخیل جاللیان و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
و  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  غیره  و  طرقی  رشیدی  مشجر 3084-فاطمه 
سیاه3088-اشرف نوروزی ششدانگ قطعات زمین مزروعی در بخش حسن 

تاریخ تحدید 1392/7/8
3140-مرتضی آقا محمد طرقی ششدانگ یکدرب باغ در بخش باغمیار

3409-علیرضا ابوالحسنی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

3442- حسین طالبی طرقی-ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور در 
کهجوه

در  محصور  مزروعی   زمین  قطعه  طرقی-ششدانگ  طالبی  حسین   -3443
کهجوه

3994-محمد شکوهی طرقی ششدانگ یکباب خانه معروف پا قلعه 
4134-مریم یوسفی فرد بادی ششدانگ یکدرب باغ 

4527-محمد رشیدی طرقی و غیره ششدانگ یکباب خانه در محله سر 
تپه باغستان  باال طرق

4661-حسن طالبی طرقی ششدانگ قطعه زمین مشجر در دشت منشترا
تاریخ تحدید :1392/7/9

4792-مصطفی ابوفاضلی ششدانگ یکباب خانه 
4799-فاطمه سیف اللهی طرق ششدانگ یکباب خانه

10- از شماره 212-اصلی دشت بزرگ طرق
231-علی نجف طرقی ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور پایین ور
283-علی نجف طرقی ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور پایین ور

دشت  در  مزروعی  زمین  قطعه   ششدانگ  طرقی  شکوهی  754-زیور 
سناره بخش طاق

999-غالمرضا شکوهی طرقی ششدانگ یکدرب باغ مزروعی و مشجر 
در دشت سودین

باغ مشجرومزروعی  یکدرب  1005-غالمرضا شکوهی طرقی ششدانگ 
در بخش سودین

تاریخ تحدید :1392/7/10
1113-عباس شفیعی ششدانگ یکدرب باغ در کوچه گله گاه پایین 

11-از شماره 214-اصلی یحیی آباد
101-احمد گرجی طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور معروف 

در دشت مهر آباد 
321-مرتضی قربانی قطعه زمین مزروعی و مشجر

12-از شماره 215-اصلی الدریجه
مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  غیره  و  طرقی  توکلی  اصغر  108-علی 

ذیل نهر کشه
146-عباسعلی قربانی ششدانگ یکباب ساختمان

148-غالمحسین صمیمی فر ششدانگ یکباب خانه 
تاریخ تحدید 1392/7/11

13-از شماره 240-اصلی سه
2884- خانم ملک جاللی زاده سهی  فرزند عزیز و غیره ششدانگ یکباب 

خانه و باغچه
و  مشجر  باغچه  غیره ششدانگ  و  زاده سهی  جاللی  ملک  2885-خانم 

محصور با آب تابعه معروف به باغچه پشت عمارت
و  خانه  یکباب  ششدانگ  غیره  و  سهی  صفوی  معصومه  2915-خانم 

باغچه و حصار و مستراح در کوی باال سه
تاریخ تحدید 1392/7/13 

14- از شماره277-اصلی نسران
ارباب  معروف  باغ  یکدرب  ششدانگ  نسرانی  پور  ابراهیم  اله  19-فتح 

حسین
152-عباسعلی رضایی نسرانی ششدانگ یکدرب باغ 

مشجر  و  محصور  باغ  یکدرب  ششدانگ  وغیره  پور  نظر  205-سکینه 
معروف شاه زمانه 

366-اقدس رشیدی جزنی ششدانگ قطعه زمین معروف کوهکار

 المهره
تاریخ تحدید:1392/7/14

15-از شماره 284-اصلی کلهرود 
254و255-حمید رضا قنبرزاده کلهرودی ششدانگ یکباب خانه 

264-حسن قنبر زاده کلهرودی ششدانگ یکدرب باغ 
275-رمضانعلی اندیشه ششدانگ یکباب خانه معروف تکلر 

302و303-علی قنبری کلهرودی ششدانگ یکباب خانه
314و315-حسن قنبر زاده کلهرودی ششدانگ قطعه زمین محصور

تاریخ تحدید:1392/7/15
1609-گودرز قاضی کلهرودی ششدانگ قطعه زمین محصور 

2241-حسن ماندی زاده کلهرودی ششدانگ یکباب خانه
2242-رضا حسین پور کلهرودی و غیره ششدانگ یکباب خانه و حیاط 

2244-علی عابد زاده کلهرودی ششدانگ قطعه زمین محصور 
16-از شماره 289-اصلی دهلر

و  ساختمان  یکباب  ششدانگ  اصفهان  استان  مخابرات  708-شرکت 
محوطه 

تاریخ تحدید1392/7/16

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وسیله این آگهي به صاحبان امالک و 
مجاورین آنها اخطار مي گردد که در اول ساعت اداري روزهاي ذکر 
شده در ذیل آنها در وقوع ملک حضور به عمل رسانند و چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها در محل حاضر نباشند مطابق 
مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملک  ثبت  قانون   15 ماده 
تحدید حدود خواهد شد ضمنا ًدر صورتیکه صاحبان امالک و مجاورین 
در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مي توانند مطابق ماده 20 قانون 
مصوب  ثبتي  هاي  پرونده  تکلیف  تعیین  واحده  ماده   2 تبصره  و  ثبت 
اعتراض خود ظرف  تحدیدي  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از   1373/2/25
مدت 30 روز به این اداره و دادگاه محل تسلیم نمایید مضافًا در صورت 
تعطیلي غیر مترقبه در روزهاي مندرج در این آگهي تحدید حدود روز 

پس از تعطیلي انجام مي گیرد.م الف 175
تاریخ انتشار: 1392/06/09                                                       

مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد نطنز 

تغییرات 

تجارت  داریس  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1931/ت   : شماره   341
ملی  وشناسه   47334 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  الملل  بین 
مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260654457
1392/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای مجتبی شیروانی به شماره 
ملی 1292753056 به شماره شناسنامه 4327تاریخ تولد 1364/12/21 
فرزند غالمرضا با پرداخت مبلغ 100000000 ریال به صندوق شرکت در 
ردیف شرکا قرار گرفت آقای مهدی ملکیان با پرداخت مبلغ 500000000 
 4700000000 مبلغ  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال 
 300000000 مبلغ  پرداخت  با  ملکیان  مجید  آقای   . داد  افزایش  ریال 
 1200000000 مبلغ  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال 
ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5100000000 ریال 
به مبلغ 6000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید . در تاریخ 1392/5/16 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
 5729/1 الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری   غیر 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   منصور 

 اصفهان 

گروه اقتص�اد: رییس شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن 
و تجارت ایران گفت: مه��م ترین انتظار خان��ه صنعت، معدن و 
تجارت از برنامه های1۰۰ روزه دولت، تفویض بعضی اختیارات 
به تش��کل های خصوصی و زمینه س��ازی برای اجرای صحیح و 

کامل اصل44 است.
س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی در نشس��ت تخصص��ی» بخش 
صنعت؛ فرصت ه��ا و چالش ه��ای اش��تغال و کارآفرینی« که 
در دفتر نش��ریه بازار کار برگزار ش��د، با بیان این که پراکندگی 
 صنای��ع مش��کل س��از اس��ت، اظه��ار داش��ت: اگ��ر ارتب��اط

س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت کش��ور با تش��کل های 
خصوصی ارتباطی تنگاتنگ باش��د، مس��ائلی مانند تأس��یس 
واحدهای تولیدی بدون بررسی و آمایش پیش نمی آید. وی عنوان 
کرد: طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در س��ال91، 
حدود7 میلیون نفر در بخش صنعت به کار مشغولند که۳۲ درصد 
از کل شاغالن کشور را در بر می گیرد. وی با اشاره به این که ایران 
از نظر سهولت کسب و کار رتبه پایینی در جهان دارد، اعالم کرد: 
طبق ارزیابی بانک جهانی در س��ال۲۰1۲، ایران از نظر سهولت 

کسب و کار در بین 188 کشور در رتبه 144 قرار داشته است.
سهل آبادی تصریح کرد: گرچه تولید برق در کشور تا حدی است 
که صادرات هم داریم، اما ایران در تأمین برق برای شروع کسب 
و کار،  در بی��ن 188 کش��ور رتب��ه 16۲ را دارد. وی در خصوص 
مش��کالتی که کارآفرینان با آن روبه رو هستند به مواردی اشاره 
و تش��ریح کرد: قوانین مالیاتی به ویژه در بح��ث ارزش افزوده و 

پرداخت نشدن یارانه تولید و بس��ته های حمایتی بعد از اجرای 
طرح هدفمندی از این دسته هستند. وی حمل و نقل را از دیگر 
مشکالت دانست و گفت: بخش زیادی از حمل و نقل جاده ای در 
اختیار خرده مالکان اس��ت، صنعتگران به حمل و نقل ریلی نیاز 
دارند و کش��تیرانی ایران هم تحریم شده اس��ت. رییس شورای 
مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: با این 
وجود، کارآفرینان و کارگران خویشتنداری کردند و سنگ زیرین 
آسیاب ش��دند، به طوری که با همه این مش��کالت کمتر شاهد 

تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و یا اعتراضات آنها بودیم.
 سهل آبادی با تأکید بر لزوم وحدت تشکل ها، گفت: اولین حرکت 
بخش خصوصی برای رش��د اقتصاد و تولید مل��ی باید اتفاق نظر 
و وحدت باش��د و خانه های صنعت، معدن و تجارت و اتاق های 
بازرگانی و کانون های کارفرمایی، یکس��و با هم به س��مت هدف 
ایجاد اش��تغال و باال بردن توان اقتصادی به وسیله تولید حرکت 
کنند. وی به ظرفیت معدنی باالی کشور اشاره کرد و افزود: عمده 
مواد معدنی ما بدون فرآوری صادر می ش��ود و خام فروشی یکی 
از معضالت صنعت ماست در حالی که با فرآوری این مواد ارزش 

افزوده و اشتغال زیادی ایجاد می شود.
وی قدیمی بودن ماشین آالت را از عمده ترین چالش های صنعت 
نساجی دانس��ت و گفت: این صنعت س��رمایه کمتری نسبت به 
بسیاری از صنایع نیاز دارد و ارزش افزوده زیادی به همراه می آورد 
و در صورت رفع تحریم ها و تأمین مواد اولیه وارداتی آن، می تواند 

اشتغال زیادی ایجاد کند.

گروه اقتص�اد: مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان پیرامون پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت گفت : 
در هفته دولت،44 پروژه با اعتباری بالغ بر ۲45 میلیارد ریال 
 در بخش آب و فاضالب در اس��تان اصفهان ب��ه بهره برداری

می رسد. اصالح و توسعه شبکه آب، توسعه شبکه فاضالب و 
احداث تصفیه خانه فاضالب از عمده پروژه های قابل افتتاح 

در هفته دولت سال جاری هستند.
هاش��م امینی در همین راستا افزود: در س��ال گذشته۲5۰ 
کیلومتر لوله گذاری آب در9۲ شهر اس��تان،15۰ کیلومتر 
اصالح شبکه آب، ۲۰۳ کیلومتر لوله گذاری فاضالب در 45 
شهر، 15کیلومتر اصالح ش��بکه فرسوده فاضالب شهرهای 
اصفهان، خمینی ش��هر، ش��اهین شهر در دس��تور کار قرار 

گرفت.
 امینی به طرح های اجرایی در بخش آب و فاضالب اش��اره 
کرد و خاطرنشان ساخت: در سال جاری آبرسانی به گلپایگان 
با اعتباری بالغ بر88 میلیارد ریال، آبرس��انی به۳ هزار واحد 
مسکونی اطشاران با اعتباری بالغ بر4 میلیارد ریال، احداث 
مخزن ۲ هزار مترمکعبی گلش��هر ب��ا اعتب��اری بالغ بر۲۰ 
میلی��ارد ریال، احداث مخ��زن 5 ه��زار مترمکعبی خمینی 
شهر با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال، انتقال آب به انارک با 
اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال، احداث مخزن هوایی مسکن 
مهر چادگان با اعتباری بال��غ بر 4 میلیارد ریال، آبرس��انی 
به تودش��ک و کوهپایه با اعتباری بالغ ب��ر4۰ میلیارد ریال، 

آبرسانی به خوانس��ار با اعتباری بالغ بر 15۰ میلیارد ریال، 
آغاز عملیات اجرایی 9 ش��هر در شهرس��تان های لنجان و 
مبارکه با مبلغ اولیه1۲۰۰ میلیارد ریال به صورت قرارداد بیع 
متقابل با مجتمع فوالد مبارکه، آغاز عملیات اجرای ش��بکه 
فاضالب شهرس��تان گلپایگان با مبلغ ب��رآورد74۰ میلیارد 
ریال، آغاز عملیات اجرای شبکه فاضالب شهرستان دهاقان 
با مبلغ برآورد۳۰۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرای شبکه 
فاضالب شهر گرگاب با مبلغ 4۰۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات 
اجرایی شبکه فاضالب شهر ابریش��م با مبلغ 8 میلیارد ریال 

صورت پذیرفت.
مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که رفع مشکل افت فشار آب در برخی از 
نقاط شهر اصفهان عملیاتی گردیده است اعالم کرد: باتوجه 
به این که در فصل تابستان افت فش��ار آب یکی از مشکالت 
موجود در برخی از مناطق شهر اصفهان بوده است، به منظور 
 تقویت فش��ار آب، اجرای11 کیلومتر اصالح ش��بکه آب با 
 لول��ه هایی ب��ه قطر1۰۰۰میلی مت��ر از خیابان آتش��گاه تا 
 خیابان ه��ای منتهی به ش��مال غ��رب اصفه��ان عملیاتی 
ش��ده اس��ت  که با اجرایی ش��دن این پروژه افت فشار آب 
 مناطق مرکزی ش��هر و خیابان های کهن��دژ، خرم، درچه و 
 رباط برطرف می ش��ود و پی��ش بینی می ش��ود اجرای این 
 پروژه تا پایان س��ال جاری به رهنان متصل و س��پس ادامه 

یابد.

اصالح و توسعه 
شبکه آب، توسعه 
شبکه فاضالب 
و احداث تصفیه 
خانه فاضالب از 
عمده پروژه های 
قابل افتتاح در 
هفته دولت سال 
جاری هستند

 عمده مواد معدنی 
ما بدون فرآوری 
صادر می شود و 
خام فروشی یکی 
از معضالت صنعت 
ماست، در حالی که 
با فرآوری این مواد، 
ارزش افزوده زیادی 
ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  اعالم کرد؛رییس شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران:

افتتاح 44 پروژه در هفته دولتدولت یازدهم خصوصی سازی  را اجرا کند



کافه کتابیادداشت

هفت

امیدواریم ادامه دهنده راهی باشیم که خاتمی آغاز کرد
وزیرارشاد گفت: در سالیان گذشته وقتی این چهره های افس��رده را می دیدم، متأثر می شدم، اما 
امیدوارم در دولت جدید امیدواری به وجود بیاید و ما هم در راستای تقویت این روحیه حمایت هایی 

انجام می دهیم. امیدوارم ادامه دهنده خوبی برای راهی باشیم که آقای خاتمی آن را شروع کرد.

5

»مردان زیرزمینی« در نقش خانه 
گروه فرهنگ - نمایش��گاه انفرادی 
عکس ه��ای مجید حجتی ب��ا عنوان 
»مردان زیر زمینی« به مدت یک هفته 
در گالری نق��ش خانه ح��وزه هنری 

اصفهان برپا می شود.
در این نمایش��گاه32عکس س��یاه و 
س��فید با ابع��اد30×45 ب��ه صورت 
مجموعه ای در قالب مستند اجتماعی 
با موض��وع کار ک��ردن درمعدن س��رب درعمق200 مت��ری زمین  
به نمایش در م��ی آید. این نمایش��گاه در س��اعت17بعدازظهر روز 
چهارشنبه6 شهریورماه  92 افتتاح  شدو تا13شهریورماه در گالری 
نقش خانه حوزه هنری اس��تان اصفهان در معرض دید عالقه مندان 
قرار گرفته است. ساعات بازدید از نمایشگاه »مردان زیرزمینی« هر 

روز از ساعت9صبح الی13ظهر و16بعدازظهر تا20 شب است.

نمایشگاه کاریکاتور کتاب
محسن منتظر قائم مدیر اجرایی غرفه 
اداره کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان 
اصفهان در نهمین نمایشگاه کتاب این 
استان گفت: غرفه اداره کتابخانه های 
عمومی این استان نخستین بار با هدف 
معرف��ی خدمات نه��اد کتابخانه های 
عموم��ی کش��ور از جمله ایس��تگاه 
مطالعه، هشت هزار جلد کتاب را میان 

مخاطبان این نمایشگاه توزیع کرد.
او در گفتگو با ایبنا، با اعالم این مطلب عنوان کرد: اداره کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان نخس��تین بار در نهمین نمایشگاه کتاب این 
استان شرکت کرده اس��ت و در یک غرفه12متری به ارایه خدماتی 
مانند عضویت در کتابخانه های عمومی با تخفیف50 درصد، معرفی 
طرح های ش��بکه کتابخوانان حرفه ای کش��ور، کتاب من، ایس��تگاه 
مطالعه کتاب و هزار کتاب برتر می پردازد. وی با بیان این که در بخش 
جنبی، نمایشگاه کاریکاتور کتاب نیز برگزار می شود، اظهار داشت: 
اداره کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان آثار برگزیده نخس��تین 
جشنواره کاریکاتور کتاب که شامل99 اثر برگزیده داخلی و خارجی 

است را در این نمایشگاه کتاب استانی به نمایش گذاشته است. 

 »ساکن خانه چوبی«
 در جشنواره کودک 

حس��ینعلی لیالس��تانی کارگ��ردان 
س��ینمای ایران با فیلم »ساکن خانه 
چوبی « به جش��نواره فیل��م کودک 

اصفهان می آید.
حس��ینعلی لیالس��تانی در رابط��ه با 
وضعیت اکران»س��اکن خانه چوبی« 
گفت: طبق برنامه ری��زی های انجام 
شده قرار است »ساکن خانه چوبی« 
در بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان اکران شود. ما به دنبال اکران این فیلم در سینماها هستیم و 

باید منتظر باشیم تا فرصت اکران به ما بدهند.
»ساکن خانه چوبی« تازه ترین ساخته حسینعلی لیالستانی در مقام 
کارگردان است که در س��ی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 

روی پرده رفت.
پروانه معصومی، امیرحسین آرمان، بهزاد خداویسی، فردوس کاویانی، 
داریوش اس��دزاده، نعیمه نظام دوس��ت، پیژن پیش��دادی و کیمیا 

حسینی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند. 

»چشم چشم دو ابرو« و »شلپ شلپ آب بازی« دو عنوان دیگر از سری 
کتاب های »کودک شاد« هستند. کبری بابایی هر دو کتاب را به فارسی 
برگردانده است. قالب این ش��عرها، چهارپاره است و ریتم و ضرباهنگ 

کالم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این کتاب از عکس اس��تفاده ش��ده، نه تصویر؛ عکس بچه هایی که 
ایرانی نیستند، اما وسایلی که از ان آستفاده می کنند و خوراکی هایی 

ک��ه می خورند هم��ان چیزی اس��ت که 
خردس��االن در ایران هم آن را می خورند 

و با آن بازی می کنند.
آخری��ن صفحه از این کتاب پ��ر از تصویر 
لباس هایی است که کودک برای رفتن به 
میهمانی به آن نیاز دارد، البته پسرها و نه 
دخترها، چون لباس ها بیشتر پسرانه است. 
مجموعه »کودک شاد« در3000 نسخه و 
هر جلد به بهای6000 تومان از سوی نشر 
پیدایش برای گروه س��نی »الف« و »ب« 

ترجمه و سروده شده است.
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کتاب بهترین وسیله 
برای رشد فکری است 

نمایشگاه، محل معرفی کتاب است،  نه یک کتابفروشی   بزرگحوزه هنری در نهمین نمایشگاه کتاب

 از »غوغا« 
تا کنسرت در اصفهان

آیت اهلل طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان از 
نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان بازدید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان از نهمین نمایش��گاه کتاب بزرگ اصفهان گفت : 
استقبال مردم از این نمایشگاه مایه خرسندی است. 

وی افزود: الزم است با برپایی چنین نمایشگاه هایی و ارائه کتاب های متنوع و 
مفید برای اقشار مختلف جامعه مردم را به مطالعه و کتابخوانی تشویق و ترغیب 
کنیم و جوانان اکتفا به مطالعات قبلی خود نکنند و دائما مطالعه داشته باشند .

آیت اهلل سید یوسف طباطبائی یادآور شد : کتاب بهترین وسیله بریا رشد فکری 
انسان است و امیدواریم نمایشگاه کتاب باعث ترویج فرهنگ مطالعه شود. 

گفتنی است نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان امروز  ساعت 22 در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی استان  به کارش پایان می دهد.

گروه فرهنگ - مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: این سازمان با بیش از51 عنوان کتاب در نهمین نمایشگاه 

بزرگ کتاب اصفهان شرکت نمود.
نرگس رجایی افزود: حوزه هنری در س��ه غرفه انتشارات، خانه 
عکس و خانه کاریکاتور به ارایه آثار خود پرداخته است. آثار ارایه 
شده در این نمایشگاه شامل34 عنوان کتاب هنری و 17 عنوان 

کتاب مذهبی و اخالقی است.
وی ادامه داد: کتاب های هنری در رشته های مختلف هنرهای 
تجس��می مانند گرافی��ک، کاریکات��ور، عکس، موس��یقی و... 

 با30 درص��د تخفی��ف ارایه می ش��وند و  کتاب ه��ای مذهبی
) تألیف دکتر عبدالکریم شمشیری ( نیز با50 درصد تخفیف به 

مشتریان ارایه می شوند.
رجایی خاطرنش��ان کرد: همچنین تعدادی از پژوهش ها و آثار 
برت��ر در زمینه عک��س و کاریکاتور و پوس��تر در غرفه های این 
سازمان به نمایش درآمده اند. وی با اشاره به استقبال مخاطبان 
از غرفه های حوزه هنری اس��تان اصفهان تصریح کرد: همزمان 
با فروش انتش��ارات حوزه هنری اس��تان اصفهان از روز نخست 
برگزاری نمایش��گاه، هنرمندان کاریکاتوریس��ت اصفهانی نیز 
به طراحی کاریکاتور چهره به صورت زن��ده برای عالقه مندان 
 م��ی پردازند. مدیررواب��ط عمومی حوزه هنری اف��زود: از دیگر 
برنامه های جنبی حوزه هنری برای حضور در نهمین نمایشگاه 
بزرگ کتاب اصفهان می توان به برگزاری کارگاه ها و ورک شاپ های 
عکاسی، نقاشی خط و اجرای زنده نگارگری و تذهیب در روزهای 

پنج شنبه و جمعه 7 و 8 شهریورماه اشاره کرد.
گفتنی اس��ت، نهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب اصفهان ازپنچم 
تا نهم ش��هریور در محل نمایش��گاه ه��اي بین المللي اصفهان 

دایر است. 

اس��ماعیل مرتضوی در رابطه ب��ا برگزاری نمایش��گاه کتاب 
 اصفهان گف��ت: من اساس��ا ب��ا روح چنین نمایش��گاه هایی 

مخالفم.
 سؤال آن است که اگر چنین امکانات و تبلیغات و بودجه ای 
می تواند به بخش کتاب اختصاص یابد چ��را این کمک را به 
تولیدکنندگان  معمول کتاب در طول سال نمی دهند و اصرار 
دارند دوشنبه بازاری درست کنند و تمامی ناشران را تبدیل به 

فروشندگان کتاب کنند. 
وی افزود: البته این انتقاد متوجه ناشران نیست، آنها ناچارند 

 کتابش��ان را به فروش برس��انند، اما گویی ما اصرار داریم که 
در کش��ورمان بیایی��م و از ابت��دا چ��رخ را اخت��راع کنیم و 
 از تجربی��ات کش��ورهای دیگ��ر در زمینه بازار نش��ر کمک 

نمی گیریم.
 در همین نمایش��گاه، ناش��ران بزرگ چندان حضور ندارند و 
 دلیلش هم واضح اس��ت، ناش��ری که همین امروز کتابش را 
به راحتی با بیست درصد تخفیف به کتابفروشی ها می فروشد 

چرا باید در چنین نمایشگاهی حضور یابد؟
مدیر شهر کتاب اصفهان در ادامه بیان کرد:  وقتی قرار است 
نمایش��گاهی مثال برای لوازم خانگی یا ش��رکت ساختمانی 
برگزار شود، آنها این همه به غرفه آرایی بها می دهند، چراکه 
در واقع دارند کاال و محصولشان را معرفی و پرزنت می کنند، 
واقعیت آن است که نمایش��گاه، محل معرفی کتاب است، نه 

یک کتابفروشی در ابعاد بزرگ.
مرتضوی خاطر نش��ان کرد: تا کنون چنین نمایش��گاه هایی 
نتوانس��ته در زمینه کت��اب و کتابخوانی تحرک و ش��ادمانی 
زیادی به دنبال داشته باشد و سرانه مطالعه افراد را در جامعه 

ما باال ببرد. 

رضا رویگری درب��اره فعالیت های جدیدش ب��ه برنا گفت: قص��د دارم فیلم 
سینمایی»فانوس های رنگی« را بسازم و منتظر انتخاب سرمایه گذار آن هستم. 
وی در ادام��ه اف��زود: هزینه س��اخت ای��ن فیلم س��ینمایی در حدود س��ه 
 میلیارد اس��ت و با چند تهیه کننده هم برای س��اخت آن صحب��ت کرده ام،

اما با توجه به این که این فیلم اثری احساسی اس��ت و من معتقدم فیلم باید 
احساس مخاطب را برانگیزد باید در انتخاب آن دقت بیشتری کنم. این بازیگر 
با بیان این که تا به امروز سه آلبوم موسیقی وارد بازار کرده است، خبر داد: اواخر 
شهریورماه اولین کنسرت موسیقی ام را در شاهین شهر اصفهان برگزار می کنم 
و بعد از آن به سراغ اجراهایی در تهران و در ش��هرهای دیگر می روم. گفتنی 
 است رضا رویگری تا به امروز سه آلبوم موسیقی به نام های »از عشق گفتن«، 

» غوغا« و »کازابالنکا« را وارد بازار موسیقی کرده است.

الماس ها ابدی اند 

 کتاب هایی که 
بهانه شادی کودکان می شوند

آواهای کار 
جمال نوروزباقری - منظور از آواهای کار، اشعار، جمالت 
و صداهای آهنگینی است که به هنگام کار خوانده می شود. 
این اش��عار که با اهداف خاصی چون تش��ویق به انجام کار 
بیش��تر، توصیف نوع کار، ایجاد محیطی فرح بخش در کار، 
تشویق خریدار به خرید محصول و توصیف آالم و درد های 
کارگران، کشاورزان، دامداران و دستفروشان خوانده می شود، 
بخشی از فرهنگ عامه محسوب ش��ده و در مناطق مختلف 
با شیوه های متنوعی ادا می شود، اما با وجود تأثیرپذیری از 
جغرافیا و فرهنگ اقوام مختلف، گاه از مضامین نسبتا یکسانی 

برخوردارند.
در مناطقی که دامداری اساس تأمین معاش مردم محسوب 
می ش��ود، معموال آواهایی رواج دارد که در ارتب��اط با دام و 
مس��ائل پیرامون آن اس��ت. در مناطقی هم که شغل غالب 
مردم کش��اورزی اس��ت، آواهای کار، رنگ و بوی کاش��ت، 
داشت و برداشت می گیرد. نوغان داران آواهای خاص خود را 
دارند، ماهیگیران نیز نغمه هایشان بوی دریا، ماهی و ساحل 
می دهد. آواهای کار قالیبافان سرش��ار از اصطالحات خاص 
این شغل است. رنگ ها و ترتیب به کارگیری هریک از آنها در 
نقش های مختلف و ارایه این همه در قالبی هنری، برگرفته از 
 رنج و صبر و پشتکار انسان هایی عمیقا غوطه ور در کار است.

نغمه های چوپان ها هم مضمون و آهنگ خاص خود را دارد و 
بر گرفته از خصوصیات این حرفه است. در این آواها، تنهایی، 
عشق، حرمان و س��گ و گله معموال با نوایی محزون روایت 
می شود. صاحبان مشاغل س��نتی نیز از این قاعده مستثنا 
نیس��تند. نغمه های آهنگین کار ایشان نیز شرح محصول و 

کار و دعوت خریداران به خرید بیشتر است.
باید توجه داشت که غنای اش��عار کار با سطح دانش رسمی 
و آمیختگی مردم با مظاهر تمدن نسبت عکس دارد. به این 
صورت که آواهای کار مردم س��اکن در کوه ها و مناطق دور 
افتاده به نسبت ساکنان دشت ها و شهرها از غنای بیشتری 

برخوردار است.
از دیگر مشخصه های آواهای کار، همچون اغلب بخش های 
هنر عامه، ناشناس بودن سرایندگان آنها است، هر چند گاهی 
اشعار معروفی که به زبانزد و مثل تبدیل شده اند. در آواهای 
کار مردم جایگاهی را یافته اند، ام��ا خالقان عمومی آواهای 

کار ناشناخته اند.
توجه به آواهای کار سبب می شود که اقوام و خرده فرهنگ ها، 
احساس تعلق بیشتری نسبت به فرهنگ عمومی پیدا کنند، 
چرا که وقتی از س��وی متولی��ان فرهنگ کش��ور به عناصر 
فرهنگی خاص ایشان توجه می شود، احساس همگرایی ملی 

در آنها تقویت می شود.

 روبان قرمز

 هنر معماری در کشورهایی که صاحب 
گروه 
تاری��خ و فرهنگ باس��تانی هس��تند از فرهنگ

مهم تری��ن پایه های تمدنی محس��وب 
می ش��ود. کش��ور ما از جمله اینهاس��ت. ایران با پیشینه مدنیت 
)شهرنشینی( چندین هزار ساله خود دارای شاهکارهای معماری 
کم نظیری اس��ت: از تاالرها، ایوان های ستون دار تخت جمشید تا 
قصر های صفوی در اصفهان، خانه های روستایی، گنبد هایی که بر 
چهار قوس بنا شده، صحن چهار ایوانی، حیاط داخلی و حوض آن، 
همه اینها از ویژگی منحصر به فرد معماری اصیل ایرانی است که در 
طول تاریخ هنر معماری پیوسته تدوام خود را حفظ کرده است، اما 
امروزه سؤاالتی مطرح است؛ از جمله این که معماری شهری ما در 
حال حاضر در چه جایگاهی است؟ آیا معماری اسالمی در راستای 
پیشرفت تکنولوژیکی هنرها توانسته ذات خود را به مثابه عنصری 
مدنی و فرهنگی حفظ کند؟ آیا اس��تفاده از شاخصه های معدود 
معماری سنتی اسالمی در بافت شهری امروز پیوند های فرم و محتوا 
را توجیه می کند؟ و نهایتا این که وقتی از معماری سخن می گوییم 
با هنری پویا که در بستر مدرنیته گام به گام دیگر هنرها پیش رفته 
رو به رو هس��تیم یا صرفا برای تسلی خاطر فرهنگی و تمدنی مان 
است که گاهی چند بنای س��نتی با چند طرح اسالمی و اسلیمی 
ساخته می شود؟ آیا مراد از معماری اسالمی و بحث و کنکاش درباره 
آن تنها در فرم سازه ها و مزین ش��دن آنها به اسمای جالله و آیات 

کتاب خدا خالصه می ش��ود؟ تعداد و  دردناکی عمق برخی از این 
پرسش ها تا حدی است که بسیاری از تاریخ گرایان و معتقدان به 
زمانمندی هنر، این پرسش بنیادی را مطرح می کنند که اساسا در 
روزگاری که مدرنیته فرم گرا، صورت شهرها را در سیطره خویش 
گرفته، آیا می توان از ضرورتی به نام معماری اسالمی سخن گفت؟

گذش��ته از این که ممکن اس��ت در حال حاضر اف��رادی به خاطر 
دلمشغولی به معماری مالمت و حتی ش��اید تمسخر شوند، باید 
به یاد داشته باشیم که موضوع وضعیت معماری شهری ما به هیچ 
عنوان محل توجه مردم نیست و تا جایی که امری فرهنگی و تمدنی 
مردمی نش��ود و دغدغه مردم را با خود همراه نکند، هر چقدر هم 
مسئوالن و قوانین و طرح ها و الیحه ها پر قدرت باشند نمی توانند 
کار چندانی از پیش ببرند. معماری امروز برای کس��ی قابل توجه 
نیست و تالش های فرهنگی و هنری در این زمینه مثمر ثمر نبوده 
اس��ت و بازخورد این بی توجهی در صورت همه ش��هر ها به ویژه 
کالن  شهرهایی مانند تهران و اصفهان به خوبی قابل مشاهده است. 
واقعیت این است که معماری شهرهای بزرگ ما از جمله اصفهان 
در وضعیت نا بسامانی قرار دارد، به طوری که تأثیرات آن بر عوامل 
محیطی، بافت شهری، زیبایی شناسی ش��هری، عوامل روانی و... 

مشهود است.
برون شد از نوع معماری شهری کنونی دیگر نباید صرفا به عنوان یک 
امر هنری تلقی شود که مثال کسی اگر دلش خواست به آن توجه 

کند، آن گونه که مثال دلش می خواهد به سینما یا تئاتر و کنسرتی 
برود. امروز نجات شهرها از رش��د چنین معماری بی تناسبی یک 
ضرورت فرهنگی محسوب می شود. شاید اولین گام در این راستا 
آگاهی بخشی به مردم درباره محیط پیرامونشان است و با توجه به 
مشکالت زندگی ش��هری که موجب غفلت آنها از بسیاری مسائل 
پیرامون شده، تشویق شهروندان و برانگیختن احساس مسئولیت 
آنان در توجه به محیط اطراف و رفع مش��کالت موجود شهری از 
اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. در حال حاضر مردم نسبت به 
ساخت و سازها به شدت بی توجه هستند و شاید وظیفه مسئوالن 
پیش از ساخت و سازها توجه دادن مردم به آنهاست تا به همکاری 

تشویق شوند و آن را دغدغه خود بدانند. 
بخشی از مشکالت هم مربوط به مسائل نظری فرهنگ و هنر است 
که نیازمند تفحص و پژوهشی دقیقند که باید از سوی متخصصان 
امر مالحظه شوند. در این میان پرسشی که به ذهن خطور می کند 
این است که آیا امروز معماری شهرهای ما مدرنند؟ با یک نگرش 
جزء نگرانه به نظر می رسد که شهرهای امروز در سیر گذار از سنت به 
مدرنیته به سر می برند و اتفاقا نکته اساسی در همین جاست. وقوف 
به ماهیت تاریخی و پارادیمی هر زمانه و فرهنگ متناظر با آن در 
گذر از بحران های آن زمانه بسیار مؤثر است و به نظر می رسد ما به 

خوبی جایگاه فرهنگی و فکری خود را درک نکرده ایم.  
اما از نظر جامعه ش��ناختی ش��هری هم باید با این اندیشه درگیر 
بود که در ش��هرهای امروز ایران س��ازه هایی ک��ه از نظر معماری  
تحت تأثیر مدرنیت��ه کامال  فرم گرا بوده و ب��ه دلیل ماهیت مدرن 
خود از محتوا گریزان هس��تند، ما را به عنوان انس��ان هایی که در 
این ش��هر ها زندگی می کنی��م از تعمق در امور هستی ش��ناختی 
وا می دارن��د. ب��ه عبارت دیگ��ر، معماری و ش��هر های س��طحی 
انس��ان های س��طحی به بار م��ی آورد و آدم��ی را دچ��ار از خود 
بیگانگی م��درن می کند. امروزه کالبد کالن ش��هرها ب��ا توجه به 
رش��د سریعش��ان، از معم��اری اصی��ل و هوی��ت ش��هری تهی 
 ش��ده و آنچه امروز ش��هرها را گس��ترش داده س��اختمان سازی

اس��ت نه معماری. به نظر می رسد تنها گروهی بس��یج شده اند تا 
ساختمان هایی احداث کنند، البته با نشانه هایی از معماری اسالمی 
و سنتی ایرانی که عموما در کلیت کار خوش نمی نشینند. فرم گرایی 
بی محتوای مدرن شاخصه  اساسی معماری امروز است و در هنگامه 
غلبه بی چون وچرای فرم بر محتوا نمی توان با گنجاندن چند المان، 
نام، طرح و ... محتوا را بر فرم گرایی چیره س��اخت. محتواسازی و 
معنادهی نیازمند جهشی فرهنگی اس��ت نه یک تلفیق سطحی. 
دشوار می توان بنایی مدرن و عاری از معنایی متعالی را که بر سر در 

ورودی آن اسمای الهی حک شده، اسالمی نامید.

حال معماری امروز اصفهان چطور است؟ 

فرم گرایی مدرن و هویت گریزی معماری امروز 

فیلمسازی کم کار، اما سینما شناس 
گروه فرهنگ - »دیوید فینچر«  متولد 28 اوت 1962، فیلمساز آمریکایی است 
که به خاطر سبک تریلرهای سیاهش مانند »هفت«، »بازی«، »باشگاه مشت زنی« 

و »زودیاک« معروف است
 فینچر دو نامزدی اس��کار بهترین کارگردانی و دو نامزدی گل��دن گلوب بهترین 
کارگردانی برای فیلم های »سرگذشت غریب بنجامین باتن« و »شبکه اجتماعی« 
را در کارنامه هنری خود دارد که برای فیلم »شبکه اجتماعی«، گلدن گلوب بهترین 

کارگردانی را دریافت نمود.
او در دنور از ایالت کلرادو به دنیا آمد و مادرش کل��ر و پدرش جک نام دارند. وقتی 
وی دو س��اله بود، به همراه خانواده اش به کالیفرنیا نقل مکان کردند؛ یعنی جایی 
که فینچر در آنجا فارغ التحصیل شد. او با دیدن فیلم بوچ کسیدی و ساندنس کید 

به فیلمسازی عالقه پیدا کرد و در 8 سالگی شروع به فیلمبرداری با دوربین هشت 
میلیمتری خود کرد.

پس از س��اخت چند کلیپ موفق، فینچر فرصت ساخت قسمت سوم فیلم معروف 
»بیگانه« را به دست آورد. در آن زمان، فیلم »بیگانه 3«؛ پرهزینه ترین فیلم ساخته 
شده توسط یک کارگردان تازه کار در تاریخ بود.  فیلم نامزد اسکار بهترین جلوه های 
ویژه شد، اما نه نقدهای مثبتی بر آن وارد شد و نه فروش خوبی داشت. فینچر پس 
از این فیلم با مسئولین کمپانی سازنده  قرن بیستم بارها دچار مشکل شده بود. وی 

گفته بود که مسئولین این کمپانی، اعتماد الزم را به فینچر ندارند.
وی پس از این درگیری ها مجددا به صنعت تبلیغات و س��اخت موزیک ویدئو روی 
آورد و توانس��ت یک جایزه گرمی را برای موزیک ویدئو »عشق قدرتمند است« از 

گروه رولینگ استونز کسب کند.
در س��ال 1995، فینچر کارگردانی فیلم »هفت« را بر اساس فیلمنامه اندرو کوین 
والتر به عهده گرفت. پس از موفقیت خیره کننده در فیلم هفت، در س��ال 1997، 

فینچر تصمیم به ساخت فیلم بازی گرفت. 
»باشگاه مشت زنی« محصول1999، فیلم بعدی فینچر بود؛ فیلمی به عنوان یکی از 
برترین فیلم های تاریخ سینما انتخاب شد، ولی اتاق وحشت نتوانست موفقیت فیلم 
بعدی را کسب کند. فینچرپس از 5 س��ال دوری از سینما و در سال2007، فینچر 
تصمیم به ساخت »زودیاک« گرفت. این فیلم در جشنواره کن نامزد نخل طال شد. 
»سرگذش��ت غریب بنجامین باتن« با 13 نامزدی در اسکار، »شبکه اجتماعی« و 

»دختری با خالکوبی اژدها« آثار اخیر او هستند. 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

  آنهایی رفیق هستند که
 در غم ها کنار تیم باشند

علی دایی / سرمربی تیم پرسپولیس 
من برای تمام پیشکسوتان پرسپولیس احترام خاصی قائلم، اما فکر 
کنم بعضی ها انتقاد را ب��ا زمین جنگ اش��تباه گرفته و صحبت های 
بی ارزشی مطرح می کنند. متأسفانه هیچ کجای دنیا چنین اتفاقاتی رخ 
نمی دهد. پیشکسوتانی که پرسپولیس را دوست دارند 
باید در مواقع شکست پشت تیم باشند وگرنه در شادی 
همه حضور دارند. آنهایی رفیق هس��تند که در غم و 
باخت ها کنار تیم باش��ند. برخی ها با صحبت هایشان 
شخصیتشان را نش��ان می دهند و دوست 
ندارند پرس��پولیس نتیجه بگیرد. برخی 
از پیشکس��وتان صحبت هایی را مطرح 
می کنند که افراد خاصی نمی توانند آنها 
را انجام دهند و به نوعی صحبت های 

آنان را انتقال می دهند.

 انتقام لیگ جهانی والیبال
 در بازی دوستانه

تیم ملی والیبال ایران در یک بازی دوستانه روسیه را در خانه اش مغلوب 
کرد. تیم ملی والیبال ایران که خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی 
مردان آسیا آماده می کند، برای آمادگی بیشتر در کشور روسیه اردو زده 
است. شاگردان خولیو والسکو در نخس��تین دیدار تدارکاتی خود مقابل 
روسیه با نتیجه  سه بر یک پیروز شدند. با توافق کادر فنی دو تیم قرار شد 
بازی یک ست دیگر ادامه داشته باشد که ایران در ست پنجم نیز حریف 
خود را شکست داد. ملی پوش��ان والیبال ایران در کشور روسیه دو بازی 

دیگر با تیم ملی میزبان خود برگزار خواهد کرد. 

 پول بدهید 
با ملی پوشان تمرین کنید!

در یکی از رش��ته های رزمی برخی از مربیان تیم ملی ب��ا دریافت چند 
میلیون تومان، شاگردان خصوصی خود را به تیم ملی می آورند و وعده 

ملی پوش شدن به آنها می دهند.
سونامی مالی در ماه های اخیر فدراسیون های ورزشی را در آغوش کشیده 
و حتی فدراسیون ها برای برپایی اردوبرای ملی پوشان با مشکالت مختلفی 
روبه رو هستند، اما خبرها حاکی از آن اس��ت که در برخی از رشته های 
رزمی اتفاقاتی خالف قانون رخ می دهد. ش��نید ها حاکی از آن است که 
برخی از مربیان تیم ملی با گرفتن ش��اگرد خصوصی وعده ها ملی پوش 
شدن را به ورزشکاران می دهند و حتی آنها را در تمرینات تیم ملی شرکت 
می دهند. یکی از ورزشکاران که نمی خواهد نامی از او مطرح شود به مدال 
نیوز گفت: برخی از مربیان تیم ملی گویا بعد از این که کفگیر فدراسیون 
به ته دیگ خورده و حقوق آنها کمتر شده ناچار هستند شاگرد خصوصی 

بگیرند و در هفته چند مرحله آنها را در اردوهای تیم ملی شرکت دهند.

 دایی بگوید، قاتل را می بخشم
یکی از اولیای دم برای بخش��ش قاتل، یک شرط جالب گذاشته؛ این که 
فقط در صورتی که علی دایی بگوید، او قاتل را می بخش��د. بعد از این که 
پدر امید دربندی فوتبالیست اردبیلی کشته شده، از علی دایی درخواست 
کمک کرد تا سریع تر عامل قتل پسرش شناسایی شود. شنیدیم در یک 
پرونده قتل دیگر نیز ش��اکی برای بخش��ش یک اعدامی که مادرش هم 
هست ش��رط جالبی گذاشته اس��ت، او گفته فقط در صورتی که با دایی 
صحبت کند و علی دایی بگوید که قاتل را ببخشد این کار را می کند. در 
این پرونده زنی یازده سال پیش شوهرش را به قتل رسانده است و اکنون 
حکم اعدام این زن به دادگاه اجرای احکام رفته است. با این حال پسر ارشد 
این زن که اکنون دانشجوی دانشگاه افسری است، عالقه زیادی به علی 
دایی دارد و این ابراز عالقه به حدی است که مددکاری زندان را به این فکر 
انداخته است تا از این طریق اقدام کنند تا بلکه از اعدام این زن جلوگیری 
شود . گویا پسر  زن زندانی اینقدر علی دایی را دوست دارد که اگر او از وی 
بخواهد وی شاید رضایت بدهد. گفته می شود تالش هایی برای بخشش 
این اعدامی شده و نفراتی با نزدیکان دایی تماس گرفته اند و به طور ضمنی 
رضایت دایی را برای صحبت با پسر این زن گرفته اند تا بلکه به این ترتیب 
دایی باعث و بانی یک کار خیر دیگر شود و از اعدام این زن جلوگیری کند.

 نام داوران و ناظران بین المللی بسکتبال ایران از لیست فدراسیون جهانی حذف شد. فدراسیون جهانی 6
بسکتبال اسامی داوران و ناظران ایرانی که در کالس های داوری ساالنه شرکت نکرده بودند را از لیست خود 
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حذف داوران بسکتبال ایران در فیبا

 سپاهان بدون مجتبي جباري، صبا را برد. این برد خط بطالني 
کش��ید روي این نظریه که س��پاهان بدون مجتبي نمي تواند 
موفق باشد. حداقل در بازي مقابل صبا این نظریه ثابت شد که 
سپاهان متکي به یک بازیکن نیست و بدون جباري هم مي تواند 

همان تیمي باشد که همه انتظارش را دارند.
جباري حاال هم جزئي از تیم سپاهان نیست. او آمده تهران و 
چند روزي مي شود که دور از تمرینات سپاهان است. بازي با 
صبا براي سپاهان به خیر گذش��ت، اما آیا بازي هاي بعد هم به 
همین شکل و بدون مشکل مي گذرد؟ روبه روي صبا، کرانچار 
یک تغییر در خط میاني لوزي گون��ه خود به وجود آورد؛ تغییر 
اینچنیني بود: امین جهان عالیان جانش��ین مجتبي جباري. 
اش��تباه نکنید. جهان عالیان در پست جباري یا همان هافبک 
بازیس��از بازي نکرد. او جانش��ین بولکو در جناح راس��ت خط 
میاني شد و در عوض بولکو به وسط آمد تا هم جاي جباري را 
پر کند و هم هافبک بازیساز سپاهان شود، البته در کنار امید 
ابراهیمي که هم کارهاي دفاعي انجام مي داد و هم در حمالت 

شرکت مي کرد. 
سمت چپ هم مثل چند بازي این فصل و بازي هاي نیم فصل 
دوم فصل قبل متعلق به حسین پاپي بود، آن هم در روزهایي 
که یعقوب کریمي بهبود یافته و مي تواند براي س��پاهان بازي 

کند.

  این ترکیب و این بازیکنان، یک برد حیاتي براي سپاهان به 
دست آوردند. این برد سرنوشت ساز باعث شد غیبت جباري به 
چشم نیاید. در طول بازي یا بعد از بازي کسي نپرسید مجتبي 
کجاس��ت و کي برمي گردد؟ همه از به دس��ت آوردن این برد 

خوشحال بودند، اما بازي هاي بعد چه مي شود؟ 
بدون ش��ک امید ابراهیمي جزء 3 بازیکن مؤثر سپاهان است، 
چه این فصل و چه فصول گذش��ته، او ب��دون وقفه در ترکیب 
سپاهان بازي کرده و همیشه هم بدون نوسان ظاهر شده است. 
غیبت امید ابراهیمي را قطع��ا کرانچار نمي تواند هضم کند. او 
بازیکني را در اختیار ندارد که در ورزش��گاه عضدي مي تواند 

خیلي کمکش کند. 
محرومیت همزم��ان بولکو و ابراهیمي ک��ه مقابل صبا مکمل 
یکدیگر بودند و اج��ازه ندادند غیبت جباري به چش��م بیاید، 
نگراني سپاهاني ها را به دنبال داشته. آنها مي دانند که در مرکز 
خط میاني با کمبود بازیکن روبه رو هس��تند. مشکل هافبک 
دفاعي، مش��کلي نیس��ت که خیلي راحت حل شود. درست 
مثل تراکتورسازي که جایگزیني براي مهدي کیاني در پست 
هافبک تدافعي نمي خرد، س��پاهان هم آلترناتیوي براي امید 
ابراهیمي ندارد. تنها راهي که پیش روي کرانچار مي ماند انتقال 
علي احمدي از قلب دفاع به یک خط جلوتر و پس��ت هافبک 
دفاعي است تا به نوعي خال امید ابراهیمي پوشش داده شود. 

هر چند علي احمدي، هم در ذوب آهن و هم در سپاهان بارها 
در این پست بازي کرده، اما توانایي هاي او براي بازي در هافبک 

دفاعي کجا و امید ابراهیمي کجا؟
کرانچار باید بسوزد و بسازد با نبود امید ابراهیمي. علي احمدي 
را جایگزینش کند و از او بازي بگیرد. حداقل ش��انس کرانچار 

این اس��ت که براي هافبک 
دفاعي، علي احمدي را دارد، 
اما براي بازیسازي چه؟ هیچ 
مهره اي نیس��ت ک��ه بتواند 
ابتدا ج��اي مجتبي جباري 
بازي کن��د و بعد جانش��ین 
اروین بولکو شود. جباري تا 
اطالع ثانوي اخراج ش��ده و 
بولکو هم محروم است. دیگر 
هافبک بازیسازي نمي بینیم 
که بیاید و در میانه زمین، بار 
س��پاهان را به دوش بکشد. 
فقط حس��ین پاپي است که 
ش��اید بتوان��د از کناره ها به 
میانه زمین بیاید و به عنوان 
هافب��ک بازي س��از و کمي 
جلوت��ر از علي احم��دي به 

میدان برود. 
 به ظاهر، این تنها راه کرانچار است، اما یک راه دیگر هم وجود 
دارد؛ راهي مثل بازگرداندن مجتبي جباري به سپاهان و بازي 
گرفتن از او در هفته های آینده. شاید کمبود بازیکن باعث شود 
کرانچار از موضع خود کوتاه بیاید و براي بازگشت جباري چراغ 
سبز نشان دهد. فعال که چنین اتفاقي رخ نداده و سپاهان باید 
 بدون جباري در رش��ت بازي کند، اما این احتمال وجود دارد 
که مس��ئوالن س��پاهان وس��اطت کنند و جب��اري را به تیم 

بازگردانند.
به نظر مي رس��د مس��ئوالن س��پاهان هم متوجه این موضوع 
شده اند که هافبک وس��ط ندارند و باید هرچه زودتر جباري را 
به تیم برگردانند. به همین خاطر هم هست که قرار شده یکي 
دو روز آینده جلسه اي درباره بازگشت شماره 8 برگزار شود و 
همه چیز به خیر و خوشي به پایان برسد. این را هم نباید نادیده 
بگیریم که جباري چند روز تمرین نکرده و این که آیا مي توان 
به بازي او در رش��ت امیدوار بود؟ پاسخ این س��ؤال را کرانچار 

مي دهد، البته اگر جباري را قبل از بازي با داماش بخشید.

این کارالزم بود 

 ترک دوپینگ آشتي اجباري با جباري!
سخت تر از ترک اعتیاد!

افشین ش��ریفی درباره رواج پدیده  ش��وم دوپینگ اظهار 
داشت: متأسفانه هیچ نهاد یا ارگانی در کشور وجود ندارد 
که به جوانان این هشدار را بدهد که استفاده از مواد نیروزا و 
دوپینگ کردن همپای اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است.

وی افزود: بسیاری از قهرمانان رشته های قدرتی همچون 
وزنه برداری ب��ه علت مص��رف بیش از حد تستس��ترون، 
انسولین و دیگر مواد نیروزا، امروزه دچار دیابت شده اند که 
مجبورند ورزش قهرمانی را س��ریع تر از آنچه که تصور می 

شد، برای همیشه کنار گذارند.
این کارشناس ارشد روانشناس��ی ورزشی گفت: در همین 
چند وقت گذش��ته در اس��تان کرمانش��اه چند نفر قربانی 
عارضه دوپینگ شده و جان خود را با استفاده بیش از حد از 

داروهای نیروزا از دست داده اند.
وی با اش��اره ب��ه علت م��رگ ای��ن جوانان کرمانش��اهی، 
خاطرنشان کرد: یکی به دلیل مصرف انسولین به کما رفت 
و دیگری به خاطر استفاده اس��تروئید و تزریق آن در رگ 

خونی به جای عضله، جانش را از دست داد.
شریفی تصریح کرد: در پایتخت ایران، یک قهرمان بالمنازع 
پرورش اندام کش��ور به علت اس��تفاده از مواد نیروزا دچار 
نارسایی کبدی ش��ده که او نیز مجبور ش��د برای همیشه 

ورزش را کنار بگذارد.
این مربی و داور فدراسیون پرورش اندام کشور، گفت: البته 
این پایان راه نیس��ت. فردی که دچار چنین عوارضی می 
شود، راه های بس��یار مخاطره آمیزی در زندگی اجتماعی 
فرهنگی و حتی فردی خویش باز کرده است که شاید یکی 

از این راه ها پناه بردن به مصرف مواد مخدر باشد.
قهرمان چندین دوره مسابقات پرورش اندام ایران، گفت: 
ورزشکاران دوپینگی با ترک ورزش حرفه ای عالوه بر دچار 
شدن به بیماری های مختلف، دچار مشکالت بسیار دیگری 

همچون افسردگی و خودکم بینی می شوند.
وی با بیان این که ترک مواد مخدر بسیار آسان تر از ترک 
مواد نیروزاست، اظهار داشت: فردی که مصرف مواد مخدر 
را ترک می کند با آغوش باز جامعه مواجه شده و در ادامه 
بدنی سالم و روحیه ای شاداب خواهد ش��د، اما فردی که 
مصرف مواد نیروزا را ترک می کند به علت افت شدید بدنی 
و از بین رفتن عضالت و اندام متناسب، به نوعی با طرد شدن 
از سوی جامعه مواجه می ش��ود، چرا که شخصیت چنین 
افرادی تنها در قهرمانی ورزش و داش��تن عضالتی تنومند 

خالصه می شود.

دانش و ورزش

  تالش نیکو برای
 جلب اعتماد امیر

 دختر رفسنجانی
 پست می گیرد؟

دختر هاش��می رفس��نجانی به همراه ش��ماری از معاونان اسبق ورزش 
 بان��وان در س��ازمان تربی��ت بدن��ی ب��ا صالحی امی��ری جلس��ه برگزار 

کردند.
 به گزارش مدال نیوز، از مفاد این جلس��ه و گفتگوی سرپرس��ت وزارت 
ورزش با فائزه هاشمی خبری در دسترس نیست، اما برخی از منابع آگاه 
معتقدند احتمال دارد که فائزه هاشمی بخواهد در وزارت ورزش در بخش 
 ورزش بانوان س��متی بگیرد و در این بخش فعالیت کند. قبل از انتخاب

س��لطانی فر به عنوان وزیر ورزش برخی منابع تالش می کردند نام فائزه 
هاشمی به عنوان وزیر ورزش در دولت روحانی مطرح شود و او وزیر ورزش 
شود. با توجه به اعتراض فائزه هاشمی نسبت به عدم استفاده از بانوان در 
 کابینه روحانی، ش��اید این موضوع کوچک ترین کاری باشد که روحانی 

می خواهد در عکس العمل نسبت به اعتراض او انجام دهد.

کمی اوضاع برای ستاره سابق استقالل  تغییر کرده است. او شروع کمی خوبی 
داشت و در لیگ بازی های ابتدایی را تجربه کرد، اما رفته رفته اوضاع متفاوت 

شد وشماره 22 از ترکیب دورتر شد.
 نیکبخت این روزها یکی از نیمکت نشین هاست که شانسی برای بازی پیدا 
نمی کند. چه هاشم بیگ زاده باشد یا نه، به نیکبخت بازی نمی رسد.کیفیت 
نمایش های نیکبخت در بازی های قبل آنقدر باال نبود که امیر بخواهد با بازی 

دادن به او خرابش کند.
نیکبخت نیاز به بازی دارد و امیر نیاز به بازیکن آماده. سطح رقابتی لیگ امسال 
از همین هفته های ابتدایی باال رفته و این قضیه هزینه ریسک را باال برده است. 
حاال قصه نیکبخت  و استقالل، قصه تش��نه و آب است. نیکبخت تشنه بازی 
کردن و تشویق شدن و به هیجان در آوردن سکوهای پر است، اما کیفیت فنی 

فعلی او از سوی کادر فنی مناسب ارزیابی نمی شود. 

رونالدو از خرید بیل خوشحال نخواهد شد
رامون کالدرون رییس اس��بق باش��گاه رئال مادرید در صحبت هایی 
تصمیم رییس کنونی باشگاه مادرید برای خریدگرث بیل را زیر سؤال 
برده:» این انتقال کار تمدید قرارداد رونالدو را مشکل خواهد کرد. دلیل 

آن هم پول هنگفتی است که برای خرید بیل پرداخت می کنند.«

آلگری: همین  امروز استعفا می دهم!

با وجود صعود میالن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، سرمربی 
این تیم در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: امروز اس��تعفا خواهم 
 داد! آلگری گف��ت: ع��ده ای از بیرون قصد آش��فته ک��ردن جو تیم

 ما را دارند.

نشان پارالمپیک آسیا به بانوی ایرانی رسید

زه��را نعمت��ی ورزش��کار معل��ول کرمانی نش��ان 
ورزشی2۰۱3کمیته پارالمپیک را2۰شهریور دریافت 
می کند. عملکرد خوب  وی در بازی های پارالمپیک2۰۱2 

لندن وی را به کسب این افتخار نائل کرده است. 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی مناقصه 

اداره  کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كاری جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع در 
بلوار هشت بهش�ت- مقابل بازار هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداری 
تاريخ 92/6/23 نمايند. ضمنا شركت هايی می توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند كه مدارک پرونده 

ارزيابی آنان تكميل شده باشد .
متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir  قابل رويت می باشد .

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات دولتی پيش بينی  
اعتبار شده را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد.

 نوبت مناقصه برآورد اوليه به ريال رتبه و رشته مورد نيازمبلغ تضمين شركت در مناقصهمدت قرار دادعنوان پروژهرديف

1
تكميل مقاوم سازی 
و بهسازی لرزه ای 

دبستان توحيد 
شهرضا 

حداقل پايه 2 ابنيه 312000000 ماه
نوبت اول 1/318/742/429اشخاص حقيقی 

نوبت دوم آگهی فراخواننوبت دوم

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد : 
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان س�اعت اداری مهلت دريافت اسناد ) 

مندرج در جدول ( 
آدرس ب�ه  بيش�تر  اطالع�ات  كس�ب  و  اس�ناد  درياف�ت  مح�ل  از  اط�الع  جه�ت   -2 

www.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

ضمنا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط ) بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج ميگردد

مهلت ارائه پيشنهاد مهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوان رديف

92/6/1492/6/17خريد 1000 متر تسمه نقاله918667تمديد مناقصه1

92/6/1892/7/6گريس پمپ مارک 9200165LINCOLNمناقصه2

92/6/1992/7/1خريد دو رديف كاست و ياتاقان 9200617مناقصه3

92/6/1492/6/27خريد سه رديف گير بكس916061مناقصه عمومی دو مرحله ای4

روبه روي صبا، 
کرانچار یک 

تغییر در خط 
میاني لوزي گونه 

خود به وجود 
آورد؛ تغییر 

اینچنیني بود: 
امین جهان عالیان 

جانشین مجتبي 
جباري



 10میلیون نفر زیرپوشش
 خدمات بهزیستی قرار دارند

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی 
کشور گفت: هم اکنون10 میلیون نفر درکش��ور زیرپوشش برنامه های 

پیشگیرانه تیم های اجتماع محور بهزیستی قرار دارند.
فرید برات��ی  ک��ه  در کمپ های ت��رک اعتی��اد، معتادان بهب��ود یافته 
و کارشناس��ان حوزه پیش��گیری بهزیس��تی چهارمح��ال و بختیاری 
افزود: راه ان��دازی و فعالی��ت تیم های اجتم��اع مح��ور از رویکردهای 
مؤثر در زمینه پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی به خصوص اعتیاد 
 اس��ت. وی گفت: هم اکنون بی��ش ازپن��ج هزارتیم اجتم��اع محور در 
محیط های کار، مراکز آموزش��ی و محله های شهری و روستایی کشور 
فعالیت دارند و این تیم ها فعالیت های پیش��گیری از اعتیاد را از خانه و 
خانواده شروع می کنند. براتی سده تصریح کرد: استفاده از توان و انرژی 
مردم و تشکل های غیردولتی در مقوله پیشگیری ازسوءمصرف موادمخدر 
درکش��ور بیش از روش های درمانی تأطثیر دارد. معاون پیش��گیری و 
درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: هم 
اکنون753مرکز اقامتی در زمینه ترک اعتیاد درکشور فعال است که به 
طور میانگین هر مرکز ظرفیت بس��تری و درمان40 معتاد را دارد. براتی 
سده افزود: پارسال 185هزار نفر در کشور از خدمات این مراکز بهره مند 
شدند. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی کشور برای بازید از مراکز ترک اعتیاد و بررسی مشکالت این 

مراکز به استان چهارمحال وبختیاری سفر کرده است.

خبر ویژه

استاندار استان چهارمحال و بختیاری
علی اصغر عنابستانی 

 مسکن مهر یکی از درخش��ان ترین فعالیت ها در دولت احمدی نژاد بود 
که تعداد زیادی از مردم کش��ور را صاحب مس��کن کرد و روند اجرایی 
ساخت پروژه های مسکن مهر استان با استقبال بسیار مردم از مرحله آغاز 
تاکنون ادامه داشته است که این پروژه با صرف7 هزار میلیون ریال اعتبار 
از محل اعتبارات استانی اجرا شده اس��ت و الحق جای تقدیردارد و باید 
دست مریزاد گفت.  در این مدت نزدیک به بیش از42 سفر شهرستانی 
و بیش از 15 سفر ده گردشی انجام شد که از تمام مسئوالن شهرستان 
ب��ه وی��ژه فرمان��داران که در 
تمام این س��فرها مسئوالن و 
خدمتگزاران خود را همراهی 
و در راس��تای رفع مش��کالت 
تالش کردند، قدردانی می شود 
و امیدوارم که در هرس��نگر و 
مسندی که هس��تند بتوانند 

توفیق خدمت داشته باشند.

 مسکن مهر 
از کارهای درخشان احمدی نژاد بود 

چهره روزیادداشت
 ثبت 40 وقف جدید در چهار محال وبختیاری

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماهه نخست سال جاری40وقف 
جدید در چهار محال و بختیاری ثبت شده است. حجت االسالم سید محمد طباطبایی بیان داشت: 
40 وقف جدید در پنج ماه نخست سال جاری در استان چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.
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 تولید 17 هزار تن آسفالت
 در شهرکرد

 شهردار ش��هرکرد گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون
17 هزار تن آسفالت در این شهر تولید و توزیع شده است.

 ن��وراهلل غالمیان دهک��ردی در نشس��ت عمران��ی این 
شهرداری، اظهار داشت: برای تولید این میزان آسفالت 
افزون بر 2 میلیارد و600 میلیون تومان از محل اعتبارات 

داخلی شهرداری شهرکرد هزینه شده است.
 این مس��ئول با بی��ان این ک��ه در س��ال جاری بیش از 
173 هزار متر مربع از معابر سطح ش��هر آسفالت شده، 
گفت: تولید و پخش آسفالت در س��طح معابر نسبت به 

سال گذشته رشد قابل قبولی به دنبال داشته است.

بهره برداری شبکه آبیاری 
قطره ای روستای دهنو پرویز

ش��بکه آبیاری قطره ای روس��تای دهنو پروی��ز از توابع 
شهرس��تان لردگان با حض��ور معاون سیاس��ی امنیتی 

استاندار چهارمحال و بختیاری بهره برداری شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در 
مراسم بهره برداری از شبکه آبیاری قطره ای در لردگان، 
اظهار داشت: اجرای طرح آبیاری قطره ای به دلیل این که 
از هدر رفتن آب به صورت روان آب سطحی یا نفوذ عمقی 
جلوگیری می  کند، کمک مؤثری برای توسعه کشاورزی 
این شهرستان اس��ت. یزدان جاللی افزود: شبکه آبیاری 
قطره ای به مساحت 15 هکتار در روستای دهنو پرویز از 

توابع شهرستان لردگان اجرا شده است.

تجلیل از دستگاه های برتر 
چهارمحال و بختیاری

دبیر جش��نواره شهید رجایي گفت: امس��ال براي اولین 
بار در اس��تان، ادارات،  فعالیت هاي خود را در س��امانه 
اس��تانداري به ثبت رس��اندند که به صورت الکترونیکي 

مورد ارزیابي قرار گرفتند و بر ترین ها معرفی شدند.
نافیان در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایي عملکرد 
دستگاه هاي دولتي در دولت نهم و دهم را مطلوب ارزیابي 
کرد و اظهار داشت: دستگاه هاي دولتي در تکریم ارباب 
رجوع، ارتقای کارآمدي، بهبود وضعیت دستگاه اداري، 
پاسخگویي شفاف و اجراي عدالت در محیط اداري خود 

عملکردي مطلوب و قابل قبول داشته اند.

اخبار کوتاه

 اس��تادیار اپیدمیولوژي دانش��گاه علوم 
گروه 
پزشکي شهرکرد گفت: براساس مطالعات فرهنگ 

انجام ش��ده،77 درصد مسمومیت هاي 
غذایي ناشي از مصرف غذا در اماکن عمومي است.

مس��عود امی��ري در همایش بیم��اري ه��اي قابل انتق��ال از آب 
وغذای آلوده در دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد افزود: سهم 
 قابل توجهي از مس��مومیت هاي غذایي مربوط به رستوران هاي

بین راه��ي ب��ه خص��وص در مناطق جنوبي کش��ور اس��ت. وي 
اظهارداشت:20 درصد ازمسمومیت هاي غذایي نیز ناشي از منابع 
غذایي آلوده خانگي و سه درصد به منابع تجاري مربوط مي شود. 
امیري تصریح کرد: مواد غذایي نظیر س��بزي خام، شیر و فرآورده 
هاي لبني، تخم مرغ و کباب کوبیده، س��االد ب��ه خصوص الویه و 
کلیه اغذیه اي که با سس مایونز مصرف مي شود درصورت رعایت 
نش��دن موارد بهداش��تي منبع مهم آلودگي است. این متخصص 
اپیدمیولوژي تصریح کرد: حشرات، ظروف وابزار پخت و پز، فاضالب 
صنعتي و فضوالت حیواني و انساني نیز از دیگر عوامل بیماري زا و 
ناقل برخي بیماري هاي ناشي از مسمومیت هاي غذایي است. وي 
با بیان این که اسهال یکي ازعالئم شایع مسمومیت هاي غذایي و 
بیماري هاي ناش��ي ازآلودگي آب وغذاست تصریح کرد: براساس 
اعالم سازمان بهداشت جهاني ساالنه دو میلیون و200 هزار کودک 
زیر دوسال در جهان بر اثر اس��هال جان خود را ازدست مي دهند.  
میري با انتقاد از توس��عه صنعتي روزافزون بدون مالحظه مسائل 

زیست محیطي و تخلیه فاضالب صنعتي دررودخانه ها به خصوص 
در دریاچه خزر افزود: خزر به یکي از آلوده ترین مناطق کشور تبدیل 
شده است. استادیار دانشگاه علوم پزشکي تصریح کرد: سال گذشته 
آلودگي آب شرب روستاي س��رخون در شهرستان اردل منجر به 
طغیان بیماري هاي غذایي و مس��مویت44 نفر شد. وي در پایان 
خواستار توجه بیشتر مسئوالن به مسائل بهداشتي همراه با توسعه 
صنعتي و گردشگري شد.گفتني است، همایش بیماري هاي قابل 
انتقال از آب و غذای آلوده با حضور جمعي از کارشناسان و کارکنان 
مراکز بهداشتي درماني اس��تان در تاالر ابن سیناي دانشگاه علوم 

پزشکي شهرکرد برگزارشد.

افزایش بیماري ه�اي قابل انتقال دراس�تان متوقف 
شد  

معاون فني مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاري از کنترل افزایش 
ناگهاني موارد بیماري هاي قابل انتقال از آب و غذا در اس��تان در 

سال جاري خبرداد.
 علي ضامن صالحي فرد افزود: ششم مردادماه امسال در روستاي 
قلعه آقا علي شهرستان شهرکرد، هش��ت نفر از کشاورزان فصلي 
مزارع این روستا مبتال به اس��هال حاد آبکي شناسایي شدند. وي 
آلودگي آب چش��مه کش��اورزي و قابل ش��رب نبودن این آب را 
دلیل مس��مومیت کش��اورزان اعالم کرد. صالحي فرد ادامه داد: 
بیس��تم مردادماه نیز در روستاي ش��هریار لردگان پنج نفر مبتال 

به اس��هال خوني گزارش ش��د که با نمونه برداري کارشناس��ان 
مرکز بهداشت نمونه هاي آب سالم اعالم ش��د، اما در نمونه هاي 
انس��اني میکروب عامل اسهال خوني)شیگال( مش��اهده شد. وي 
اظهارداش��ت: بیس��ت و چهارم تیرماه نیز در روس��تاي آب چنار 
زیالیي شهرس��تان لردگان، چهار نفر مبتال به هپاتیت A گزارش 
ش��د که براس��اس نمونه برداري ها، آب این منطقه در۹7 درصد 
موارد مطل��وب اعالم و عامل این بیماري نامش��خص اعالم ش��د. 
معاون فني مرکز بهداش��ت چهارمحال وبختیاري افزود: به دنبال 
شناس��ایي و گزارش افزایش موارد )طغیان بیماري( تیم واکنش 
 سریع متشکل از کارشناسان پیش��گیري و مبارزه با بیماري هاي

قابل انتقال از غذا، بهداشت محیط و آموزش و سالمت با هماهنگي 
مسئوالن شهرستان هاي مربوطه تشکیل و اقدامات الزم صورت 
گرفت و افزایش موارد کنترل و متوقف ش��د. وي بیان داشت: در 
راستاي کنترل این موارد الزم است رصد بیماري هاي قابل انتقال 
ازآب و غذا از سوي نیرهاي بهداشتي با دقت صورت گیرد وحتي در 
موارد مشکوک به این نوع بیماري موارد به مراکز بهداشتي درماني 
 گزارش شود. به گفته این مقام مسئول س��ال گذشته نیز۹ مورد

بیماري هاي گوارشي و اسهال ناشي از مسمومیت غذاي در استان 
گزارش شد.

مراس�م تودیع ومعارفه سرپرست ش�بکه بهداشت 
ودرمان شهرستان فارسان برگزارشد  

مراس��م تودیع دکتر علی اکبر نادری سرپرست س��ابق و معارفه 
دکتر مجید فاضلی سرپرس��ت جدید ش��بکه بهداش��ت ودرمان 
شهرستان فارسان با حضور معاونت بهداش��تی دانشگاه و رییس 
مرکز بهداشت استان ، جمعی از مس��ئولین شهرستان و مدیران 
واحدهای شبکه،پزشکان،کارشناسان وکاردان ها در سالن غدیر 

این شبکه برگزار شد.
ناصر خس��روی معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه و ریی��س مرکز 
 بهداش��ت اس��تان در این مراس��م با گرامیداش��ت روز پزشک و 
دارو ساز، هفته دولت وروز کارمند از زحمات دکتر نادری سرپرست 
س��ابق تقدیر وبرای دکتر مجید فاضلی سرپرس��ت جدید شبکه 
بهداشت ودرمان شهرستان فارسان آرزوی توفیق روز افزون از درگاه  

احدیت خواستار نمودند.
در پایان این مراسم تعدادی از  مسئولین، مدیران و کارکنان با ارایه 
هدایا و لوح یادبود از دکتر علی اکبر نادری تقدیر کردند، همچنین 
یک جلد قرآن کریم   به همراه حکم سرپرست جدید شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان فارسان   از س��وی معاونت بهداشتی دانشگاه و 

رییس مرکز بهداشت استان به دکتر مجید فاضلی تقدیم شد.

استادیار اپیدمیولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد اعالم کرد؛ 

رستوران های بین راهی با طعم مسمومیت

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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اخطار اجرایی
339 شماره: 64/92 به موجب رأی شماره 366 تاریخ 92/3/21 شعبه 20 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسلم الوندی 
سده  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 12000000 
حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  سی  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 
426595بتاریخ 88/9/13 و 426577بتاریخ 88/6/3 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر حق االجراء  در حق محکوم له علی مالکی با وکالت مهری نمازیان  نشانی 
اقامت: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق  محل 
طبقه اول واحد 1 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم   –
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:5781 شورای حل 

اختالف شعبه 20حقوقی اصفهان 

اصالحی  شرکت 
کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت  اصالحی  آگهی  92/3191/33/و  شماره   329
دادگستری شهرستان اردستان به شماره ثبت 846 و شناسه ملی 14003474754-  
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   1392/5/15-2205 شماره  نامه  به  مستند 
ماده  مطابق  ثبت  تاریخ  از  الذکر  فوق  تعاونی  فعالیت  مدت  اردستان  شهرستان 
6 اساسنامه آن به مدت 5 سال می باشد . بنا بر این بند2 آگهی تاسیس شرکت 
تعاونی مذکور که مطابق نامه شماره 1772- 1392/3/13 اداره تعاون اردستان 
مدت شرکت را از تاریخ ثبت به مدت نامحدود قید کرده بود به شرح فوق اصالح 
و آگهی میشود . این اصالحیه در روزنامه رسمی کشور و روزنامه زاینده رود 
منتشر خواهد شد . م الف 199خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تاسیس 
سهند  کیان  روانکاران  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1483ث/92    : شماره   336
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/5/21 تحت شماره 50546 و شناسه 
ملی 10260690660 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/21 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی 

انواع روغنهای  انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی شامل  باشد بسته بندی 
صنعتی – گریس – ضد یخ – قیر – تولید مواد شیمایی مجاز – اتوماسیون صنعتی 
و راه اندازی انواع خطوط تولید خدمات مشاوره در تهیه و تولید انواع فرآورده 
ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی  های خاص نفتی و پتروشیمی – 
و  فروش و صادرات  و  و خرید  توزیع  و  تولید   – علمی  مختلف  های  در حوزه 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – ترخیص کاال از گمرکات – تحصیل وام و 
عقد  اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی – اخذو اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
 – شهر اصفهان خیابان کاوه   – : 1-3- استان اصفهان  3- مرکز اصلی شرکت 
خیابان آیت اهلل ادیب – امید 16 – مجتمع اداری سهند – طبقه اول – واحد یک   کد 
پستی 8148964438 تلفن 03114473301 ، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 
ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2063/148 مورخ 
1392/2/18 نزد بانک پارسیان شعبه عباس آباد پرداخت گردیده است . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- خانم مهری صابری دمنه به سمت رئیس هئیت مدیره 5-2- 
آقای غفار افشاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای محمد رمضانی   
به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای محمد رمضانی به سمت مدیر عامل به 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آوربه امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه 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- خانم مهشید خانی قهجاور ستانی 
به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای جلیل آقا طیب به عنوان بازرس علی البدل م 

الف 5416/1رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

با  رود  زاینده  فرید  راه  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1518ث/92    : شماره   333
مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/24 تحت شماره 50574 و شناسه 
ملی 10260690996 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/24 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع 
مرمت   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  ذیل  به شرح  فعالیت 
مدت   -2 ذیصالح   مراجع  از  الزم  مجوزهای  کسب  از  پس  ابنیه  بازسازی  و 

: 1-3- استان  نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : شرکت 
اصفهان – شهر اصفهان ملک شهر – خیابان دکتر مفتح – کوی بهاران  – پالک 
مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  ،03114512942 تلفن   8195766181 پستی  کد    -  4
قدیریان    لیال  خانم  شرکت5-1-  مدیران  اولین    -5  . باشد  می  ریال   1000000
هیئت  عضو  سمت  به  حریت   حمید  آقای   -5-2 مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به 
نامحدودانتخاب  به مدت  آقای حمید حریت  به سمت مدیر عامل  مدیره   5-3- 
: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با  گردیدند.6- دارندگان حق امضا 
امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است 7- اختیارات مدیر عامل : طبق 
 اساسنامه م الف 5471آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تغییرات 
334 شماره : 2084/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت شاهین بر سفیران   سهامی 
خاص به شماره ثبت 49532 وشناسه ملی 10260678956 به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات   1392/5/16 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
اتخاذ شد 1- خانم فرزانه مرادی  به عنوان بازرس اصلی ، آقای هانی مرادی 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 
حق  جابر  آقای  و  نوروزی  جالل  آقای   : باشند  می  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت 
تاریخ 1394/1/21، 4- سمت  تا  آقای مسعود سعیدی منش   و   شناس گرگابی 

اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای جالل نوروزی  به سمت 
رئیس هئیت مدیره و آقای جابر حق شناس گرگابی به سمت نائب رئیس هئیت 
مدیره و آقای مسعود سعیدی منش به سمت عضو هئیت مدیره و آقای مسعود 
آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -4  . عامل  مدیر  سمت  به  منش   سعیدی 
مدیر  ضمنا  میباشد  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  امضای  با 
عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. در تاریخ 1392/5/26 ذیل دفتر ثبت 
م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها 
ثبتی واحد  و موسسات  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  5471/1منصور   الف 

 اصفهان 

تغییرات 
با  زرین  ثنای  نیلو  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2041/ت   : شماره   337
مسئولیت محدود به شماره ثبت 49930 وشناسه ملی 10260683561 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/5/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- 
موضوع شرکت به شرح تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
طراحی انواع مبلمان – تاسیسات و تجهیزات ساختمان ) آب ، گاز، برق و فاضالب( 
– سیستم های خبر و هشدار دهنده – طراحی نصب و اجرای سیستم های دوربین 
مدار بسته و اعالم حریق – شبکه های رایانه ای ساختمان – مدیریت کلیه پروژه 
و سازهای  ) ساخت  و ساختمان سازی  امور ساختمانی  انجام   – عمرانی  های 

مجتمع آرپاتمانی و شهرک سازی ( – انواع نقشه کشی و نقشه برداری – خرید 
ترخیص کاال از  و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
گمرکات کشور- خرید و فروش و توزیع انواع مواد غذایی – ایجاد شعبه در داخل 
و خارج از کشور – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی – اخذ وام و تسهیالت مالی از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – تامین 
نیروی انسانی موقت ) متخصص و غیر متخصص( – ارائه طراحیهای مبلمان به 
سازندگان آنها و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد 
. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . انجام امور خدماتی از قبیل تنظیفات و 
نگهداری  و  ایجاد  و  غذا  و سرو  طبخ  و  مجالس  از  پذیرایی  و  برگزاری  خدمات 
و  اخذ  منزله  به  فوق  موضوع  ثبت   – الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  سبز   فضای 
ثبت شرکتها  دفتر  ذیل  تاریخ 1392/5/22  در  باشد.   نمی  فعالیت  پروانه  صدور 
الف  .م  گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   5416/2 

 اصفهان 

تغییرات 

335 شماره : 2005/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خورشید معادن 
به   10260623360 ملی  وشناسه   44438 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  فوالد  
استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1392/5/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- 
یا رئیس هیئت مدیره  با امضای مدیر عامل  اوراق و اسناد مالی تعهد آور  کلیه 
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
میباشد . در تاریخ 1392/5/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت 
و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5416منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

دادنامه

338 شماره دادنامه : 9209973633200253 شماره پرونده : 9109983633200889 
شماره بایگانی : 910899 خواهان : بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری با 
خیابان فروغی روبروی بانک   – : اصفهان  وکالت آقای آرش شیرانی به نشانی 
صادرات ابتدای کوچه 23 ) کوچه بهمن ( خواندگان : 1- آقای مصطفی نیک دل 
2- آقای محسن نیک دل همگی بنشانی : خمینی شهر بلوار مطهری کوی جوی 
: مطالبه  المکان  خواسته  امیر یوسفی  مجهول  سرخی پ46و44 3- خانم زهرا 
بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  وجه سفته 
ملت  بانک  دادگاه در خصوص دعوی  .رای  نماید  رای می  مبادرت بصدور  ذیل 
محمد  فرزند  یوسفی  امیر  زهرا  خانم  طرفیت  به  شیرانی  آرش  آقای  وکالت  با 
به  نور   فرزندان  دل  نیک  محسن  آقای   -3 دل  نیک  مصطفی  آقای   -2 ابراهیم 
  334696 شماره  به  سفته  فقره  یک  وجه  ریال   45000000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
توجه  با  دادگاه  بانکی  داد  قرار  اساس  بر  تادیه  و  دادرسی  خسارات  اضافه  به 
به شرح دادخواست و مستندات موجود در اختیار بانک خواهان و نظر به اینکه 
و  وارد  را  دعوی  اند  ننموده  خواهان  ادعای  رد  جهت  در  دفاعی  هم  خواندگان 
ثابت مستندا به مواد 245و249و307و309 قانون تجارت و قانون نحوه وصول 
را  مدنی خواندگان  دادرسی  آئین  قانون   522-519-515 مواد  و  بانکها  مطالبات 
متضامنا به پرداخت مبلغ 45000000 ریال اصل خواسته و 955000 ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
واخواست طبق قرار داد فیما بین محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت 
قابل  به مدت 20 روز دیگر  از آن  قابل واخواهی و پس  ابالغ  تاریخ  از  20 روز 
الف 14044رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی .م   تجدید نظر خواهی است 

 خمینی شهر 

تاسیس 
340 شماره : 103/1564ث/92  آگهی تاسیس شرکت فنی مهندسی دیسمان افرای 
هزاره سوم سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/5/28 تحت شماره 50612 
و شناسه ملی 10260691448 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/28 

از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می 
اخذ و  منزله  به  ذیل  به شرح  فعالیت  ثبت موضوع   : . 1- موضوع شرکت  شود 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد- طراحی ، مشاوره ، نظارت ، اجراء، متره و بر 
آورد ، مرمت ، تخریب و پیمانکاری کلیه عملیات ساختمانی – تعمیر و ساخت و 
پیمانکاری پروژ ه های عمرانی ، انبوه سازی ، شهر سازی ، راه سازی ، سد و پل 
سازی ، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ، محوطه و فضای سبز – پیمانکاری 
تنظیفات عمومی –  در زمینه امور برق و نیرو ) تاسیسات برقی و مکانیکی ( – 
خرید و فروش مواد و مصالح ساختمانی – خرید و فروش و صادرات و واردات 
غیر  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت   – بازرگانی  کاالهای مجاز  کلیه 
دولتی – اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفا 
شرکت در نمایشگاهها و اخذ و اعطای نمایندگی –  جهت تحقق اهداف شرکت – 
خدمات و برگزاری   – پایه  خدمات تحقیق و مشاوره و پژوهش در زمینه علوم 
از مراجع ذیصالح  2- مدت  از کسب مجوزهای الزم  پس   – همایش و سمینار 
: 1-3- استان  نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : شرکت 
ارثی پالک 22  کد پستی  کیان  کوچه   – گلزار  شهر اصفهان خیابان   – اصفهان 
ریال    1200000 مبلغ   : 4- سرمایه شرکت   ،09133044982 تلفن   8154954497
منقسم به یکصد و بیست  سهم 10000 ریالی که تعداد یکصدو بیست  سهم با نام 
می باشد که مبلغ 1200000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 515 
است.  گردیده  پرداخت  اصفهان  میدان جی  ملی شعبه  بانک  نزد   92/5/22 مورخ 
به سمت رئیس  آقای مهدی اسالمی مشکنانی    اولین مدیران شرکت5-1-    -5
هیئت  رئیس  نائب  به سمت  آبادی  فیل  عبداله هالکوئی  آقای   -5-2 مدیره  هئیت 
مدیره   3-5- آقای علیرضا برکتین  به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای 
علیرضا برکتین  به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای دو نفر از اعضای 
هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای هر یک 
عامل  مدیر  اختیارات   -7 است.  معتبر  مهر شرکت  با  و  مدیره  هیات  اعضای  از 
علی  و  اصلی  بازرس   -8 باشد   می  مدیره  هئیت  عامل مجری مصوبات  مدیر   :
البدل : 1-8- آقای صالح یزد خواستی  به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم زهرا 
اباصلتیان نایینی  به عنوان بازرس علی البدل م الف 5729رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 

344 شماره : 2191/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت سپهر سازان نفیس سهامی 
خاص به شماره ثبت 45125 وشناسه ملی 10260631018 به استناد صورتجلسه 
نام   -1 اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1392/5/5 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع 
شرکت به مهندسی سپهر سازان نفیس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
غیر  موسسات  و  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل   1392/5/30 تاریخ  در   . گردید.  اصالح 
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5729/4منصور آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

343 شماره : 2187/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت خاقانی امید اسپانه سهامی 
خاص به شماره ثبت 50165 وشناسه ملی 10260686355 به استناد صورتجلسه 
تفویض  به  بنا   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/5/23 مورخ  مدیره    هیئت 
اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/5/23 به هیئت مدیره در 
خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از 
محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
90000000 ریال منقسم به نه هزار سهم بانام به ارزش هر سهم 10000 ریال که 
مبلغ 89000000 ریال بموجب گواهی شماره 207 مورخ 92/5/23 بانک سینا شعبه 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه  افزایش  اصفهان تاالر پرداخت گردیده است 
اصالح گردید.در تاریخ 1392/5/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
رئیس  ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5729/3منصور آذری – 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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امام علی  )ع( :
از دو خصلت بپرهیز: بی  حوصلگی و تنبلی، زیرا اگر کم  حوصله باشی بر حق شکیبایی نکنی و اگر سست 

و تنبل باشی حّقی را ادا نکنی.  
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