
چک دولت برگشت می خورد؟

قطعی بودن جعل برگه های رأی  
در سمیرم 

نکات کلیدی برای 
 ارتباط موفق 
با فرزندان

بالتکلیفی 28 هزار تومانی یارانه ها

در گفت و گو با زاینده رود اعالم شد

 رد پای دالالن زمین 
در امالک دولتی 3

 نبرد سهمیه و سقوط 
در فوالدشهر 6
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 صدا و سیمای استان 
8شجاعت به خرج داد 

قول احمدی نژاد برای همکاری با مجمع

تهدید استاندار
صنایع سهام بهشت آباد را نخرند ، آب را روی آنها می بندیم

محس��ن رضایی، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاسخ به این 
سؤال که از وی درباره حضور رییس جمهور در جلسات دور جدید مجمع 
تشخیص پرسیده شد، اظهار داشت: با توجه به صحبت هایی که بین ما 
و رییس جمهور شده، دولت با توجه به شروع دور جدید فعالیت مجمع 

تشخیص قول همکاری بیشتری را نسبت به گذشته داده است ...

4 درحالی 28 هزار تومان به عنوان یارانه فاز دوم هدفمندی به 
حساب سرپرست های خانوار واریز شد، که هنوز ماهانه یا دوماهه بودن 
این مبلغ مش��خص نیس��ت. یارانه 45 هزار و 500 تومان��ی فروردین، 
سه شنبه هفته گذشته واریز و پنجشنبه همان هفته، قابل برداشت شد.

آوینی که بود ؟

آوینی واقع بین بود و این ب��زرگ ترین رمز ماندگاری 
اوست. آوینی نویسنده بود، فیلمساز بود، روزنامه نگار 
 بود و اندیشمند بود. همه این هابود و هیچ کدام از این ها

 هم نبود! هر کس به حس��ب دلمش��غولی ک��ه دارد، 
ممکن اس��ت وجهی از آوینی برایش پررنگ تر از بقیه 
باشد و آوینی را به آن بشناسد. آوینی همه این ها بود، 
 اما این به معنی آن نیس��ت که در همه این ها خدایی 
می کرد و نمی توان از کارهایش ای��راد گرفت و انتقاد 
کرد. همین جا بگویم که نمی دانم چرا بعضی ها سعی 
دارند از آوینی بت بسازند و بت آوینی را بپرستند. خود 
سید شهیدان اهل قلم کل زندگی اش را به مبارزه با بت 

پرستی مدرن اختصاص داده بود...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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صرفه جویی 10 میلیارد تومانی سوخت  3

خودروها

ملوان 3 – سپاهان 4  6

صدرنشيني چه لذتي دارد

»انتخاب��ات را در یک اتاق شیش��ه ای برگزار کردی��م«؛ این جمله 
معروفی بود ک��ه برگزارکنن��دگان انتخابات در اس��تان اصفهان بر 
آن تأکید  داش��تند و گواه این ادعا را رس��انه ها می دانستند که در 
 تمام مراح��ل، همراه آنها در این اتاق شیش��ه ای بودن��د. زمانی که 
محمد مهدی اس��ماعیلی در  واپسین روزهای س��ال 90 به عنوان  
رییس ستاد انتخابات استان اصفهان بر این تأکید داشت که تخلفات 
انتخاباتی زی��ر ذره بین امنیتی ق��رار دارد و حت��ی در روزهای پس 
از انتخابات بر این تاکی��د کرد که  کمترین مش��کلی از صندوق ها 
گزارش نشده است، پیش بینی نمی کرد که ممکن است در جایی که 
برگزارکنندگان  تا این حد بر سالمت انتخابات تأکید داشته اند، سنگی  
 همچون ابطال آرای یک نماینده منتخب در سمیرم، بر اتاق شیشه ای
 بخورد و این ادعا را درهم بش��کند. در ابتدای ام��ر پیش بینی های

معمول، بر آن بود که ممکن اس��ت در برخی از شهرستان ها، برخی 
افراد بخواهند دست به تخلفاتی بزنند که مردم مطمئن باشند تمام 
این تحرکات زیر ذره بین امنیتی قرار گرفته است، اما در انتها مسئوالن 
با بیان این که هیچ گونه تخلفی در اس��تان اصفهان گزارش نشده و 
شورای نگهبان مسئول رسیدگی به تخلفات است، اطمینان خاطر 

دادند که انتخابات در صحت کامل برگزار شده است.

تأیید نشدن سالمت انتخابات سمیرم
بر اساس این گزارش، 45 شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در 
استان اصفهان تشکیل شد، به طوری که دو هزار و 320 بازرس بر 

حسن اجرای انتخابات در این استان نظارت و ...    
ادامه در صفحه 2

 زیان های بزرگ 
یک محصول کوچک 

جزئیات نامه الریجانی 
به رهبر انقالب

پیام شفاهی اوباما 
به ایران 

 ورشکستگی کارخانه های
 لبنی اصفهان 
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تهيه مصالح واصالح وتوسعه شبكه توزيع آب روستای چشمه 1
رحمان و حيدر آباد از توابع شهرستان  سميرم  )90-566(

رشته آب - حداقل رتبه 
3351/943/3466/500/000حقيقی وباالتر  

تهيه مصالح و احداث ايستگاه پمپاژ و حصاركشی روستای حسين 2
آباد كاسگان از توابع شهرستان  سميرم  )90-567(

رشته آب - حداقل 
451/072/2017/000/000رتبه  3حقيقی وباالتر 

تهيه مصالح و احداث مخزن500متر مكعبی و محوطه سازی روستای 3
برنجگان  از توابع  شهرستان لنجان)90-568(

رشته آب - حداقل 
787/011/8898/500/000رتبه 3حقيقي

تهيه مصالح و احداث مخزن100متر مكعبی و حصاركشی روستای 4
سكان از توابع  شهرستان فريدونشهر)90-569(

رشته آب- حداقل 
263/070/8926/000/000رتبه 3 حقيقی و باال

5
تهيه مصالح واحداث مخزن 250مترمكعبي روستاي ارديب 

واحداث مخزن 50مترمكعبي روستاي حسين آبادومحوطه سازي 
وحصاركشي مخازن شهرستان خوروبيابانك)90-571(

رشته آب-حداقل 
727/319/1858/200/000رتبه 3حقيقی و باالتر

6
تهيه مصالح و احداث ايستگاه پمپاژسرچاهي و خط انتقال روستاي 

كليچه و مشهد كاوه از توابع شهرستان چادگان)90-572(

)90-565(

رشته آب-حد اقل 
437/463/1977/000/000رتبه 3حقيقی و باالتر

*- محل دريافت اسناد مناقصه:  امور قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي استان اصفهان واقع درميدان 
جهاد

* - محل تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آبفار تلفن  2363066  دورنگار 2369023

* - فروش اسناد : 91/1/21 لغايت 91/2/2

* - جلسه پرسش و پاسخ : تاريخ 91/2/9 ساعت 9 صبح درسالن جلسات شركت

* -  مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14 مورخ 91/2/12

* -  تاريخ جلسه مناقصه: مورخ 91/2/13 ساعت 9 صبح درمحل شركت

ضمناً آگهي درسايت شركت به نشانيwww.Abfar-isfahan.irو سايت شركت مهندسي آب وفاضالب 
IETS.MPORG.IR وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني http://tender.nww.co.ir كشور به  نشاني 

درج گرديده است.
کميسيون معامالت  شرکت آب وفاضالب روستايي استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار : شركت آب وفاضالب روستايی استان اصفهان
 ) ارقام برآوردوتضمين به ريال (

 آگهی مناقصه شماره 566-90 و 567-90 و 568-90 و 569-90 و 90-571
و 572-90  يك مرحله ای«

آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجراي عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومي 
با فهرست بهاي سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد 

صالحيت واگذار نمايد.

نوع محل اجراشماره مناقصه
برآورد )ريال(تضمين )ريال(بودجه

اجراي عمليات الينينگ درزهاي لوله هاي بتني 91-1-12
-10/700/000عمرانيخط انتقال فاضالب مسكن مهر فوالدشهر

اجراي عمليات شبكه جمع آوري و انتقال 91-1-13
11/000/0001/437/604/012عمرانيفاضالب چمگردان )قسمت پنجم(

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/2/2.
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يكشنبه 1391/2/3.

 www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030
شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

-50690 شماره  به  ملی  منابع  تشخيص  آگهی  پيرو 
90/12/18 منتشره در روزنامه راه مردم و زاينده رود به 
شماره 1785 و 747-90/12/22 رديف 2 موسوم به مراتع 
و مزرعه خاتونك شرقی و غربی شماره پالک 247 اصلی 

بوده كه بدينوسيله اصالح و اعالم می گردد.

آگهی اصالحی به شماره 91/1/15-515

محمدحسين شاملی
مديرکلمنابعطبيعیوآبخيزداریاستاناصفهان

م الف/ 448

نگاهی گذرا  به تولیدات اختصاصی شبکه های 
نمایش 
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چهره روزيادداشت

طرحی برای حمله به ايران نداريم
دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در مصاحبه اخیر خود تأکید 
کرد که ناتو هیچ قصدی برای مداخله نظامی در سوریه و ایران ندارد. وي 
گفت: من به طور رسمی اعالم می کنم که ناتو هیچ قصدی برای حمله به 
ایران ندارد. من بر این باورم که جامعه بین المللی فشارها بر ایران را افزایش 
خواهند داد، اما راه حل این موضوع )برنامه هس��ته ای ایران( یک رویکرد 

سیاسی است.

کلینتون از وزارت خارجه می رود
همسر وزیر خارجه آمریکا از خداحافظی وی از این پست پس از پایان دور 
اول ریاست جمهوری باراک اوباما خبر داد. بیل کلینتون که در یک برنامه 
تلویزیونی س��خن می گفت، در خصوص برنامه های آتی همسرش گفت: 
هیالری خسته است و در پایان دور اول ریاست جمهوری اوباما، که دوران 

وزارت وی نیز به پایان می رسد، از این پست خداحافظی می کند.

پیام شفاهی اوباما به ايران 
رییس جمهور آمری��کا در پیامی محرمان��ه به ایران، اعالم ک��رده که وی 
 مخالفتی با برنامه هسته ای در ایران برای مقاصد صلح آمیز ندارد. رسانه های

آمریکایی گ��زارش دادند ک��ه باراک اوباما ب��ه آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر 
جمه��وری اس��المی ایران اع��الم ک��رده که ای��االت متح��ده مخالفتی 
 با برنامه هس��ته ای ایران ب��رای مقاصد صل��ح آمیز و غیر نظام��ی ندارد. 
رس��انه ها اعالم کردند که اوباما در این پیام گفته که اگ��ر ایران به دنبال 
تسلیحات هسته ای نرود، می تواند به برنامه هس��ته ای غیرنظامی خود 

ادامه دهد.

رییس جمهور روز گذشته در سخنرانی در محل صدا و سیمای 
مشهد مقدس که پس از افتتاح رسمی پروژه های مسکن مهر 
در اس��تان خراس��ان رضوی انجام ش��د، با بیان این که دولت 
دو برنامه مش��خص برای تولی��دات داخل��ی دارد، فعالیت در 
 بخش مس��کن مهر و گسترش صنعت کش��اورزی را به عنوان

اولویت های اصل��ی دولت بر ش��مرد. اس��تدالل دولت برای 
وجه اول این سیاس��ت، این اس��ت که س��اخت مسکن، بیش 
از 160 صنعت را در کش��ور فعال م��ی کن��د و از این طریق، 
رش��د تولید مس��کن می تواند به افزایش قابل توجه تولیدات 
داخلی بینجامد. از س��وی دیگ��ر، رییس جمهور ب��ا تأکید بر 
گس��ترش صنعت کش��اورزی در کش��ور گفت:  ش��ایدچهار 
دهه اس��ت ک��ه برنام��ه ری��زان کش��ور بر ای��ن باورن��د که 
 ظرفیت تولیدات کش��اورزی تقریبا در کش��ور اش��باع شده و 
دیگر امکان افزایش ندارد و همین باعث شده است که  سرمایه های 
اصلی کش��ور به س��ایر بخش های اقتص��ادی اختصاص پیدا 
کند و بخش کشاورزی تقریبا محروم واقع شود. این در حالی 

 است که با افزایش تولیدات و محصوالت کشاورزی در کشور، 
می توان تمام بازارهای منطقه را فتح کرد.

موجودی صندوق ارزی تا پايان سال
اما محمود احمدی ن��ژاد عالوه بر اعالم سیاس��ت دولت برای 
رش��د تولید داخلی، این خب��ر را نیز اعالم ک��رد که موجودی 
 صندوق توسعه ملی تا پایان سال به 55 میلیارد دالر می رسد. 
 ریی��س جمهور ضمن اع��الم این خب��ر، اف��زود: در حالی که 
دولت های گذش��ته همه درآمد نفت در هر س��ال را در همان 
س��ال خرج می کردند، دولت نهم و دهم برای نخس��تین بار 
در تاریخ کش��ور توانس��ت بخش��ی از درآمد نف��ت را ذخیره 
 کند. از س��ال 1389، 20 درصد از درآمد نفتی کشور را کنار 
گذاش��تیم، در س��ال 90 ه��م 20 درص��د از درآم��د 
نفت��ی را ذخی��ره ک��رده ای��م، در س��ال 1391 نی��ز 
23 درص��د از درآم��د نفت��ی را ذخی��ره خواهی��م ک��رد 
 و طبق پی��ش بینی ه��ای انجام ش��ده، در س��ال 1392 هم 

26 درصد از درآمدهای نفتی کش��ور ذخیره خواهد شد.   این 
 در حالی اس��ت که ب��ه تازگ��ي و در پی افزای��ش تالش های

 آمری��کا و متحدان��ش ب��رای تحریم ص��ادرات نف��ت ایران، 
 بازاره��ای نف��ت جه��ان روزه��ای پرتنش��ی را س��پری 
می کنن��د. اگرچه سیاس��تمداران آمریکایی هن��وز موفق به 
 همراه ک��ردن رقب��ای راهبردی خ��ود نظیر چین و روس��یه 
نشده و حتی راه زیادی تا متقاعد ساختن متحدین سنتی خود 
 مانند کره و هند برای قطع واردات نفت از ایران دارند، اما به نظر 
می رس��د که پیش بین��ی برای هم��ه گزینه ه��ای محتمل، 
سیاس��تی اجتناب ناپذیر اس��ت.تأکید مقام معظم رهبری بر 

تقویت تولید داخلی در پیام 
نوروزی نیز نش��ان از همین 
جهت گی��ری کلی کش��ور 
دارد. ام��ا نکته قاب��ل توجه، 
اینجاس��ت که سیاس��ت ها 
و راهبرده��ا تا وقت��ی که در 
عرصه عملی به اجرا در نیایند 

سودی نخواهند داشت. 
از ای��ن رو وظیف��ه دولت به 
عن��وان س��کاندار مدیریت 
اجرایی کش��ور، س��نگین تر 
 از هم��ه ارکان دیگ��ر نظ��ام 
اس��ت. اعالم سیاست کالن 
دولت برای تقوی��ت داخلی 
و نیز »پ��س ان��داز کردن« 
عواید حاصل از صادرات نفت، 
برنامه ای به هنگام و شایسته 
است، به این شرط که عزمی 
جدی برای اجرای آن وجود 

داشته باشد.

ابالغ سیاست های خرد
در این راس��تا گام بعدی دول��ت،  ابالغ سیاس��ت های خرد و 
میانبرد به وزارتخانه ها و س��ازمان های مرتبط و تس��ریع در 
اجرایی نمودن آنهاس��ت. این نکته را آیا ق��وه مجریه چابکی 
الزم را ب��رای مدیریت بحران و پاس��خ مقتضی ب��ه تحوالت 
جدید خواهد داش��ت یا بدنه فربه دولت و موانع دیوانساالرانه 
 به اتالف وقت خواهد انجامید،گذش��ت زمان به خوبی نش��ان 

خواهد داد.

فصل تصمیم، فصل اجرا

اعالم برنامه دولت برای تقویت تولید داخلی

در حالی که با نام گذاری سال 91 به عنوان سال » تولید ملی و حمايت از کار و سرمايه  ايرانی«  مجید 
توسط مقام معظم رهبری خط مشی کلی دولت در سال جاری تبیین شده بود، ريیس جمهور کافی

خبر از تدوين برنامه ای ويژه در اين زمینه داد.

تغییرقانون گذرنامه
 از س��وی رییس جمه��ور، الیحه گذرنام��ه تقدیم مجلس 
شد.الیحه گذرنامه به منظور اصالحات متعدد آن و ضرورت 
متناسب س��ازی آن با شرایط سیاس��ی روز، از سوی رییس 
جمهور تقدیم مجلس ش��د. در مقدمه توجیهی این الیحه 
آمده است: با عنایت به تغییر و تحوالت بسیار زیاد در موضوع 
گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون)حدود38 سال(و 
اصالحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی 
روز، الیحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب، تقدیم مجلس 

می شود.

 موضع گیری مسئوالن 
موجب تشويش اذهان نشود

وزیر ام��ور خارجه  با تأکید بر این مس��أله که مس��ئوالن 
باید جانب احتیاط را در موض��ع گیری خود رعایت کنند، 
افزود: مسئوالن باید آگاه باشند که موضع گیری های آنها 
موجب تشویش اذهان عمومی نشود، زیرا مردم هر قدر در 
مسئوالن کشور انسجام، وحدت و همدلی مشاهده کنند، 
با آرامش بیشتری در اداره کشور مشارکت خواهند کرد و 
هر چه اختالف بین مسئوالن بیشتر باشد، موجب تشویش 

اذهان عمومی می شود.

بهره برداری از بالگرد ملی
فرمان��ده هوانیروز، امیر خلبان یاری گف��ت: وزارت دفاع 
در زمینه س��اخت بالگرد، طرح هایی را پیش بینی کرده 
که در حال اجرای آن هستند و بالگردهایی که بخواهیم 
عنوان ملی را بر آن اطالق کنی��م، در آینده نزدیک مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

خنثی کردن توطئه مهم 
دشمنان توسط سپاه

سردار جعفری ،فرمانده کل سپاه، مهم ترین دستاوردهای 
س��ال 90 س��پاه را در دو بعد داخلی و خارجی تش��ریح 
کرد و گف��ت: خنث��ی کردن توطئ��ه مهم دش��منان که 
بنا داش��تند در ایام عید در داخل کش��ور اقدماتی انجام 
دهند، به نتیجه رسیدن تحقیقات جدید موشکی و پهباد 
نیروی هوا فضای س��پاه، توس��عه اقتدار مل��ی و برقراری 
امنی��ت پایدار در ش��مال غرب و جنوب ش��رق کش��ور، 
کمک بس��یجیان در تأمین و برقراری امنی��ت انتخابات 
 مجلس شورای اس��المی از اهم اقدامات داخلی سپاه در 

سال 90 بوده است.

خبر ويژه

خبر کوتاه

علت تأخیر در ديدار 
احمدی نژاد و اردوغان

 بهمن پور حسین
     سفیر ایران در آنکارا 

 متأس��فانه برخی از رهبران احزاب و رس��انه ه��ا، در خصوص دیدار 
رؤسای جمهور دو کش��ورجفا کردند و خیلی کم لطفی داشتند. هر 
انسانی دچار کسالت می ش��ود و این را نخست وزیر ترکیه نیز اذعان 
داشت. در دیدار احمدی نژاد و اردوغان تأخیری صورت گرفت و آن به 
خاطر کسالت رییس جمهوری بود، ولی در این دیدار، رییس جمهور 
ایران بهترین استقبال را از نخست وزیر ترکیه به عمل آورد که تاکنون 
صورت نگرفته بود. س��فر 
اخی��ر اردوغان ب��ه ایران، 
موفق ترین س��فر ایش��ان 
بود. اگر اف��رادی در ترکیه 
 ح��رف های��ی م��ی زنند،

مرب��وط ب��ه خودش��ان 
 م��ی ش��ود ک��ه دنب��ال

 مناف��ع خاص خودش��ان 
هستند. 
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ترکیه دوستی با ایران را به "هیچ قیمتی" از دست نمی دهد 

سفیر ترکیه در ایران با بیان اینکه ترکیه دوستی با ایران را به هیچ قیمتی از دست نخواهد داد،  یادآور شد: سفر آقای 
اردوغان به ایران پس از نشست سئول دارای پیام ویژه ای بود که ایران برای ترکیه بسیار مهم است.

چهار دهه است که 
برنامه ريزان کشور 

بر اين باورند که 
ظرفیت تولیدات 

کشاورزی تقريبا در 
 کشور اشباع شده و 
ديگر امكان افزايش 
ندارد و همین باعث 

 شده است که 
سرمايه های اصلی 

 کشور به ساير 
بخش های اقتصادی 

اختصاص پیدا کند

قول احمدی نژاد برای همكاری با مجمعجزئیات نامه الريجانی به رهبر انقالب

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در س��ال جدید، با اش��اره به درایت و هوش��مندي رهبر 
معظم انقالب در نامگذاري امس��ال، این نامگذاري را با توجه به شرایط 
موجود کشور بسیار حساب شده عنوان کرد و گفت: حمایت از تولید، از 

ضروري ترین امور مقطع کنوني محسوب مي شود.
هاش��می رفس��نجانی توجه به حمایت از کار را نیز از ویژگي هاي خاص 
نامگذاري امس��ال توصیف کرد و افزود: نیروه��اي کار موجود، به ویژه 
تحصیلکرده ها که برخالف آمادگي براي اشتغال، سرگردانند، همچنین 
صیانت از نیروهاي موجود در بخش هاي کشاورزي، صنعتي و مدیریتي 
کشور باید با توجه به تأکید رهبري، مورد توجه و عنایت خاص مسئوالن 
قرار گیرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت عملي کردن 
عناوین نامگذاري امسال را به دور از شعارزدگي و تبلیغات، مورد تأکید 
قرار داد و تصریح کرد: از کلیه دستگاه ها و مسئوالن نظام، به ویژه قواي 
مقننه، اجرائیه و قضایی��ه انتظار مي رود براي عملي کردن این ش��عار، 
اقدامات جدي تري انجام دهند. آیت اهلل هاشمي رفسنجاني از دبیرخانه 
مجمع تشخیص خواست، چنانچه در راس��تاي تحقق نامگذاري امسال 
ضرورتي براي بازنگري در سیاست هاي قبلي و یا پیشنهاد عناوین جدید 
براي اخذ اذن رهبري الزم است، اقدام کنند تا  این مجمع در چارچوب 

وظایف خود، بتواند به تحقق عملي شعار امسال کمک کند.

انتخاباتمجمع تشخیص مصلحت نظام

تأکید هاشمی بر اجرای فرامین 
نوروزی رهبری

قطعی بودن جعل برگه های رأی  
در سمیرم 

محسن رضایی، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاسخ به س��ؤالی درباره حضور 
رییس جمهور در جلسات دور جدید مجمع تشخیص پرسیده شد، اظهار داشت: با توجه 
به صحبت هایی که بین ما و رییس جمهور شده، دولت با توجه به شروع دور جدید فعالیت 
مجمع تشخیص قول همکاری بیشتری را نسبت به گذشته داده است که فکر می کنم امسال 
حضور دولت در جلسات مجمع، پررنگ تر از گذشته باشد. وی به اظهارات اخیر هاشمی در 
مورد طرح مذاکره با آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: آقای هاشمی در جلسه گفت که من 
فقط یک خاطره گفتم و منظورم فضای امروز کشور نبود. ایشان خاطره اي از زمان حضرت 
امام )ره( در رابطه با مذاکره با آمریکا را مطرح مي کنند و خودشان هم مي گویند که این بحث 

فقط یک خاطره بوده است اما این بحث تبدیل به یک مساله بزرگ مي شود. 

حجت االسالم حسین سبحانی نیا، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی در خصوص 
نامه علی الریجانی رهبر معظم انقالب و جزئیات این نامه اظهار داشت: این نامه در خصوص 
عملکرد دولت در اج��رای قانون هدفمندی یارانه ه��ا و اجرای غیرقانونی ف��از دوم قانون 
هدفمندی یارانه هاس��ت. وی افزود: الریجانی در این نامه تأکید کرده است که با توجه به 
اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور، وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها فراهم نیست. وی  تصریح کرد: رییس مجلس شورای اسالمی در این نامه به تخلف 
دولت در اجرای غیر قانونی ف��از دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه س��ال91 
اشاره کرده و از رهبر انقالب در خواست کرده است بر اس��اس اصل 110 قانون اساسی، از 
اختیاراتشان برای ورود به این مسأله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

شهرزاد       ادامه از صفحه  یک: تخلفات احتمالی را به شعب 
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گزارش کردند که نتیجه بابا علیپور

گزارش��ات، در نهایت به ابطال آرای یکی از منتخبان 
شهرستان های این استان منجر ش��د. هفدهم فروردین ماه  سخنگوی شورای 
نگهبان صحت نتایج  انتخابات  در نطنز و اصفهان را تأیید کرد، اما براساس نتایج 
انتخابات در حوزه انتخابیه سمیرم، آرای نفر اول باطل شد و با این حساب، نفرات 
دوم و سوم به مرحله دوم راه یافتند. بدین ترتیب آرای مسعود پیرمرادیان )عمار( 
که پیش از این با کسب 10 هزار و 746 رأی  به دور دوم راه پیدا کرده بود تا با بهروز 
جعفری، نماینده پیشین این شهرستان رقابت کند، باطل شد. بر این اساس، با 
اعالم ابطال آرای نف��ر اول در این ح��وزه انتخابیه، بهروز جعفری ب��ا   9 هزار و 
342رأی به عنوان نفر دوم و سیده س��کینه عمرانی با هفت هزار و 828 رأی به 

عنوان نفر سوم به دور دوم راه یافتند.

جعل آرا در سمیرم قطعی است
محمدرضا اکرمی، رییس دفتر هیأت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان 
اصفهان در گفت وگو ب��ا زاینده رود صحت برخی ش��ایعه ها در خصوص وجود 
اشکاالت جدی در رأی نفر اول را تأیید کرد و گفت: نظارت جزو  تکالیف، وظایف 
و اختیارات شورای نگهبان است و این کار با دقت بسیار صورت گرفته است، به 
طوری که حتی ابطال آرا برای تمامی داوطلبان س��میرم صورت نگرفته و تنها 
بخشی از آرای نفر اول ابطال شده است. اکرمی گفت: در بررسی و نظارت شورای 
نگهبان الزاما نباید شکایت وجود داشته باشد، اما در خصوص سمیرم هم شکایت 
صورت گرفته بود و هم تعداد زیادی گ��زارش مردمی در خصوص تخلف وجود 
داشته، به طوری که با بررسی قطعی مش��خص شد که تعداد کثیری برگه های 
رأی، جعل شده است. وی با اعالم این که هیأت نظارت استان به عنوان شاکی در 
این رابطه به دستگاه قضایی شکایت کرده است، افزود: سابقه این تخلف در پرونده 
افرادی که در این پرونده محکوم می شوند، ثبت شده و به طور قطع در صورت 
شرکت در دوره های بعدی انتخابات، در تأیید صالحیت آنها اثر می گذارد. بدین 
ترتیب پرونده بررسی تخلفات انتخاباتی در حالی پایان یافت که متأسفانه استان 

اصفهان نتوانست در آن به عنوان استانی بدون تخلف به حساب آید.



يادداشت

30006255

 ردپ�ای دالالن زمی�ن 
در ام�اک دولت�ی

در صورت خريد زمین ها مجوز داده نمی شود

معاون عمرانی استاندار اصفهان درباره مسأله ای 
گروه

مهم صحبت کرد که شاید مردم اصفهان مدتی  شهر 
است به آن معترض بودند. س��ید جمال الدین 
صمصام ش��ریعت در باره این که چندی پیش خبری مبنی بر فروش و 
معامله امالک دولتی از جمله انبار ش��رکت نفت، سیلوهای گندم و ... به 
استانداری رسید، نتیجه را به این صورت اعالم کرد که با تحقیق و تفحص، 
استانداری اصفهان  مطلع ش��دکه این معامالت برای فروش به اشخاص 
حقیقی صورت می گیرد. صمصام شریعت صحبتش را این گونه ادامه داد 
که وقتی خبر آگهی فروش انبارهای شرکت نفت و یا دیگر امالک دولتی 
که مورد استفاده نهادها و سازمان های دولتی بود به گوش ما رسید، پیگیر 
شدیم تا از وضعیت این ماجرا خبردار شویم. ما به این نتیجه رسیدیم که 
مسئوالن این سازمان ها مدعی هستند که زمین های مذکور، استفاده ای 
برای آنها ندارد و این امر باعث شده که ادارات  اقدام به فروش این زمین ها 
کنند. در این راستا با اس��تفاده از دالالن، راه انبوه سازان را برای خرید و 

ساخت و ساز در این محل ها باز کرده اند.

وزارتخانه، فروش اماک را تکذيب می کند
صمصام ش��ریعت به پیگیری این موضوع از طریق وزارتخانه مرتبط هم 
اشاره کرد و گفت: برای این که از جزئیات ماجرا خبردار شویم، پیگیری را از 
طریق وزارتخانه انجام دادیم که آنها اظهار داشتند زمین های شرکت نفت 
و یا غیره، مورد استفاده همان سازمان و نهاد است و به آن احتیاج داریم و 
کسی قصد فروش آن را ندارد. به گفته وی، دراین میان ضد و نقیض هایی 
وجود دارد و برای این که ابهامی در فروش زمین ها و یا واگذاری آن به غیر 
ایجاد نشود، به خریداران تذکر می دهیم در صورت خرید اینگونه زمین ها 
که جزو امالک دولت محسوب می شود، هیچ پروانه ای برای ساخت و ساز 
داده نمی شود و طبق قانون با آنها رفتار خواهد شد. معاون عمرانی استاندار 
 اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: اگر هم زمینی در سازمان و یا نهادی 
 بالاستفاده باش��د، این زمین به س��ازمان و ارگانی که احتیاج دارد داده 

می شود و یا برای طرح های عمرانی شهر مورد استفاده قرار می گیرد.

 استاندار اصفهان در میان اعضای شورا و شهرداری 
گروه

اظهار داشت: در صورت خریداری نکردن سهام  شهر 
طرح بهشت آباد توسط صنایع، آب مورد استفاده 
از رودخانه بر روی آنها بس��ته می ش��ود. علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار 
 اصفهان با اش��اره به رش��د 40 درصدی صادرات گفت: در س��ال جاری

 شاهد رش��د40 درصدی صادرات در سال گذشته هس��تیم و نسبت به 
 ش��اخص کش��وری که رق��م26 درص��د را ش��امل می ش��ود، ب��ه رقم

 قابل توجهی رسیدیم.

ايجاد 25 هزار شغل در سال 90
به گفت��ه اس��تاندار، با توج��ه به این که در س��ال گذش��ته نوی��د ایجاد 
 186 هزار ش��غل را در اس��تان دادیم، ولی امروز ش��اهد محقق ش��دن 
 250 هزار شغل هستیم که در نوع خود می تواند رشد اشتغال را به خوبی 
بیان کند.وی با  اشاره به شرایط مناسب در کشاورزی در سال 90 اظهار 
داشت: در سال گذش��ته، اصفهان در بخش کشاورزی توانست رشد قابل 
توجهی داشته باشد، به طوری که صادرات شیر به کشورهای حاشیه خلیج 
 فارس رتبه اول، پرورش 50 درصد بوقلمون کشور و ... را به خود اختصاص 
داده اس��ت. وی در بخش دیگر صحبت های خود، رتبه دوم کشوری در 
بخش عمرانی را محور بحث قرار داد و گفت: در بخش عمرانی نیز استان 
اصفهان توانست با چهارهزار و 600 طرح بعد از خراسان رتبه دوم را به خود 
اختصاص دهد و در بخش بهره برداری از طرح ها با افتتاح چهارهزار طرح، 

رتبه اول را کسب کرد.

آب را روی صنايع می بنديم
 وی در پای��ان صحبت های خ��ود متذکر ش��د: یک��ی از ملزومات طرح 
بهشت آباد، خرید سهام است که باید توسط صنایع صورت پذیرد. تا کنون 
هنوز سهام مکفی برای داشتن حق آبه از سوی صنایع خریداری نشده و 
 اگر صنایع برای اجرای طرح بهشت آباد سهامی نخرند، آب را بر روی آنها 

می بندیم تا حق آبه خود را پرداخت کنند.

 س��وم فروردین ماه بود که در یکی از پمپ بنزین های حاشیه شهر اصفهان 
فردی که خود را  قاضی معرفی کرده بود، اقدام به تیراندازی کرد.حاال غالمرضا 
انصاری، رییس دادگستری استان اصفهان درباره پیگیری این خبر گفته است: 
تیراندازی روز سوم فروردین ماه 91 به دنبال باال گرفتن مشاجره میان افراد 
منتظر در صف پمپ بنزین بوده است و به روایت شاهدان عینی، با باال گرفتن 
ماجرا، به ناگاه یکی از طرفین این مشاجره به سالح کمری متوسل شده و با 
ایجاد رعب و وحشت، اقدام به تیر اندازی می کند. لحظاتی بعد با حضور مأموران 
پلیس، وی خود را قاضی دادگستری معرفی می کند و از صحنه خارج می شود، 
این در حالی است که وی در زمان این ادعا از کار معلق بوده است. هم اکنون نیز 
به گفته انصاری، با شکایت افراد درگیر با این شخص، موضوع در دادگستری 
اصفهان مورد پیگیری قرار گرفت و با دستور فوری قضایی، خودروی شخص 
خاطی توسط مأموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت. 
انصاری در مورد مراحل فعلی پرونده افزوده است: متهم خود را به نام حیدری 
فر، مشاور آقای سعید مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق کشور معرفی کرده بود 
که مشخص شد این شخص یکی از قضات معلق دادسرای عمومی تهران است 
و در راستای برخورد بدون تبعیض، با هرگونه تخلف از سوی هر فردی در هر 
جایگاهی، متهم با انجام تشریفات قانونی، در تحقیقات شرکت کرده و پس از 

آن، پرونده به دادسرای تهران    ارسال      شده   است.

تهدید استانداردر شهر چه می گذرد؟هشدارمعاون عمرانی 

پاسخ به شهروند حرف شهروند

نشنیده بگیريد

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 تخلیه منازل مردم 
کذب است 

فیلم تخلیه منازل 
موجود است

 در پی حادثه ترکیدگی لوله فاض��الب در خیابان میر و نش��ت لوله های گاز، 
اعالم شد بر اثر نشس��ت لوله فاضالب، گاز به شدت در محل نشت کرده است. 
بنابراین، نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به 
منظور تأمین امنیت مردم، در محل حاضر ش��دند و به دلیل احتمال انفجار بر 
اثر کوچک ترین جرقه، کلیه  منازل تا شعاع یک  کیلومتری محل حادثه، تخلیه 
و خودروهای ساکنان نیز به صورت خاموش به محلی دیگر منتقل شد.یکی از 
ش��هروندان دراین باره به ایمنا اعالم کرد: منزل من 20 متر با محل نشت گاز 
فاصله دارد و نه تنها منازل محل تخلیه نش��د، بلکه حتی یک اطالع رس��انی 
کوچک هم نشد تا ما بتوانیم از مشکل باخبر ش��ویم و محل را ترک کنیم. این 

بازی با جان و مال مردم است. 

بهزاد بزرگزاد، مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان در گفت وگو ب��ا ایمنا با تأکید بر این که این س��ازمان از تمام اقدامات 
صورت گرفته در آن عملیات فیلمی را به طور کامال مس��تند تهیه کرده است، 
 گفت: در این حادثه، با توجه به این که بر اثر شکس��تگی لوله  گاز منطقه، گاز 
به شدت در حال نش��ت بود و از آنجایی که بیشترین خطر در هنگام نشت گاز 
تجمع آن در محیط های سربسته  اطراف محل حادثه است، مأموران آتش نشانی 
با اس��تفاده از دستگاه گازس��نج، میزان گاز تجمع ش��ده در تک تک منازل و 
مغازه های اطراف محل حادثه را س��نجیدند و هر محیطی را که احتمال خطر 
انفجار در آنجا وجود داشت تخلیه  کردند. کلیه خودروهای ساکنان محل نیز 

با کمک نیروهای آتش نشانی به صورت خاموش به محلی دیگر منتقل شد.

سام زاينده رود

گشتی در اخبار 

با توج��ه به مش��کالت پیش آم��ده، افزای��ش قیمت ها و نب��ود حمایت 
جدی دول��ت، کارخانه های لبنی اس��تان بیش از گذش��ته در آس��تانه 
ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته اند. افزایش قیمت، موجب کاهش تولید 
 محصوالت دیگر، کاهش مصرف ش��یر و تعطیلی خطوط مختلف تولید

 ش��ده اس��ت. قیمت لبنیات به دلیل مش��کالت موج��ود افزایش پیدا 
کرده و اگر مس��ئوالن راه حلی برای این موضوع ارای��ه ندهند، قیمت ها 
ناخواس��ته روز به روز باال می رود. با اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها، 

ش��رایط بدتری برای این نهاد 
ایجاد می ش��ود. طی نامه ای، از 
کارگروه شیر اس��تان خواسته 
ش��ده که به وضعیت نامناسب 
تأمین ش��یر خام بر مبنای نرخ 
مص��وب و خرید و ف��روش آن 
 ب��ر پای��ه 750 توم��ان عنایت 

داشته باشند.
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هشدار 
خیر اصفهانی نسخ خطی خود را اهدا کرد

مسعود عمادی نیا، خیر اصفهانی با نیت حفظ گنجینه فرهنگی کشور، 50 نسخه قرآن خطی را 
به اداره کل کتابخانه های استان اصفهان اهدا کرد. این مجموعه شامل نسخه های خطی قرآن 

بوده که هرکدام نیمی از یک جزء قرآن را تشکیل می داد.
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عباس حاج رسولیها
53 طرح مشارکتی را اجرا می کنیم

عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
نخستین جلسه شورای اسالمی ش��هر اصفهان در نطق پیش 
از دستور خود که در حضور اس��تاندار و شهردار اصفهان بیان 
ش��د، به صرفه جویی 10 میلیارد تومانی س��وخت خودروها 
اشاره کرد و در این رابطه گفت: با تکمیل رینگ سوم ترافیکی 
 شهر اصفهان در زمینه س��وخت خودروها، در شهر اصفهان با 
صرفه جویی10 میلیارد تومانی روبرو می شویم که تکمیل این 
رینگ ترافیکی، هم بر سهولت عبور و مرور کمک می کند، هم 

صرفه اقتصادی به همراه دارد.
وی در ادامه صحبت خود، به آغاز به کار ساخت رینگ حفاظتی 
یا همان رینگ چهارم اشاره کرد و بیان داشت: رینگ حفاظتی 
یا همان رینگ چهارم ترافیکی، از دیگر طرح های عمرانی در 
بخش حمل و نقل شهر اصفهان اس��ت تا بدین وسیله بتوان از 

حضور وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر جلوگیری کرد.
رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان53 طرح مشارکتی در 

سال جدید را دیگر محور بحث خود قرار داد و افزود: در سال91 
بیش از 500 میلیارد تومان مصوبه در غالب 53 طرح مشارکتی 
 اجرا می ش��ود که بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
14 شهرداری و 15 سازمان شهرداری درنظر گرفته شده است.

وی افزایش طرح های عمرانی در سال 91 را از دیگر محورهای 
توسعه عمرانی شهر اصفهان دانست و گفت: طرح های عمرانی 

بین 30 الی 40 درصد افزایش پیدا می کند.
 تمام ش��دن طرح ش��هر رویاها با مش��ارکت بخش خصوصی 
در پایان ش��ش ماهه ابتدای س��ال، راه اندازی خط اول قطار 
ش��هری و کلنگ زنی خ��ط دوم قطار ش��هری، س��الن های 
 اجالس سران و طرح آبرسانی بهش��ت آباد از دیگر طرح های 
عمرانی شهر اصفهان اس��ت که در قالب طرح ملی و یا شهری 

اجرا می شود.

سید کريم داوودی
راه اندازی سیستم متمرکز مديريت

سیدکریم داوودی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

نیز با اشاره به راه اندازی سیستم متمرکز مدیریت بیان داشت: 
یکی از معضالت کنونی مدیریت ش��هری، نداش��تن سیستم 
متمرکز در فکر و ارایه راهکار بوده که باعث می شد هر سازمان 
برای خود تصمیم گیری کند و کسی از فکری متمرکز پیروی 

نکند.

فتح اهلل معین
توج�ه ب�ر توس�عه پاي�دار، الزم�ه مديري�ت 

شهری
فتح اهلل معین، رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر اصفهان در ادامه، توس��عه پایدار را محور بحث قرار داد و 

گفت: توسعه پایدار از اصول 
اساسی ش��هر اصفهان است 
که باید به ط��ور دقیق مورد 
بررس��ی قرار گی��رد و نقص 

های آن برطرف شود.
این عضو شورا ادامه داد: برای 
این که بتوان ب��ر آالینده ها 
فائ��ق آمد، باید ط��رح هایی 
را که در رابطه ب��ا آلودگی و 
 کاهش آن ارائه ش��ده است،

از جمله راه ان��دازی خطوط 
مت��رو و افزای��ش فض��ای 
س��بز، بیش��تر م��ورد توجه 
ق��رار گی��رد. همانط��ور که 
س��ال پی��ش ب��ا توج��ه به 
کمب��ود آب، ش��هرداری به 
نحو احس��ن توانست فضای 
س��بز را حف��ظ و نگهداری 

کند و در بعض��ی مواقع نیز افزایش دهد، ای��ن حرکت باید در 
 بخش حمل و نق��ل ریلی برای کاهش آلودگ��ی خودروها نیز 

صورت گیرد.
اجرای حریم شهر برای صنایع آالینده، رسیدگی به لوله های 
پوسیده فاضالب ش��هر اصفهان، عملیاتی ش��دن طرح سالن 
اجالس، نقل مکان محل نمایشگاه های بین المللی، جلوگیری 
از ش��ماره گذاری بیش از حد خودرو در اصفهان، بارور کردن 
 صنعت توریسم، اجرای گروه فیلم کودک و نوجوان و ... از دیگر 
نطق هایی بود که توسط اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
در صحن علنی شورا و در حضور میهمانان و خبرنگاران گفته 

شد.

با تکمیل رينگ سوم ترافیکی شهر اصفهان صورت می پذيرد

صرفه جویی 10 میلیارد تومانی سوخت خودروها

روز گذشته نخستین  جلسه شورای شهر اصفهان در سال91 برگزار شد. دراين جلسه که با حضور مسئوالن  گروه 
استانداری اصفهان به عنوان میزبان برگزار شد، ريیس شورای اسامی شهر اصفهان خبر داد که با اجرای شهر

رينگ سوم ترافیکی و تکمیل آن، در زمینه سوخت خودروها 10 میلیارد تومان صرفه جويی می شود.

در سال91 بیش از 
500 میلیارد تومان 

مصوبه در غالب 53 
طرح مشارکتی اجرا 

می شودکه بیش 
از دو هزار میلیارد 
 تومان اعتبار برای 
14 شهرداری و 15 
سازمان شهرداری 
درنظر گرفته شده 

است

صنايع سهام بهشت آباد را نخرند 
آب را رو ی آنها می بنديم

سهام مکفی حق آبه از سوی صنايع خريداری نشده

 تیراندازی قاضی 
معلق شده از کار

پرونده در دست بررسی است

]سید کريم داودی[

س حاج رسولیها[
]عبا

هلل معین[
]فتح ا

ورشکستگی کارخانه های لبنی 
اصفهان 

مدیرعامل کارخانه های لبنی استان اصفهان
 هومان امیری

0939***3586
من س��وپر مارکت دارم و هر روز که در مغازه را باز می کنم، با قیمت 
جدید کاال مواجه می ش��وم و نم��ی دانم که چطور با مش��تری باید 

برخورد کنم!
---------------------------------------------------

0938***1044
 در مس��یر رفت و آمد روس��تاي افجد درشهرکلیش��اد به باغ ابریشم 
 چراغی وجود ندارد، به همین  دلیل در این مسیر تصادف رخ می دهد. 

خواهشمندم مسئوالن رسیدگی کنند.
---------------------------------------------------

0913***2206
حدود یک سال ونیم است که ش��هرداری فالورجان ایستگاه تاکسی 
ویژه فالورجان- درچه را جابه جا کرده و به 300 متر پایین تر انتقال 
داده است و این درحالی است که اکثر مسافران پیرمرد، پیرزن و بیمار 

هستند. خواهشمندیم به مشکل ما رسیدگی کنید. 
---------------------------------------------------

0939***611204
چرا با ورزشکاران رشته شنا در اصفهان مصاحبه نمی کنید، در حالی 

که عده ای از آنها در گذشته عضو تیم ملی بوده اند؟
پیشکسوتی را سراغ دارم که دارای مدال های فراوانی است، اما اکنون 
بیمار است و کسی از او سراغی نمی گیرد. لطفا به پیشکسوتان بیشتر 

رسیدگی کنید.
---------------------------------------------------

0 939***124677
من درسال 78 یک مغازه خریدم که مالک آن به بیمه بدهکار بوده که 
بیمه آن راقسط بندی کرده اس��ت. او تنها دو یا سه قسط را پرداخت 
 کرده و بقیه را پرداخت نکرده اس��ت و بیمه می گوید که ش��ما باید

قسط ها را پرداخت کنید. ما باید به کجا مراجعه کنیم؟
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 جشنواره کاريکاتور
 اين بار برای مصرف برق 

آیت اهلل نادری، مدیر کانون کاریکاتورگام اول، از برگزاری سومین جشنواره 
سراسری کاریکاتور مصرف برق در اصفهان با همکاری شرکت توزیع نیروی 
برق استان اصفهان و این کانون خبر داد. کلیه کاریکاتوریست های کشور 
 می توانند در این جش��نواره ش��رکت کنند. هر هنرمند می تواند حداکثر  

پنج اثر را تا پنجم خردادماه  به دبیرخانه این جشنواره ارسال کند.
---------------------------------------------------

 اطاعات نسخ پزشکان 
درشبکه پستی 

حمید باقری، معاون امور پستی استان اصفهان گفت: اطالعات نسخ پزشکان 
از طریق شبکه پس��تی جمع آوری و در اداره پست در سیستم ویژه ای وارد 
می شود. به گفته وی، موضوع ورود اطالعات نسخ پزشکان در شبکه پستی 
استان، کار جدیدی است و این موضوع از س��ال 1389 در دستور کار قرار 
داشت. معاون امور پستی استان اصفهان در مورد جمع آوری نسخ پزشکان 
بیان داشت: نسخ پزشکان از طریق ناوگان نامه رسانی، در قالب سی دی و یا 
توسط ارتباط خطی، جمع آوری و این اطالعات به سازمان تأمین اجتماعی 
ارسال می شود. اگر پزشکان از این طرح استقبال کنند، ترافیک، حجم تردد 

و میزان آلودگی هوا کاهش پیدا کرده و در وقت صرفه جویی می شود.  
---------------------------------------------------

 فقط اصفهان زباله هايش را 
دفن نمی کند 

تیمور باجول، مدیرعامل س��ازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد ش��هرداری 
اصفهان گفت: طی سال گذشته تاکنون هیچ زباله ای در اصفهان دفن نشده 
اس��ت و اصفهان در این زمینه تنها شهر موجود در س��طح کشور به شمار 
می رود. به گفته وی، اصفهان به عنوان نخستین کالنشهر موجود در سطح 
کشور اس��ت که زباله ها و پسماند های موجود در س��طح شهر را به صورت 
مستقیم دفن نمی کند. روزانه 950 تن زباله در اصفهان تولید می شود که 

250 تن از این زباله ها، ضایعات هستند.

خوراک مطبوعات 
معاون عمرانی استانداری اصفهان 

گروه 
شهر

 در ت��ازه تری��ن انتق��اد خ��ود، 
از مسئوالن اداره اوقاف اصفهان 
گالیه کرد که در روند ساخت مصالی اصفهان کارشکنی 
 م��ی کنن��د وب��ه همی��ن عل��ت ای��ن ط��رح عق��ب 

افتاده است.
در گوش�ی:تا ديروز که مس�أله، هیأت امنای اين 
مصلی ب�ود و يکی م�ی گفت زورمان نمی رس�د و 
يکی ديگر می گفت مسأله لج بازی است.حاال هم 
که اين بهانه جديد.يک کام بگويید نمی ش�ود و 
همه را خ�اص کنید.البته بد هم نیس�ت؛ حداقل 
 17 سال بیشتر می ش�ود که خوراک ما روزنامه ها  
 آماده اس�ت و از ط�رف ديگ�ر، مس�ئوالن هم تا 

می خواهند قول بدهند، می روند سر مصلی.

تشريفات ضروری 
هفته پی��ش خانواده کیک بوکس��ینگ کار اصفهانی که  
در مس��ابقات اس��تانی فوت کرده بود، اع��الم کردند به 
علت نبود آمبوالنس این اتف��اق افتاد.البته رییس هیأت 
 هم اعالم کرد وج��ود آمبوالنس برای مس��ابقات رزمی، 

ضروری نبوده است.
 در گوش�ی:برادر م�ن، اگ�ر ه�ر دلی�ل ديگ�ری 
می آورديد بهتر از اين ب�ود. البته ما هم می گويیم 
 ح�ق ب�ا شماست.مس�ابقات فوتب�ال و والیبال و 
 ش�نا و ش�طرنج را بگوي�ی مصدومی�ت دارد 
ي�ک چی�زی، ول�ی مس�ابقات رزم�ی هرگ�ز! 
 اي�ن تش�ريفات مث�ل آمبوالن�س و اي�ن ه�ا 
هم همان بهتر که حذف ش�ود؛ باالخره تشريفات 

است ديگر.

تاريخ اشتباهی
شهادت سید مرتضی آوینی در تقویم تغییر کرد.

در گوش�ی:همه چی�ز در فرهنگ ما ام�کان پذير 
 اس�ت.اين همه اس�تعداد خارق الع�اده، آن وقت 

می گويیم کارتون خانواده خارق العاده و ...
بهتر اس�ت م�ا ه�م نگويی�م چ�را اينطور ش�د. 
 گرفت�ن، نیم�ه پ�ر لی�وان را ه�م ببینی�م و از 
 تقويم نوي�س محترم  کم�ال تش�کر را بکنیم که 
کارهای خرق عادت می کنند و اصا هم نمی روند 
 مصاحب�ه کنن�د و بگويند م�ا ف�ان کار را کرديم 
 و ... . جايت�ان در کت�اب گین�س ب�ه عن�وان 

عوض کنندگان تاريخ هم محفوظ است.
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 پرداخت بدهی ۹۰ درصد 
جایگاه های سی ان جی

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گف��ت: بی��ش از ۹۰ درصد از 
جایگاه ه��ای س��ی آن جی در اس��تان، به ج��ز ایس��تگاه های متعلق به 
شهرداری ها، قبوض گاز خود را به این شرکت پرداخت کرده اند. مرتضی 
طغیانی اظهار داش��ت: تاکنون ش��هرداری اصفهان بدهی های برخی از 
جایگاه های خود را به ش��رکت گاز واریز کرده اس��ت. وی از فعالیت تمام 
جایگاه های س��ی ان جی در ایام تعطیالت نوروز ۹۱ خبرداد و افزود: تمام 
جایگاه ها در طول تعطیالت نوروزی به خوبی توانستند سوخت مورد نیاز 
مصرف کنندگان را تأمین کنند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در 
مورد میزان مصرف سی ان جی در ایام نوروز، بیان داشت: آمار دقیق استفاده 
از سوخت س��ی ان جی در تعطیالت عید نوروز از سوی مسافران داخلی و 

شهروندان، پایان فروردین مشخص می شود.

عبور قیمت موز از 34۰۰ تومان
 اواخر س��ال گذش��ته در تفاهمنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
وارد کنندگان موز، قرار ش��د هر کیلو موز در س��ردخانه کیلویی ۱3۰۰ 
تومان، میادین تره بار ۱38۰ و برای مصرف کننده ۱55۰ تومان به فروش 
برسد.این نرخ از 25 اسفند تا 25 فروردین در کل کشور الزم االجرا بود و 
قرار بود سازمان تعزیرات با گران فروشان برخورد جدی داشته باشد. این 
تفاهمنامه در هیچ کدام از موارد یاد شده رعایت نشد، تا جایی که قیمت 
موز در بازار به بیش از دو برابر قیمت توافق شده رسیده است. در این میان 
به نظر می رسد با تعطیلی ایام نوروز، نظارت بر قیمت و عرضه نیز تعطیل 
شده و مسئوالن تعزیراتی نتوانسته اند با شگردهای دالالن و گران فروشان 
برخورد کنند. دالالن با شیوه های جدید دور زدن قانون، محصول وارداتی 
را به جای عرضه در میادین، با انتقال به انبارهای اختصاصی به هر قیمتی 
که توانسته اند فروخته اند و همین باعث شده قیمت در بازار افزایش یابد.

در روزهای تعطیل، با رنگ باختن اب��زار تعزیراتی و نظارت، حتی قیمت 
دستوری نیز اجرایی نشده است.

نخستین پاالیشگاه تمام ایرانی 
امسال ساخته می شود

مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: در سال 
جاری عملیات ساخت اولین پاالیشگاه تمام ایرانی در شیراز آغاز می شود.

علیرضا ضیغمی افزود: عملیات ساخت این پاالیشگاه، در صورت تأمین 
منابع مالی، تا پایان سال جاری آغاز می شود. معاون وزیر نفت اعالم کرد: 

در سال جاری تولید بنزین نیز به 68 میلیون لیتر در روز می رسد. 
وزیر نفت نیز درباره محورهای س��ه گانه نامگذاری س��ال جاری از سوی 
رهبر معظم انقالب گفت: این نامگذاری در واقع ادامه اهداف س��ال جهاد 
اقتصادی است، زیرا ما در سال ۹۰ رویکرد تولید داخلی را تقویت کردیم 
و با برنامه ریزی های انجام ش��ده، امسال نیز تولید ملی محور کار توسعه 

صنعت نفت است.
رستم قاسمی درباره کار و سرمایه ایرانی گفت: برای دستیابی به این هدف، 
وزارت نفت از همه افراد توانمند و صاحب سرمایه برای حضور در صنعت 

نفت استقبال می کند.

 افزایش 15 درصدی 
حق انشعاب گاز صنایع

عضو کارگروه حمایت از تولید، از افزایش ۱5 درصدی حق انشعاب گاز برای 
واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: چنین اقداماتی در سال تولید ملی باعث 

تضعیف بخش صنعت و تولید داخل می شود.
محسن شرکا اظهار داشت: حق انش��عاب گاز برای واحدهای صنعتی از 
اسفند سال گذشته حدود ۱5 درصد افزایش یافته که این مسأله، قیمت 

تولید را برای صنعتگران افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: عالوه بر این، در جلس��ه هیأت دولت نیز مقرر شده گاز 
واحدهای صنعتی که هزینه گاز مصرفی خود را پرداخت نکرده اند، قطع 
شود. این در حالی است که دولت در انجام تعهدات خود در قبال واحدهای 
صنعتی، همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها عمل نکرده 

و تولید کنندگان، مبلغی را از محل هدفمندی یارانه ها دریافت نکرده اند.

افزایش 2۰ درصدی قیمت مرغ 
نسبت به دو ماه گذشته

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان اصفهان 
گفت: قیمت مرغ نس��بت به دو ماه گذش��ته ۱5 تا 2۰ درصد در اصفهان 

افزایش داشته است.
محمد مهاجرین با اشاره به اینکه دو ماه قبل از عید، مرغ در اصفهان با قیمت 
3 هزار و 5۰۰ تومان به مردم عرضه می شد، اظهار داشت: بعد از عید، مرغ با 

قیمت 5 هزار تومان و یا بیشتر در اصفهان به فروش می رسد.
وی افزایش نرخ نهاده های دام و طیور در ماه های اخیر را دلیل باال رفتن 
قیمت مرغ دانست و بیان داشت:  قیمت سویا نسبت به دو ماه گذشته از 
6۰۰ تومان در استان اصفهان، به هزار و 52۰ تومان رسیده است. همچنین 
 پیش از این ذرت نیز در ب��ازار 6۰۰ تومان عرضه می ش��د که قیمت آن 

دو برابر شده است.

ابهام در هدفمندی یارانه ها، 
چالش جدید مجلس و دولت

ابهام در قانون هدفمندس��ازی و دو نرخی شدن قیمت 
ارز، چالش جدی��دی را پیش روی دول��ت و مجلس قرار 

داده است.
زمانی که مجلس در حال بررس��ی قانون هدفمندسازی 
یارانه ها بود، ارز در کشور تک نرخی بود و کسی هم تصور 
نمی کرد دوباره شاهد چند نرخی شدن نرخ ارز در کشور 
باشیم، ولی پس از یک سال، شاهد فضای چند نرخی در 

بازار ارز هستیم.
این فضای چند نرخی، عالوه بر مشکالت معمولی، قانون 
هدفمندسازی یارانه ها را دچار ابهام کرده است؛ در این 
قانون، مبنای تعیین قیمت حامل های س��وخت، قیمت 
فوب خلیج فارس اعالم ش��ده؛ قیمتی که به دالر اعالم 
می ش��ود، ولی در مورد نحوه تبدیل ای��ن قیمت به پول 
ملی کشورمان، یعنی ریال هیچ روشی پیش بینی نشده 
اس��ت. با توجه به تک نرخی بودن ارز در زمان بررس��ی 
قانون، نیازی ب��ه تعریف یک فرمول جه��ت تبدیل دالر 

به ریال نبود. 
اما امروز ش��اهد فضایی هس��تیم که در آن قیمت دالر 
در بازار آزاد حدود ۱۹۰۰ تومان رس��یده و این در حالی 
است که قیمت رس��می برای دالر ۱226 تومان تعیین 

شده است.
 نگاه��ی ب��ه نوس��ان قیم��ت رس��می و آزاد دالر در 
ماه ه��ای س��ال ۹۰ نش��انه می ده��د در ی��ک س��ال 
 گذش��ته، ش��کاف بی��ن قیم��ت رس��می و آزاد 8 برابر

 شده است.
در این روند به طور قطع قیمت بنزین نیز بر مبنای قیمت 
جهانی، بعد از تبدیل دالر به ریال افزایش پیدا کرده است؛ 
این قیمت بر مبنای فوب خلیج فارس در فرورین س��ال 
۹۰ برای بنزین س��وپر معادل 8۷5 تومان و برای بنزین 

معمولی معادل 8۱۴ تومان بوده است.
در حالی که در اس��فندماه این قیمت ها براس��اس دالر 
آزاد، به ترتیب ۱5۹6 و ۱۴5۱ تومان بوده اس��ت، یعنی 
در اسفند در مقایس��ه با فروردین، قیمت هر لیتر بنزین 
سوپر معادل 82 درصد و هر لیتر بنزین معمولی معادل 

۷5 درصد رشد داشته است.
 این وضعیت اگ��ر بر مبنای قیمت دالر رس��می صورت 
بگیرد، به این معنی اس��ت که در همی��ن دوره هر لیتر 
بنزین سوپر با 2۷ درصد رش��د، از 8۱3 تومان به ۱۰3۰ 
تومان و هر لیتر بنزین معمولی با 2۴ درصد رشد، از ۷56 

تومان به ۹36 تومان افزایش پیدا کرده است.

 طرح افزایش تولید 
نفت ایران تا سال 2۰25

هزینه 5 هزار میلیارد 
توماني در مسکن مهر

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در همایش بین المللی انرژی در مسکو تأکید 
کرد، ایران قصد دارد تولید نفت خود را تا سال 2۰25 میالدی به شش میلیون 
بشکه در روز افزایش دهد. احمد قلعه بانی تصریح کرد: وزارت نفت ایران برنامه 
افزایش تولید نفت از ۴/3 میلیون بشکه فعلی را تا 6 میلیون بشکه در روز، تا سال 
2۰25 میالدی تدوین کرده است. معاون وزیر نفت ایران در سخنرانی خود در 
همایش بین المللی انرژی مسکو تحت عنوان مجتمع سوخت و انرژی روسیه 
در قرن 2۱ میالدی افزود: ایران همچنین قصد دارد تا سال 2۰25  میزان تولید 
گاز طبیعی خود را از 26۰ میلیارد مترمکعب فعلی به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب 
افزایش دهد. براساس این گزارش، قلعه بانی گفت: ایران گام های جدیدی برای 
جلب سرمایه های خارجی، برای پیشبرد صنایع نفت و گاز و ایجاد شرایط الزم 

برای همکاری در ایجاد امکانات و ظرفیت های نوین برداشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون پنج هزار میلیارد تومان 
در بخش مسکن مهر استان هزینه یا تعهد شده است. محمود محمودزاده گفت: 
بیش از سه هزار میلیارد تومان مسکن مهر اس��تان وام و مابقی آن آورده مردم 
است و این عدد، بدون احتساب زمین، تأسیسات زیربنایی و روبنایی است. وی 
با بیان اینکه این اعتبار قریب 2۰ برابر بودجه عمرانی استان است که در بخش 
مسکن مهر هزینه و کار شده است، گفت: در سال های ۷8 تا 8۷ تنها برای2۷3 
 میلیون مترمربع از اراضی استان سند صادر شده اس��ت و در دو سال گذشته 
683 میلیون مترمربع از اراضی استان سنددار شده اند. محمودزاده گفت: بیش از 
2/5 برابر۱۰ سال گذشته از طرف این ارگان، سند برای اراضی استان صادر شده 
است. وی گفت: ۱8 شهر اصفهان تا قبل از سال 85 طرح جامع داشتند، ولی در 

حال حاضر، بیش از ۹6 شهر استان دارای طرح جامع هستند.

رویترز اعالم کرد برخالف مشکالت بانکی، ایران در یک ماه 
توانسته بخش اعظم نیاز ساالنه خود به خرید گندم را تأمین 
و با حذف دالر، تحریم ها را دور بزند. فعاالن بازار غالت اعالم 
کردند، با توجه به اینکه ایران در سال زراعی پیش رو با کاهش 
تولید حجم غالت مواجه خواهد بود، این کشور ناگزیر است 
واردات گندم خود در ماه های آینده را افزایش دهد. به همین 
دلیل ایران در ماه مارس اقدام به خرید حجم زیادی گندم کرد 
و در حدود یک ماه، بخش اعظمی از گندم مورد نیاز ساالنه 
خود را از کش��ورهای دیگر وارد کرد. این امر نشان می دهد 
تحریم های بانکی نتوانسته است مانع ایران در تأمین نیازهای 
 وارداتی خود ش��ود. این گزارش حاکی اس��ت، ای��ران برای 
دور زدن تحریم ها، بهای گندم خریداری شده را به ارزهایی 
غیر از دالر پرداخت کرده است. هر چند، واردات مواد غذایی 
به ایران از شمول تحریم های غرب مس��تثنی شده اند، اما 
اقدامات محدود کننده مالی، موجب قطع همکاری بسیاری 
از شرکت های فعال در زمینه مواد غذایی در ایران با سیستم 
بانکی بین المللی شده است. براساس این گزارش، خرید غله 
ایران در هفته گذشته، پس از آنکه این کشور اقدام به خرید 
2/5 تا 3 میلیون تن غله از بازارهای جهانی کرده، کاهش یافته 
است. گفته می شود پرداخت پول بخشی از این میزان غله، از 

طریق بانک های ترک انجام شده است.
با این حال، با توجه به عالیمی ک��ه حکایت از کاهش تولید 
غالت در س��ال زراعی پیش رو در ایران داشته و همچنین، 
تردید ها درباره پایبندی پاکستان به توافق موجود در مورد 
معامله تهاتری غالت در برابر نفت، پیش بینی می شود خرید 

غله ایران باز هم افزایش یابد.
پیتر پام، از مسئوالن اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک، 
در این زمینه گفت: »ب��ا توجه به ادامه وضعیت آش��فته در 
خاورمیانه، تش��دید تحریم ها و احتمال حمله به تأسیسات 
هس��ته ای ایران، اگر حکومت این کش��ور اقدام به افزایش 

ذخیره مواد غذایی خود نکند، باید تعجب کنیم.«

مدیر عامل آب منطق��ه ای اصفهان با اش��اره به کاهش 
آب های زیرزمینی در اس��تان اصفهان، با اشاره به اینکه 
ساالنه ۱6۰ میلیون متر مکعب پساب در استان اصفهان 
تولید می شود، گفت: با تکمیل و ساخت تصفیه خانه های 
در حال س��اخت، این مقدار به 3۰۰ میلیون متر مکعب 
در سال می رسد. محمد علی طرفه در نخستین نشست 
کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان در سال 
۹۱ با بیان اینکه در اس��تان اصفهان بیشتر شهرستان ها 
تنها به منابع آب های زیرسطحی دسترسی دارند، اظهار 
داشت: تعداد اندکی از شهرس��تان های استان عالوه بر 
آب های زیرسطحی، به آب های سطحی دسترسی دارند.

وی با تأکید بر اینکه باید با افزایش راندمان و بهره ورری، 
مش��کل آب را مدیریت کرد، یادآور ش��د: در ۱2 س��ال 
گذش��ته، به غیر از دو سال، ش��اهد کاهش آب های زیر 
س��طحی بودیم که ل��زوم برنامه ریزی دقی��ق را در این 
مورد نمایان می س��ازد. مدیر عامل آب منطقه ای استان 
اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از پساب در چارچوب 
استاندارهای محیط زیست و وزارت نیرو می تواند گامی 
مؤثر در تأمین آب تلقی ش��ود، ادامه داد: در حال حاضر 
ساالنه ۱6۰ میلیون مترمکعب پس��اب در استان وجود 

دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به واردات بی رویه 
میوه و محصوالت کشاورزی که همواره به وسیله دولت انجام 
می شود، انتقاد کرد و گفت: انبار شدن میوه های تولید داخل، 

محصول بی اعتنایی دولت به قوانین است.
میرزایی فالح آبادی افزود: براساس قانون افزایش بهره وری 
بخش کش��اورزی که در کمیس��یون تصویب و به دولت نیز 
ابالغ شده، موضوع واردات در بخش کشاورزی و محصوالت 
فرآوری شده، باید با اجازه دولت و شخص وزیر جهاد کشاورزی 
باش��د و نیاز به واردات در کشور احساس ش��ود، در غیر این 
 صورت، دولت مجاز به واردات انواع محصوالت کش��اورزی و 

فرآوری شده نیست.
وی ادامه داد: این قانون، در راس��تای حمایت از تولید داخل 
و نیز جلوگی��ری از واردات بی رویه و حمایت از کش��اورزان 
تصویب ش��ده که متأس��فانه دولت در ماه های اخیر به این 
قانون بی توجه بوده و با وجود حجم انبوهی از تولیدات میوه و 

محصوالت کشاورزی، اقدام به واردات کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید 
کرد: ورود محصوالت کشاورزی وارداتی به کشورباعث شده تا 
عالوه بر اینکه قیمت این نوع محصوالت نسبت به نوع ایرانی 
آن افزایش چند برابری داشته باشد، میوه های داخلی نیز در 

انبارها فاسد شود.

رییس صندوق بین المللی پول با بیان اینکه »اقتصاد جهانی 
دوران سختی را پشت سر گذاشته و رو به بهبودی است، ولی 
با وجود عالیم بهبود، بحران مالی جهان هنوز سپری نشده 
و اقتصاد جهانی هنوز هم بسیار ش��کننده است«، نسبت به 
شرایط بحرانی منطقه یورو هشدار داد. کریستین الگارد گفت: 
ظرف شش سال گذشته، میزان موجودی صندوق بین المللی 
پول، در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، 
سه تا چهار برابر کاهش یافته است. این هشدار در حالی مطرح 
می شود که مردم یونان به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی، 
این روزها به خودکش��ی روی آورده اند و آن را تنها راه نجات 
خود می دانند.کریستین الگارد از کشورهای عضو خواست 
موجودی این صندوق را تقویت کنن��د و مبلغ 5۰۰ میلیارد 
دالر در اختیار صن��دوق بین المللی پول ق��رار دهند تا این 
صندوق بتواند وام اضطراری بیشتری در اختیار کشورهای 
بحران زده اروپایی قرار دهد. وی تأکید کرد: نشانه های خوبی 
از بهبود شرایط اقتصادی اروپا وجود دارد، ولی اقتصاد اروپا و 
منطقه یورو هنوز با چالش ها و مشکالت زیادی روبه روست و 
وضعیت در اقتصاد آمریکا نیز به همین منوال است. الگارد با 
اشاره به اینکه آمریکا هنوز بزرگ ترین اقتصاد جهان است و 
مشکالت اقتصادی این کشور، بی شک همه کشورهای جهان 
را تحت تأثیر ق��رار می دهد، ادامه داد: سیس��تم مالی جهان 
هم اکنون به اصالحات ساختاری و اساسی زیادی نیاز دارد و 
همه کشورهای جهان باید برای جلوگیری از تکرار بحران مالی 
و اقتصادی، سیاست های هماهنگی را اتخاذ کنند. وی با بیان 
اینکه تنها با افزایش رشد اقتصادی جهان می توان برای بیش 
از 2۰۰ میلیون نفر بیکار در کشورهای مختلف شغل ایجاد 
کرد، افزود: کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران پولی و مالی 
در سراسر جهان، باید به این مس��أله توجه کنند که شرایط 
اقتصادی جهان هنوز به وضعیت باثبات دست نیافته است و 
هنوز خیلی زود است بخواهیم از تالش برای افزایش رشد و 

رونق اقتصادی غفلت کنیم. 

انرژی کشاورزیبازرگانی اقتصاد جهانی

 نیاز ساالنه به واردات گندم 
یک ماهه تأمین شد

ساالنه 16۰ میلیون مترمکعب 
پساب تولید می شود

انبار میوه های داخلی و 
بی اعتنایی دولت به قانون

یونانی ها در ایستگاه 
خودکشی به صف ایستاده اند

اخبار کوتاه

یادداشت
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میوه های وارداتی، خوراک گاوها شدند

در حالی با اصرار برخی مسئوالن و برخالف اعالم بی نیازی، مرکبات و سیب وارداتی وارد کشور شد که به دلیل 
فساد آنها، هم اکنون هر سه روز یک کامیون 2۰ تنی از سردخانه های کرج به عنوان خوراک گاوها به دامداری های 

ورامین منتقل می شود.
شرط رییس جمهور، مانع بزرگ 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه

                                 موسی الرضا ثروتی
حجم نقدینگ��ی در پایان اس��فند به 33۹ ه��زار میلیارد تومان رس��ید 
و باید گفت دس��تور رییس جمهور ب��ه بانک ها، ب��رای پرداخت معادل 
دو براب��ر تس��هیالت ریال��ی منابعی ک��ه از صن��دوق توس��عه دریافت 
می کنند، تاکن��ون عامل اصل��ی اختص��اص نیافتن مناب��ع صندوق به 
تولید بوده اس��ت. کلیات الیحه بودج��ه ۹۱ هنوز به تصویب نرس��یده 
اس��ت. درآم��د نف��ت و گاز در الیح��ه بودج��ه ۹۱، 6۱  ه��زار میلیارد 
 تومان در نظر گرفته ش��ده که این رقم در قانون بودجه س��ال گذش��ته

 5۹ هزار میلی��ارد تومان بود، 
البته درآم��د نف��ت در الیحه 
بودجه، در واق��ع معادل ریالی 
فروش نفت براساس قیمت دالر 
و قیمت هر بش��که نفت است 
که قیم��ت دالر ۱۱5۰ تومان 
و هر بشکه نفت 85 دالر در نظر 

گرفته شده است.

دولت از 28 اسفند س��ال گذش��ته 28 هزار تومان برای هر فرد، با 
عنوان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه، به حس��اب خانوارها واریز 
کرد. بهروز مرادی، مدیرعامل س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها، 
در این زمینه گفته اس��ت: همانطور که در مرحله اول هدفمندی 
یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یک ماه و نیم زودتر از ش��روع اجرای 
قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است، به این صورت 
که این  مابه التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود. 
یعنی پرداخت این مبلغ مابه التفاوت به معنی ش��روع مرحله دوم 
یارانه ها نیس��ت. این مبلغ در حس��اب های مردم زودتر واریز شده 
است، اما غیر قابل برداشت است. وی افزود: زمان برداشت و یک ماهه 
 یا دوماهه بودن این مبلغ در اطالع رسانی های بعدی به مردم  اعالم 
می شود. مرادی تصریح کرد: اگر این مبلغ 28 هزار تومان ماهیانه 
 باش��د، ۷3 هزار و 5۰۰ تومان س��رانه ماهیانه و اگر دو ماهه باشد، 

۱۴ هزار تومان ماهانه به ۴5 هزار و 5۰۰ تومان اضافه می شود.
اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این امر، تنها پرده ای  روی 
گرانی های پیش رو بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۹۰ 
چنین چیزی پیش بینی نشده، این موضوع در حد حرف است و پس 

از یک ماه، همانند پول واریزی نوزادان، با مشکالتی مواجه می شویم.

 28 هزار تومانی در کار نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
صنایع مجلس، دولت را در تخصیص مابه التفاوت یارانه به بخشی 
از خانوارها مجاز دانست و در عین حال تصریح کرد: مشکل اصلی 
اینجاست که دولت درحالی این مبلغ را به حساب برخی خانوارها 
واریز کرده که اصوال چنین پولی وج��ود ندارد. حمیدرضا فوالدگر 
 با اش��اره به قانون هدفمندس��ازی یارانه ها گفت: طبق این قانون، 
 پنجاه درصد درآمد حاصل از افزای��ش قیمت ها به صورت نقدی و 
غیر نقدی به همه خانوارها - بر حس��ب درآمد - تعلق می گیرد که 
شامل بیمه و سایر موارد مشابه نیز می شود. نماینده مردم اصفهان 
ادامه داد: در بند دیگ��ری از این قانون آمده که دولت مجاز اس��ت 
این پول را به همه خانوارها بپردازد و با استناد به همین بند، دولت 
می تواند با طبقه بندی خانواده ها، از قید »مجاز« بودن که در قانون 
آمده، استفاده کند و یارانه بخشی از خانواده ها را افزایش دهد. وی 
درباره ایراد مجلس به پرداخت مابه التفاوت به خانوارها خاطرنشان 

کرد: مس��أله اصلی این اس��ت که در قانون بودجه سال ۹۰ چنین 
چیزی پیش بینی نش��ده و دولت، پولی برای واریز مابه التفاوت به 
حساب خانوارها در اختیار نداشته است. چطور ممکن است دولت 
بیست و هشتم اسفند درآمدی با این میزان، آن هم از محلی که در 
بودجه پیش بینی نشده ،کسب کرده و آن را به حساب مردم واریز 

کرده باشد؟

نیازی به چالش میان مجلس و دولت نیست
فوالدگر با تأکید بر اینکه این مبلغ به ش��کل صوری و بدون اینکه 
چنین پولی وجود داشته باشد، تنها به صورت یک اعتبار بانکی در 
حساب مردم منظور شده است، افزود: حتی در بودجه دو دوازدهم 
که مجلس برای ماه های فروردین و اردیبهشت ۹۱ تصویب کرده، 
یارانه ها با همان مبلغ قبلی یعنی ۴5 هزار و 5۰۰ تومان پیش بینی 
شده است، بنابراین دولت باید منتظر باشد تا پس از بررسی و تصویب 
بودجه سال ۹۱ در مجلس، در صورت مشخص شدن محل تأمین 
این پول در قانون بودجه، آن را به حس��اب م��ردم واریز کند. عضو 
کمیسیون صنایع مجلس گفت: الیحه بودجه تا دو هفته دیگر به 
صحن مجلس می آید و پس از تصویب آن، دولت باید طبق قانون 
عمل کند، لذا نیازی ب��ه چالش و درگیری می��ان مجلس و دولت 
نیست. این در حالی است که هفتم فروردین، ایرنا در گزارشی اعالم 
کرد با وجود اعالم واریز مابه التف��اوت یارانه پرداختی، این مبلغ به 
حساب شمار زیادی از مردم واریز نشده است و تعدادی از شهروندان 
از واریز نشدن مبلغ مابه التفاوت یارانه های نقدی به حساب ها ابراز 
نگرانی کردند و خواهان پیگیری این موضوع از س��وی مس��ئوالن 

سازمان هدفمندی یارانه ها شدند.

سکوت مسئوالن درباره پرداخت نشدن مابه التفاوت 
یارانه ها

واریز نکردن مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم به حساب برخی از مردم، 
یکی دیگر از مسائلی بود که خون مردمی که به اصطالح مسئوالن 
هدفمندی یارانه ها، جزو افراد مرفه به حساب می آمدند را به جوش 
آورده است. با توجه به پیامک های حذف یارانه نقدی که در آستانه 
سال ۹۱ ارسال شد، شاید این افراد از خانوارهایی هستند که یارانه 
نقدی آنها در فاز دوم هدفمندی قطع می شود. این در حالی است 
که بسیاری از این خانوارها از اقشار متوسط هستند. در هر صورت، 
باید منتظر ماند و دید با وجود مخالفت مجلسی ها با این اقدام دولت، 
تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه می ش��ود و آیا نگرانی های 
مردم در ابتدای س��ال نو، برطرف می ش��ود یا باید منتظر جنجال 

جدید یارانه ای بود.

بالتکلیفی 28 هزار تومانی یارانه ها

چک دولت برگشت می خورد؟

زهرا  درحالی 28 هزار تومان به عنوان یارانه فاز دوم هدفمندی به حس�اب سرپرست های خانوار 
واریز شد که هنوز ماهانه یا دوماهه بودن این مبلغ مشخص نیست. یارانه 45 هزار و 5۰۰ تومانی نوبخت

فروردین، سه شنبه هفته گذشته واریز و پنجشنبه همان هفته قابل برداشت بود.



 شطرنج با ماشین قیامت
 تدریس می شود 

نیکول کیدمن  پرنسس 
موناکو می شود 

ترجمه انگلیسی رمان »شطرنج با ماشین قیامت« حبیب احمدزاده به عنوان 
منبع درسی بخش ادبیات مدرن خاورمیانه در دانشگاه مریلند انتخاب  شد.

پال اس��پراکمن، مترجم و استاد دانش��گاه که این کتاب را ترجمه و در آمریکا 
منتشر کرده، گفت: به تازگی دانشگاه مریلند، عالوه بر دانشگاه راتگرز، این رمان 
را جزو منبع درسی خود در بخش ادبیات مدرن خاورمیانه انتخاب کرده تا در این 
بخش، این اثر مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وی عنوان کرد: به پیشنهاد مسئوالن 
این دانشگاه، دو جلسه در این دانشگاه حضور یافتم و به پرسش های استادان و 

دانشجویان درباره این رمان پاسخ دادم. 
پیش از این، دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی این کتاب را در طرح درس ساالنه 

خود به عنوان بررسی ادبیات مدرن خاورمیانه برگزیده بود.

بازیگر برنده اس��کار، برای بازی در نقش  »گریس کل��ی« در فیلم »گریس از 
موناکو« در حال مذاکره اس��ت. این پروژه 15 میلی��ون دالری را اولیویه دان 
کارگردانی می کند و شرکت »لو پوگام« تهیه کننده فیلم است. قرارداد نیکول 
کیدمن هنوز نهایی نشده، اما در صورت توافق، او در نقش ستاره فیلم »پنجره 
عقبی« ظاهر می شود که بعدها پرنسس موناکو شد. تقریبا تمام بازیگران درجه 
یک هالیوود سال هاست دنبال این نقش هستند. داستان فیلم، دسامبر 1961 
تا نوامبر 1962 را در بر می گیرد؛ زمانی که کلی دو فرزند دارد و شش سال است 
از دنیای سینما فاصله گرفته و همسر حکمران موناکو است. شارل دوگل، رهبر 
فرانسه، شش ماه به همسرش پرنس رنیه سوم فرصت داده قوانین مالیاتی موناکو 

را از نو تعریف کند و اینجاست که نقش او برجسته می شود.
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 صدا و سیمای استان 
شجاعت به خرج داد 

 معموال دراصفهان، درمیان اهالی 
محمد 
تصمیم بگی��ر فرهن��گ و هنر، بندرعباسي

قوانین نانوش��ته ای وجود دارد؛ 
قوانینی که با تصویب آنها، همه متفق القول می شوند هیچ 
کار تازه ای نکنند و در هیچ حوزه ای راه های تجربه شده را 
رها نکنند. این توافق دایمی، جمعه گذشته درصدا و سیماي 

مرکز  اصفهان زیرپا گذاشته شد .
 ماج��را از ای��ن ق��رار ب��ود ک��ه برنام��ه زن��ده رود ک��ه 
س��ن و س��ال دار ترین برنام��ه تلویزیونی در می��ان همه 
شبکه های استانی ایران اس��ت، بعد از کنار گذاشته شدن 
مجری توانمن��د تلویزیون - رضا رش��ید پور- بس��یاری از 
مخاطبان فرااستانی و استانی اش را از دست داد و هر قدر هم 

برخی آمار دادند، اتفاق خوبی نیفتاد.
مجری جایگزین شده - مهدی سلوکی- هم هر چه در چنته 
داشت رو کرد، ولی هرگز اندازه این جایگزینی نبود و نشد که 

روزهای خوب رشید پور، تکرار شود.
از طرفی س��ازمان، با همه انتقادهای کتبی و شفاهی، پای 
تصمیمش ایس��تاد و مجری جدید را تحمل کرد تا شاید او 
هم دچار تغییر و تحول شود، ولی اجراهای ضعیف و اداهای 
بی ربط در برنامه زنده رود، حوصله ها را سر برد تا به گفته 
مجری جدید، کلباسی، مدیر سازمان صدا و سیمای اصفهان، 
شجاعانه و با اصرار، محمود شهریاری را جایگزین کند. این 
اتفاق درحالی رخ داد که در س��ال جدی��د خیلی ها گمان 
می کردند برنامه زنده رود به سرنوشت زاینده رود دچار شده 
 باش��د، ولی با معرفی مجری جدید از همین برنامه نخست 
نگاه ه��ا تغییر ک��رد؛ محم��ود ش��هریاری که ب��ه نوعی 
 بنیانگذارمج��ری گ��ری درجن��گ ه��ای تلویزیون��ی و 
برنامه هایی با آیتم های متعدد و متنوع است، از دهه قبل 
به همراه جواد آتش افروز برنامه تلویزیونی تا هش��ت و نیم 
را اجرا می کردند و ازهمان س��ال ها، نهال نوپای اجراهای 
متفاوت و مردمی را آبیاری کردند و با اینکه در طول سال ها 
فراز و فرودهایی داشتند، همواره چهره ای مقبول مخاطب 
و محبوب مدیران بودند. سبک متفاوت اجرای شهریاری را 
از همین برنامه نخس��ت می توان دید؛ مجری که به اندازه 
رشید پورسینمایی نیس��ت تا برنامه اش  سینمایی بشود و 
به اندازه سلوکی بی روح نیست تا برنامه را از سکه بیندازد، 
بلکه با همان خنده ها و با همان سؤاالت مردمی و خانوادگی 
و البته اجتماعی، میهمانان و مخاطبان را به وجد می آورد. 
 حاال باید به خاطر این تصمیم ، ش��جاعت سال جدید را در 

صداي وسیماي مرکز اصفهان  ستود.

چهره روزیادداشت

روبان سفید 

هفت

در هفت چه گذشت؟ 
جمعه شب اهالی سینمای ایران نخس��تین برنامه سینمایی شان، را 
 در سال جدید تماش��ا کردند تا ش��اهد برخی حرف های تازه باشند، 
حرف هایی که از جنس دلسوزی محض و خصومت ناب بود. ولی از آن 
مهم تر، رویکرد جدید جیرانی بود؛ رویکردی که او را کمی انتقادی تر 

وجسورتر نشان می دهد. 
در ابتدای برنام��ه علیرضا امین��ی، کارگردان فیل��م »انتهای خیابان 
هشتم« از ممیزی های  این فیلم گالیه کرد. وی درباره فیلم اش گفت: 
»دلم پر است و می خواهم خودم را خالی کنم. با توجه به انتقادات آقای 
فراستی، باید با او بیرون از این برنامه حرف بزنم. من برای از بین نرفتن 
28 دقیقه از فیلمم، یک س��ال و نیم جنگی��دم و همین ممیزی چهار 

دقیقه ای باعث شد، به فیلم در اکران لطمه بخورد.«
 فراستی نیز در پاسخ به حرف های امینی، عنوان کرد: »با هیچ کدام از 
آدم های فیلم تو نمی توانم ارتباط برقرار کنم و هیچ کدام از روابط هم 
درست از کار درنمی آید. این مسائل هیچ ارتباطی به ممیزی ها ندارد. 
خوشبختانه تو از فیلم های جش��نواره ای لعنتی خارج و وارد سینمای 

قصه گو شدی، این خوب است، اما باید قصه را درست تعریف کنی.« 
امینی در پاسخ به فراس��تی گفت: »این گونه فیلم ها، لعنتی نیستند، 
فیلم های شریفی هستند. مشکالت زیادی س��ر راه اکران فیلم ما قرار 
داشت. دو فیلم را از روی پرده شیراز برداش��تند و ما کپی فیلم مان را 
برای یکی از سینما ها فرستادیم. اما گفتند یک ارگان گفته فالن فیلم 
در دو سینما اکران شود و ما هم از اکران جا ماندیم. اینها را نباید نادیده 
گرفت.«  فراستی در جواب امینی اظهار کرد: »تو به حرف های من توجه 
نمی کنی و فقط به فکر تعداد سینما ها هستی. فیلم تو هدر شده است. 
دوربین روی دست، در فیلم تو چیز مبتذلی شده است و بازی بازیگران 
هم اصال خوب نیست. در فیلم لحظاتی وجود دارد که از بازیگران بازی 
گرفته ای، اما فیلم نه سر دارد و نه ته. نه حتی ش��خصیتی دارد. البته 

پوستر فیلم خوب است. من به فیلم نمره ای نمی دهم.« 
بحث منتقد و میهمان ادامه یافت و فراس��تی ت��ا انتها در مذمت فیلم 
گفت و امینی از کمبود سالن ها و اکران دستوری یک فیلم. در بخش 
دوم، حبیب کاوش میهمان شد تا دعوا بر سر مناسب بودن فیلم های 
اکران نوروز 91، یکی از موضوع��ات جنجالی اولین برنامه »هفت« در 

سال جدید شود.
 فریدون جیرانی جمعه شب در برنامه »هفت« تالش کرد به سخنگوی 
شورای صنفی نمایش ثابت کند چینش اکران نوروز 91، بد ترین حالت 

ممکن را داشت. اما حبیب کاوش زیربار این مسأله نرفت.
کاوش در ابتدای صحبت هایش با یادآوری ریاست جیرانی و همایون 
اسعدیان در شورای صنفی نمایش گفت: »یادم می آید دو دوره شما و 
آقای اسعدیان رییس شورای صنفی نمایش بودید و تعامل و همکاری 
با دولت داشتید. زمان آقای اس��عدیان که اصال شورای صنفی نمایش 
تعطیل شد. حاال ما در این دوره کمترین تعامل را با دولت داریم و این 

شورا به صورت مستقل تصمیم گیری می کند.«
در ادامه، امیرحسین علم الهدی، کار شناس س��ینما، روی خط آمد و 
درباره اتفاقات اخیردر حوزه س��ینما گفت: »اوایل اسفند یک نشریه 
س��ینمایی نام فیلم های اکران نوروز را منتشر کرد، اما کمی بعد آقای 
سید ضیاء هاشمی، رییس شورای صنفی نمایش عنوان کرد این نام ها 
درست نیست و شورای صنفی نمایش فیلم های تنش زا را کنار هم قرار 
نمی دهد. چند روز بعد از این ماجرا هم علیرضا سجادپور، مدیر نظارت 
و ارزشیابی، اعالم کرد شورای صنفی با مشورت اداره نظارت و ارزشیابی 
فیلم های اکران نوروز را انتخاب می کند. بعد هم که دیدیم   همان پنج 
فیلم اعالم شده، اکران شد. پس فیلم ها از قبل معلوم بود و آقای کاوش 

هم نمی تواند بگوید با دولت تعامل نداشته است.«
وی در ادامه کاوش درباره اقدام ش��هرداری و حوزه هنری برای پایین 
کشیدن دو فیلم »خصوصی« و »گشت ارشاد« از پرده سینما هایشان، 
گفت: »کاری که حوزه هنری و شهرداری کردند، غیر قانونی بود و ما 
هم گفتیم باید جریمه بدهند. آنها هم پذیرفتند و بعد از کار شناس��ی، 

این جریمه از آنها گرفته می شود.«
بحث ادامه یافت تا اینکه در ادامه برنامه، صادق کوشکی، عضو هیأت 
علمی دانش��گاه علم و صنعت و نماینده هفته نام��ه »یالثارات« روی 
خط آمد و با اعتراض نس��بت به اکران دو فیلم »خصوصی« و »گشت 
ارشاد«، عنوان کرد: »از دوم خرداد س��ینمای ما به سمت جاذبه های 
جنسی و سکس پنهان رفته است. با آمدن دولت نهم و بعد از آن دهم 
و با شعارهای آقای احمدی نژاد، ما خوش��حال بودیم که بازگشتی به 
ارزش های انقالب خواهیم داش��ت، اما متأسفانه ش��اهد اکران این دو 
فیلم و فیلم هایی از این دست در این سال ها بودیم. »خصوصی« فیلم 
پورنوگرافی اس��ت و حتما آقای وزیر آن را ندیده که می گوید مشکلی 
ندارد. »گشت ارشاد« به س��احت مقدس سیدالشهدا توهین می کند. 
وزیر ارش��اد دکترای فقه و اصول دارد و باید تش��خیص دهد این فیلم 
پورنو است. ما با سازندگان این فیلم ها بحثی نداریم و روی صحبت ما 
با وزارت ارشاد است که به این فیلم ها مجوز داده است. به نظرم وزارت 

ارشاد باید به خودش بیاید.«
در پای��ان این بحث فراس��تی روی خط آمد و در پاس��خ به حرف های 
کوش��کی گفت: »دوس��تانی که این گونه در مورد ای��ن فیلم ها حرف 
می زنند، اصال فیلم ها را ندیده اند و خودشان را دین دار تصور می کنند. 
حوزه و شهرداری حق نداشتند کار غیرقانونی انجام دهند و فیلم ها را  

از روی پرده بردارند.« 

مدیرکل ارزشیابی و نظارت برسینمای 
حرفه ای

               سیدعلیرضا سجادپور
سینماهای متخلف درتوقف اکران فیلم های سینمایی »گشت ارشاد« و 

»خصوصی« حتما تنبیه می شوند. 
کاری که حوزه هنری و شهرداری تهران در قبال توقف اکران این دو فیلم 
انجام دادند، موج سواری بود که با بخش های متخلف، به طور حتم برخورد 

می شود.
توقف اکران گشت ارشاد و خصوصی در سینماها باید با اطالع شورای صنفی 

نمایش فیلم و نماینده ما در این شورا صورت می گرفت. 
توقف اکران این دو اثر س��ینمایی، حتی پس از اطالعیه ما قانونی نیست 

و در حال بررس��ی هس��تیم و 
مطمئن��ا س��ینماهایی که این 
اقدام غیرقانونی را انجام دادند، 

تنبیه می شوند.
از ابتدای س��ال 91 بای��د با این 
اقدامات فراقانونی مقابله کنیم 
تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در 

سینمای ایران نباشیم. 

فرهادی، بدون فیلم هم جایزه می گیرد 
آندروال واسیلیو، کمیس��ر اتحادیه اروپا در امور آموزش، فرهنگ، چندزبانی و جوانان، اولین جایزه 
رسانه ای اتحادیه اروپا  را یکش��نبه 20 مه در جریان برگزاری جشنواره فیلم کن به اصغر فرهادی 

فیلمساز ایرانی و الکساندر ماله گی، تهیه کننده او از شرکت فرانسوی »ممنتو فیلمز« اعطا می کند.

دیگرالزم نیس��ت برای دیدن یک فیلم تا آن سرش��هربروید. 
دیگر الزم نیست زحمت و اعصاب خردی گیر کردن درترافیک 
س��نگین خیابان ه��ا را برای دی��دن فیلمی به ج��ان بخرید. 
دیگرالزم نیست چند س��اعتی ازکارو زندگی بیفتید که فیلم 
مورد عالقه تان را در سینما ببینید. کافی است به سوپر مارکت 
نزدیک محل سکونت تان رفته و عالوه بر ابتیاع اقالم مورد نیاز 
منزل، یک لوح فشرده هم خریداری کنید. لوح فشرده فیلمی 
که مخصوص توزیع در بقالی ها و سوپر مارکت ها تولید شده 
و ش��ما مطمئن هس��تید که این تله فیلم یا به قول علی معلم 
»چیزک«، برای اولین بار اس��ت که به ش��بکه نمایش خانگی 

وارد می شود.
در هالیوود و حت��ی در اروپا، س��اخت و عرضه فیل��م هایی با 
 بودجه ک��م )low budget film( متداول اس��ت ومعموال 
فیلم هایی که در این س��نت س��اخته می ش��وند، متعلق به 
س��ینمای مس��تقل و یا حتی س��ینمای زیر زمینی بوده که 
مؤلفه هایی مثل تجربه گرایی، خشونت، مسائل جنسی و... به 
وضوح و با شدت بیش��تری از فیلم های سینمای بدنه در این 

فیلم ها قابل مشاهده است.
فیلم هایی مانند »پروژه جادوگر بلر«، »ال ماریاچی«، »مکس 
دیوانه«، »عروس چاق و گن��ده یونانی من«، »اره« و... همگی 
از جمله فیلم هایی هستند که با بودجه کم ساخته شدند، اما 
پس از عرضه و پخش، چه در سینماها و چه در سیستم نمایش 
خانگی، با اس��تقبال فراوان مخاطبان مواجه شدند و عالوه بر 
سودآوری بس��یار برای صاحبان این فیلم  ها، آوازه سازندگان 
آنها یک شبه به همه جا رسید و اعتبار و اشتهاری باور نکردنی 

برای آنها به ارمغان آورد.
 ای��ن فیلم ها ب��ه دلی��ل آن ک��ه از قی��د و بند دس��تورات و 
خواس��ته های اس��تودیوها و کمپانی های فیلمس��ازی آزاد 
هستند، با دس��ت بازتری به نمایش دغدغه ها و عالیق هنری 

و تجربی می پردازند.
اکثر فیلم هایی که با بودجه کم در کش��ور تولید می ش��وند، 
مختص عرضه در ش��بکه نمایش خانگی هس��تند. اخیرا هم 
که تب تله فیلمس��ازی برای ش��بکه نمایش خانگی در میان 
 فیلمس��ازان و مؤسس��ات مختلف عرضه محصوالت ویدئویی 

همه گیر شده و از فیلمسازان قدیمی گرفته تا فیلمسازان جوان 
و بی تجربه، همگی خیال سرهم بندی یک تله فیلم »بفروش« 

را در سر می پرورانند.
 بسیاری از این تله فیلم ها با مشارکت آدم های تثبیت شده 
س��ینما تولید می ش��وند که این امر خود جای شگفتی دارد. 
فیلمس��ازی که چند تجربه سینمایی را پش��ت سر گذاشته، 
به چه دلیل باید فیلمس��ازی در این حیط��ه را امتحان کند؟! 
اگر واقع بین باش��یم، هیچ توجیهی جز مس��ائل مادی وجود 
ندارد، چون فیلمس��ازان م��ا در این تله فیلم ها ن��ه به دنبال 
تجربه گرایی بوده و ن��ه دغدغه طرح مس��أله خاصی را دارند 
که شاید در سینما و یا یک س��ریال تلویزیونی به راحتی قابل 

مطرح ک��ردن نباش��د. مثال 
ساخت تله فیلمی با موضوع 
ای��دز و رفتارهای خطرناکی 
که موجب مبتال شدن افراد 
به این بیماری می ش��ود، با 
نگاهی دقیق و فارغ از حجب 
و حیای مرس��وم رسانه ای 
در قب��ال آن، ب��ا توج��ه به 
مخاطبان گس��ترده ای که 
در خانه هایشان به تماشای 
ای��ن فیلم ها می نش��ینند، 
می توان��د اث��رات آموزنده 
بهداشتی در رفتارتماشاگران 
فیلم��ی  تل��ه  چنی��ن 
 داش��ته باش��د، ول��ی عمده 
تل��ه فیل��م های��ی ک��ه ب��ه 
ش��کل اختصاص��ی ب��رای 
ش��بکه نمای��ش خانگ��ی 
تولی��د می ش��وند، چیزی 
ج��ز تولی��دات س��خیف و 

 مبتذلی نیستند که به دور س��ینما ما چنبره زده و نفس آن را 
گرفت��ه اند. داس��تان ها و موضوع��ات، همان داس��تان های 
مستعمل و تکراری است که بارها به خورد مخاطب داده شده و 
حتی به لحاظ فرم هم ذره ای نوآوری و خالقیت در این فیلم ها 
دیده نمی ش��ود. هر چه هست، سود جویی اس��ت. متأسفانه 
دربسیاری ازاین فیلم ها بازیگران شاخص و سرشناس سینما 
و تلویزیون حض��ور دارند که حضورش��ان در این محصوالت، 

انگیزه ای جز مسائل مادی ندارد. 

نگاهی گذرا  به تولیدات اختصاصی شبکه های نمایش 

زیان های بزرگ یک محصول کوچک 

اکثر تله فیلم هایی که به شکل اختصاصی برای شبکه نمایش خانگی تولید می شوند، چیزی  گروه
جز تولیدات سخیف و مبتذلی نیستند که به دور سینمای ما چنبره زده و نفس آن را گرفته اند. فرهنگ

آنها همان تراوشات بسیار نا به جا و هذیان هایی هستند که تن پوشی دیگر به تن کرده اند.

 این فیلم ها به 
 دلیل آن که از 

 قید و بند 
دستورات و 

خواسته های 
استودیوها و 
کمپانی های 

فیلمسازی آزاد 
 هستند، با 

 دست بازتری
 به نمایش 

 دغدغه ها و 
عالیق هنری و 

 تجربی
ِمی پردازند

این صادق، هدایت نیست

یک��ی از عکس هایی که به عن��وان عکس »صادق هدایت« منتش��ر 
می شود، عکس این نویس��نده نیس��ت. امیر عابدی، عکاس سینما 
در توضیحی درباره  این عکس بیان کرد: حدود هفت �  هش��ت سال 
پیش، فیلمی سینمایی در چند اپیزود، برگرفته شده از داستان های 
صادق هدایت به کارگردانی حسن هدایت ساخته می شد که در یکی 
از اپیزودها، بهروز ش��عیبی نقش صادق هدایت را بازی می کرد. او با 
گریم خیلی خوِب محس��ن ملکی به هدایت نزدیک شده بود و همه 

احساس می کردیم این نویسنده در کنارمان است.
 عابدی گفت: در آن فیل��م عکس هایی را که گرفته، برخی س��یاه و 
س��فید و برخی رنگی بوده ان��د و بارها و بارها دیده اس��ت که یکی � 
دو قطعه از این عکس ها، ب��ه نام عکس صادق هدایت در رس��انه ها 
و سایت ها استفاده می ش��ود. حتی یک بار در مقاله ای تخصصی در 

یک مجله، از این عکس به عنوان عکس هدایت استفاده شده است.
او این موضوع را هم جالب و هم عجیب توصی��ف کرد و افزود: نکته  
مهم این است که به نوعی احساس می کنم سال ها پیش، من از صادق 
هدایت عکس  گرفته ام و وقتی این عکس در یک مطلب جدی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، این استنباط هم هس��ت که صادق هدایِت 
واقعی است؛ اما یک واقعیت هم پش��ت موضوع است که این، عکس 

صادق هدایت نیست. 
صادق هدای��ت متول��د 28 بهمن ماه س��ال 1281 در ته��ران، 19 
فروردین ماه سال 1۳۳0 در پاریس درگذشت و در گورستان پرالشز 
به خاک سپرده شد. »بوف کور« مشهورترین اثر این نویسنده است.

کشاورز دوباره بستری شد

محمدعلی کشاورز، بازیگر باسابقه  تئاتر، سینما و تلویزیون، به علت 
شکستگی پا دوباره در بیمارستان آتیه بستری شد و در حال حاضر در 

بخش ویژه این بیمارستان مراحل درمان را سپری می کند.
مسئول بخش ویژه بیمارستان آتیه درباره وضعیت عمومی کشاورز 
توضیح داد: وضعیت عمومی ایشان خوب است و قرار است جراحی 
شوند. به گفته او محمد علی کش��اورز از 18 فروردین در این بخش 

بستری شده است.
وی درباره زمان عمل جراحی کشاورز گفت: باید ابتدا آمادگی پیش 
از عمل را پیدا کنند، البته خوش��بختانه حال عمومی ایش��ان خوب 

است و به زودی جراحی می شوند.
محمدعلی کش��اورز متول��د 26 فروردین 1۳09 در اصفهان اس��ت 
 و از س��ال 1۳27 با نمایش »هیاهوی بس��یار برای هی��چ« فعالیت 
بازیگری اش را آغاز کرد و در س��ال 4۳ با فیلم »ش��ب قوزی« وارد 

سینما شد.
او تا به امروز ایفاگر نقش های ماندگاری در تاریخ س��ینما بوده است 
که از جمله آنه��ا می توان به فیلم های خش��ت وآین��ه، آقای هالو، 
رگبار، صادق کرده، ش��طرنج ب��اد، کمال الملک، م��ردی که موش 
ش��د، کفش های میرزا نوروز، مادر، پول خارجی، دلش��دگان، روز 
 واقعه، ناصرالدین ش��اه اکتورسینما، خس��وف، زیردرختان زیتون و 
 غ��زال و مجموعه ه��ای تلویزیونی هزاردس��تان، افس��انه س��لطان 
و شبان، سربداران، گرگ ها، پدرساالر و روشن تر از خاموشی اشاره 

کرد. 

شمقدری به گونترگراس نامه نوشت

شمقدری، رییس سازمان س��ینمایی به گونترگراس، نویسنده مشهور 
اروپایی نامه نوشت.

در پی انتشار مطلبی از نویسند مشهور اروپایی بر علیه اسرائیل، رییس 
سازمان س��ینمایی در تجلیل از این اقدام خطاب به وی نامه ای نوشت. 

متن نامه به این شرح است:
هنرمند ونویسنده عالیقدر، جناب آقای دکترگونتر گراس

با ش��گفتی اما نه غیر قابل انتظار، جاری ش��دن مس��ئولیت انس��انی 
وتاریخی تان را از قالب واژگان و ادبیاتی که به زیبایی هش��دارمی دهد 
خواندم. بی تردید بیان این حقایق می تواند وجدان های خفته و سکوت 
زده )غربی( را بیدار کند. چه قلم هایی که به هنگام برصفحات لغزیدند و 
توانستند مسیر تاریخی راعوض کنند و چه نویسندگان و هنرمندانی که 
به تنهایی بیش از ده ها لشگر، مانع فاجعه های انسانی شده اند.بی تردید 
شما نیز در یک مقطع حس��اس تاریخی و دراوج قله شهرت وتوانایی و 
فروتنی، باردیگر نشان دادید نگاه و دغدغه انسانی یک هنرمند می تواند 
چقدر ضامن بقای سعادت و خوشبختی بشر باشد. امیدوارم باشکوه تر از 
صالبت و شجاعتی که باعث سرودن این ابیات شد، مورد تجلیل و احترام 

ملت ها، به ویژه هنرمندان و فرهیختگان قرار گیرید. 
»گونترگراس« یکی از نویس��ندگان اروپایی است که چندین بار برنده 
جایزه نوبل ادبیات شده است و ازآثار وی دو فیلم سینمایی نیز ساخته 
شده اس��ت. وی در یک رفتارغیرقابل انتظار، با س��رودن قصیده ای، به 
شدت به اسرائیل حمله کرده است. این موضوع بازتاب گسترده رسانه ای 

در جهان داشته است.

ادبیات جهانسینمای ایرانادبیات

سینماهای متخلف تنبیه می شوند
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چهرهیادداشت

خبر

 سرهنگ قاسمی
 رییس آینده هیأت فوتبال استان

رییس تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان)عج( جدی ترین گزینه برای 
تصدی ریاست هیأت فوتبال استان است. سرهنگ علی قاسمی که 
این روزها در تربیت بدنی سپاه مش��غول به کار است، با اتمام دوران 
مدیریتی ابرقویی ن��ژاد در هی��أت فوتبال، قص��د کاندیداتوری در 
انتخابات این هیأت را دارد، البته این خبر بر پایه شنیده هاست، اما 
چیزی که می توان به قطعیت از آن حرف زد، پایان دوران مدیریت 
درخشان ابرقویی نژاد در هیأت فوتبال اس��تان است؛ مدیریتی که 
اگرچه اس��تعدادهای نابی را تحویل جامعه فوتبالی استان نداد، اما 
تمام قد به اجرای برنامه های دقیق ای اف س��ی در لیگ آسیاویژن 

اصفهان اصرار ورزید.

ملوان 3 – سپاهان 4 
صدرنشیني چه لذتي دارد

در دیدارهاي دیروز از هفته بیس��ت و نهم لیگ برتر فوتبال، سپاهان با 
شکس��ت ملوان صدرنش��ینی خود را تثبیت کرد و صبا در دقیقه ۹۵ از 
شکس��ت خانگی گریخت. در روز دوم از هفته بیس��ت و نهم لیگ برتر 
فوتبال س��ه دیدار همزمان از س��اعت ۱۷ برگزار ش��د. تیم سپاهان با 
پیروزی در بندر انزلی، ۵۸ امتیازی شد و صدرنشینی خود را در جدول 
لیگ تثبیت کرد. فابیو جان واریو در دقیقه ۲، س��یدمهدی سیدصالحی 
در دقیقه ۱۰ و برنو سزار در دقیقه ۱۸ و امید ابراهیمی در دقیقه ۴۶ برای 
سپاهان و پویا نزهتی در دقیقه ۲۵ ، ۳۸ و احمد آهی در دقیقه ۴۲ برای 

ملوان گلزني کردند.

باهوش تر از والسکو سراغ ندارم
امیر غفور، ملی پوش تیم باریج اسانس 

والس��کو ناگهان دس��ت به جوانگرایی نزده، اما به بازیکنان جوان زیادی 
فرصت داده و اعتماد کرده اس��ت. در مجموع، تیم ترکیب��ی از بازیکنان 
باتجربه و جوان است. والسکو مربی باهوشی اس��ت. باهوش تر از او سراغ 
نداریم و نیاز به تعریف ندارد. این مسأله در تمامی رفتارهای او با بازیکنان 
ایرانی مشخص است. والسکو حتی از سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی 
و آداب و رسوم ایرانی ها کامال آگاه اس��ت و بهترین رفتار و نحوه برخورد 
را با بازیکنان دارد. سطح فنی و 
کیفیت بازی ملی پوشان در یک 
سال گذشته بسیار بهبود یافته 
است. هر بازیکن یک مربی دارد 
و این مربی بر تمرین هر بازیکن، 
دقیق و کامل نظ��ارت می کند. 
از طرفی، مربیان ایرانی زیر نظر 
 والسکو رشد می کنند و تجربه 

به دست می آورند.

برخی افراد ناشناس با ارس��ال پیامک هایی به کاپیتان یکی 
از تیم های باالنش��ین جدول رقابت های لی��گ برتر، به وی 
پیشنهاد دادند در ازای دریافت مبالغی،زمینه شکست تیمش 
در دیدارهای باقیمانده لیگ برتر را فراهم کند، اما نقشه آنها با 

هوشیاری بازیکن ناکام ماند.
روز جمعه بود که س��هراب بختی��اری زاده اع��الم کرد یک 
 شماره تلفن همراه ناش��ناس، در پیامکی از او خواسته تا در

ش��ش هفته باقیمانده لی��گ، در ازای دریاف��ت ۱۰ میلیون 
تومان برای هر مسابقه، شکس��ت تیمش را رقم بزند. مدافع 
 با تجربه صبا گفت که در این پیامک پیشنهاد شده بود مبلغ 
پنج میلیون تومان قبل از هر مس��ابقه به حس��اب او ریخته 
می ش��ود و پنج میلیون دیگر بعد از ب��ازی و در صورتی که 
کاری برای شکس��ت صب��ا کرده باش��د، در حس��ابش قرار 
خواه��د گرفت. این در حالی اس��ت ک��ه بختی��اری زاده به 
گفته خودش این مس��اله را به س��رعت با عبداهلل ویس��ی، 
س��رمربی تیم در میان می گذارد و ویس��ی ه��م بالفاصله 
 آن را ب��ا مدیرعام��ل باش��گاه مط��رح م��ی کن��د. مجتبی 
رمضان بیگی، مدیرعامل باش��گاه صبای قم در گفت وگو با 
مهر در این خصوص، تصریح کرد: خوشبختانه بختیاری زاده 
آنقدر آدم باهوش و س��المی هست که وقتی چنین مشکلی 
 پیش آمد، خودش آن را با ما مط��رح کرد. من از این که خود 
بختیاری زاده چنین کاری کرده خوش��حال شدم، اما از یک 
طرف هم به خاطر جلوگیری از به هم خ��وردن تمرکز تیم، 

قصد نداشتم این مساله پیگیری شود.
وی افزود: شرایط جدول، یک مقدار فضا را آلوده کرده است. 
ممکن است واس��طه هایی به خاطر باقی ماندن یک تیم در 
لیگ برتر به خاطر ی��ک امتیاز ، چنین کاری کرده باش��ند. 
شاید هم هدف این بوده که تمرکز تیم ما را که سالم و به دور 
از حاشیه کار می کند به هم بریزند مدیرعامل باشگاه صبا در 
پاسخ به این سؤال که آیا چنین کاری از طرف تیم های رقیب 
صبا در جدول رخ داده است، یادآور شد: من چنین اعتقادی 
ندارم که تیم هایی مثل نفت تهران یا ذوب آهن چنین کاری 
 کرده باشند. این تیم ها برای همه شناخته شده اند و سالم کار 
می کنند. شاید این موضوع به مباحث داللیسم که حتی در 
میانه های فصل به آن پرداخته شد بر می گردد. رمضان بیگی 
در ادامه با تاکید بر این که این مس��أله برای ما پیش پا افتاده 
بوده است، گفت: همانطور که گفتم ما به این مسائل توجهی 
نداریم. ما االن بازی های حساسی در پیش داریم و تمرکزمان 
معطوف به آنهاست. ما کار خودمان را می کنیم و البته وکیل 

حقوقی باشگاه هم پیگیر این مسأله خواهد بود.

خبر ویژه
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6
دقیق ترین دروازه بان جهان

 علی خس��یف با دو ضربه ای که ظرف ۳۰ ثانیه به دوربین عنکبوتی ورزش��گاه آزادی زد، می تواند دقیق ترین 
دروازه بان فوتبال جهان شناخته شود. خسیف، هر دو بار از فاصله تقریبا ۴۰ متری توپ را به دوربین عنکبوتی زد 

که این مساله می تواند نام وی را در فهرست دقیق ترین دروازه بانان جهان قرار دهد. 

به هر حال با توجه به افزایش احتمالی سهمیه فوتبال ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا برای فصل آینده و از طرف دیگر قهرمانی استقالل 
در جام حذفی، تیم چهارم لیگ هم می تواند ش��انس زیادی برای 
 حضور در آسیا برای سال آینده داشته باشد و ذوب آهن که امسال در 
پلی آف مغلوب استقالل شد، باید برای رسیدن به عنوان چهارمی 
لیگ، تالشی مضاعف از خود نش��ان دهد تا بعد از یک سال دوری، 

دوباره به جمع برترین های قاره کهن بازگردد.
ابراهیم زاده ب��ه طور حتم به این نکته هم توجه ک��رده که اگر قرار 
 شود فصل آینده در ذوب آهن حضور داشته باشد، سهمیه آسیایی 
می تواند پای بازیکنان بزرگ تری را هم به اصفهان باز کند، وگرنه در 
صورت نرسیدن به این سهمیه، کار برای او  و تیمش سخت تراز قبل 
خواهد شد. در مقابل، شهرداری تبریز به عنوان تیم هفدهم جدول 
رده بندی، فانوس سقوط را دست گرفته و به طور حتم در بازی امروز 
چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت، چون در صورت شکست، 
فاصله اش با بقیه تیم ها افزایش پیدا خواهد کرد و شاید شهرداری 
دوباره مجبور شود که فصل آینده را در لیگ دسته اول سپری کند. 

به هر حال تبریزی ها که در میانه های فصل یسیچ را برکنار کردند 
و هدایت تیمشان را به مدیرروستا سپردند، اوضاع مناسبی در لیگ 
امسال ندارند و حتی در تعطیالت عید هم زمزمه برکناری مدیرروستا 
به گوش می رسید که فعال ختم به خیر شده و اصغرمدیرروستا در 
بازی امروز بر روی نیمکت تیمش خواهد نشست، ولی سرمربی جوان 
شهرداری اگر دست خالی از فوالدشهر خارج شود، شاید که مجبور 
باشد به جای رفتن به تبریز راه خانه را در پیش گیرد، چون مدیرعامل 

این باشگاه اولتیماتوم نهایی را به او و بازیکنانش داده است.
در بحث فنی، ذوب آهن مطابق معمول ب��ا چند محروم و مصدوم 
روبروس��ت و ابراهیم زاده باید خط دفاعی اش را بدون حضور علی 
احمدی، فرشید طالبی و حسین ماهینی به میدان بفرستد. عالوه بر 
اینها، وضعیت مصدومیت سید محمد حسینی هم مشخص نیست، 

تا اوضاع خط دفاع ذوب آهن بحرانی تر از قبل باشد. 
 به احتمال زیاد، صلصالی و ش��فاعت قلب خط دف��اع ذوب آهن را 
پوشش خواهند داد و در کنار این دو نفر ش��اید سینا عشوری هم 
مجبور شود جای حسینی را در س��مت راست خط دفاعی پر کند. 

ذوب آهن در آخرین بازی خودش در تعطیالت نوروز، با وجود پیشی 
گرفتن از استقالل، در نهایت تن به نتیجه تساوی داد تا با یک امتیاز 
 به اصفهان بازگردد و خوشبختانه ذوبی ها در این دو هفته گذشته 
بر خالف روزهای پایانی س��ال ۹۰، روزهای بی سروصدا و آرامی را 
س��پری کرده اند و دیگر خبری از اعتصاب و تحریم تمرین نبوده و 
همین مسأ له، اصفهانی ها را امیدوار کرده تا شاید ذوب آهنی متحول 

شده نس��بت به س��ال گذشته 
ببینند. در تیم ش��هرداری هم 
مانند تمام طول فصل بار اصلی 
حمالت این تیم بر دوش سعید 
دقیقی و میثم بائو خواهد بود که 
باید به خوبی از س��وی مدافعان 
ذوب آهن کنترل شوند تا دروازه 
این تیم بس��ته بمان��د. دقیقی، 
مهاجم فرصت طلبی اس��ت که 
با استفاده از سرعت باالیش، به 
خوبی در نقاط کور خط دفاعی 
حریف جاگیری م��ی کند و بائو 
هم با استفاده از تکنیک و قدرت 
س��رزنی اش، از خط هافبک به 
منطقه تهاجمی نزدیک می شود 
و به همین خاطر هم فیلیپ الوز و 
هم عشوری باید به خوبی فضای 

پشت محوطه جریمه تیمشان را پوشش دهند تا فرصت کافی برای 
مهاجمان شهرداری ایجاد نشود، البته ذوب آهن اگر شانس بیاورد و 
میرزاپور یکی ازآن روزهای پراشتباهش را سپری کند، شانس قاضی 
و ایگور برای بازکردن دروازه این تیم زیاد خواهد بود و پیام صادقیان 
هم اگر در مقابل همشهریانش فرصت بازی کردن داشته باشد، بدون 

شک انگیزه ای مضاعف خواهد داشت.
 بازی رفت دو تیم در روزهایی که ذوب آهن در بحران به سر می برد، 
از بازی های بدون گل لیگ به حساب می آید که با تساوی صفر بر  
صفر به پایان رسید و به طور حتم در بازی امروز، مساوی به خصوص 
برای ذوب آهن، ارزشی نخواهد داشت و شاگردان ابراهیم زاده باید 
برای به دست آوردن سه امتیاز این بازی خانگی تالش کنند تا شاید 

شانسی برای کسب سهمیه آسیایی در فصل آینده داشته باشند. 
این بازی در ابتدا قرار بود ساعت ۱۷ در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
شود که با درخواست باش��گاه ذوب آهن، ساعت بازی تغییر کرد و 
هواداران این تیم می توانند از ساعت ۱۵:۳۰شاهد بازی تیمشان در 

مقابل شهرداری تبریز باشند.

  در انتظار ذوب آهن واقعی    

 نبرد سهمیه و سقوط در فوالدشهر

بازی امروز ذوب آهن و شهرداری تبریز را باید جدال سهمیه و سقوط دانست که سه امتیاز آن  گروه 
برای هر دو تیم، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. ذوب آهن با 40 امتیاز در رتبه شش�م ورزش

جدول رده بندی لیگ قرار گرفته و تا قبل از بازی دیروز عصر صبا در مقابل نفت آبادان، فقط 
پنج امتیاز با شاگردان عبداهلل ویسی به عنوان تیم چهارم جدول فاصله داشت.

 جزئیات رشوه میلیونی
 به کاپیتان تیم لیگ برتری

 البته ذوب آهن 
اگر شانس بیاورد 

و میرزاپور یکی 
ازآن روزهای 

پراشتباهش را 
سپری کند،

 شانس قاضی 
و ایگور برای 

بازکردن دروازه 
این تیم زیاد 

خواهد بود
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ابالغ
99 ش��ماره ابالغيه: 9010100351203941، ش��ماره پرونده: 9009980351200864، شماره 
بايگاني شعبه: 900865، خواهان مهدي نكويي دادخواستي به طرفيت خوانده مهدي سليمانيان 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351200864 ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/02/23 و ساعت 9:30 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 323 رحيميان- مدير دفتر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

تغييرات
112 شماره: 14920 آگهي تغييرات شرکت ساختماني و تأسيساتي مهران دژ اردستان )سهامي 
خاص به ش��ماره 212( و شناسه ملي 10260052818. به موجب صورتجلسه مجمع عمومي 
و عادي س��اليانه مورخ 1390/11/27 و صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1390/11/27 شرکت 
س��اختماني و تأسيساتي مهران دژ اردستان سهامي خاص تغييراتي به شرح ذيل در شرکت 
فوق اتخاذ گرديد: 1- آقاي ذبيح اله بخشايش و آقاي مرتضي نيكفر و محمد مهدي بخشايش 
و مرتضي نعمت الهي و مهندس مهدي ذبيحي بعنوان هيئت مديره انتخاب شدند. 2- ذبيح اله 
بخشايش به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره، آقاي مرتضي نيكفر به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و مرتضي نعمت الهي به سمت عضو هيئت مديره و آقاي محمدمهدي بخشايش 
به سمت عضو هيئت مديره و آقاي مهندس مهدي ذبيحي به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
2 س��ال انتخاب شدند. 3- صاحبان امضاي کليه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به 
امضاي مديرعامل با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 4- خانم بتول يزدانيان به سمت بازرسي 
اصلي و آقاي عباس��علي حاجي آقاجاني به سمت بازرسي علي البدل به مدت يكسال انتخاب 
شدند. 5- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي شرکت انتخاب گرديد. م الف/ 11 فدايي- رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

مزايده
113 اجراي احكام شعبه 17 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص 
پرونده کالسه 900312 ح ج 17 له خانم زهرا رهنما و عليه مجيد ستايش مبني بر مطالبه اجرت 
المثل 820/000/000 ريال و مبلغ 16/400/000 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 41/000/000 
ريال بابت نيم عش��ر دولتي و مبلغ 80/000 ريال هزينه نش��ر و مبلغ 1/500/000 ريال اجرت 
کارشناس��ي 2/171/110 ريال خسارت در روز 91/2/7 ساعت 8 صبح در محل اين اجرا اتاق 
207 طبقه دوم دادگس��تري کل استان اصفهان جهت فروش س��ه دانگ از يک قطعه زمين به 
شماره پالك ثبتي 99/5055 بخش 16 ثبت اصفهان به نشاني اصفهان، خ کاوه، بعد از سه راه 
ملک ش��هر، کوچه ساحل با وصف کارشناسي مس��احت آن شش دانگ 420/11 مترمربع به 
حدود ش��ماالً به طول 12/15 متر ديوار پشت و باقيمانده پالك 99/773 شرقًا  به طول 34/20 
متر به ديوار قطعه دوم از پالك مزبور، جنوباً به طول 12/5 متر درب و ديوار پشت به خيابان 
غرباً به طول 34 متر به ديوار پالك 99/1286 و فعاًل به صورت زمين خام و بدون مستحدثات 
مي باشد. 6 دانگ آن به ارزش 1/638/429/000 ريال و 3 دانگ آن ملكي محكوم عليه به مبلغ 
819/214/500 ري��ال ارزيابي گرديده برگزار نمايد. طالبي��ن مي توانند 5 روز قبل از مزايده از 
محل پالك ديدن کرده و جهت شرکت در مزايده در تاريخ 91/2/7 ساعت 8 صبح در دفتر اين 
اجرا اتاق 208 طبقه دوم دادگستري کل اصفهان، خ شهيد نيكبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ 
ارزيابي شده شروع و برنده کسي خواهد بود که پيشنهادکننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10 
درصد مبلغ تصويبي را في المجلس به حساب سپرده واريز و هزينه هاي مربوط را متقبل شود. 

م الف/ 422 نيازي- مدير اجراي احكام شعبه 17 دادگاه حقوقي اصفهان
 

تأسيس
120 ش��ماره: 15066 آگهي تأسيس ش��رکت ماه نيكو صنعت اردستان )با مسئوليت محدود(. 
خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و شرکت نامه شرکت ماه نيكو صنعت اردستان با مسئوليت 
محدود که در تاريخ 90/12/6 تحت شماره 808 با شناسه ملي 14000168821 در اين اداره به 
ثبت رسيده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي کشور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان به 
شرح ذيل آگهي مي شود. 1- نام و نوع شرکت: ماه نيكو صنعت اردستان )با مسئوليت محدود(، 
2- موضوع ش��رکت: 1- توليد و بس��ته بندي انواع نخود، خشكبار از جمله ليمو، برنج، گردو،  
لوبي��ا، نمک، انواع ادويه جات،  زعفران، ماش، فلف��ل در طبقات 39-35-29، تهيه، توليد و توزيع 

لواش��ک، ترشي، روغن خوراکي، زيتون، خيارش��ور، کلوچه، رب گوجه و غيره. قهوه، کاکائو، 
کارامل، پاستيل، بيسكويت، آبنبات، شيريني جات. 2- طراحي، نظارت، نقشه کشي ساختمان هاي 
مس��كوني،  تجاري، اداري، آموزشي و ورزشي، ديوارکشي، جدول کشي خيابان ها، پالك ها و 
اجراي کليه خدمات شهرداري ها از قبيل نظافت، سمپاشي، نيروي انساني موردنياز، خاکريزي، 
خاك برداري، س��اخت تيرچ��ه و بلوك، 3- تعمير و نگهداري، طراحي، و اجراي سيس��تم هاي 
روش��نايي معابر، طراحي و اجرا، تعمير و نگهداري سيس��تم هاي الكترونيكي س��اختمان هاي 
تجاري،  اداري، مس��كوني و صنعتي، 4- توليد و بس��ته بندي،  توزيع انواع روغن موتور، روغن 
پايه، واس��گازين در طبقه 4 و 39، تسويه و اس��تخراج مواد مصرف قابل آن، 5- اخذ و اعطاي 
نمايندگي در ش��رکت هاي داخلي و خارجي، اس��تفاده از تسهيالت ريالي و ارزي از بانک هاي 
داخلي و خارجي، بستن قراردادهاي حقيقي و حقوقي شرکت در مناقصات و مزايدات عمومي و 
خصوصي، 6- ايجاد سايت گردشگري، تورگرداني و امور مربوط به آن، 7- خدمات کشاورزي 
با استفاده از ماش��ين آالت، انجام امور زيربنايي و تسطيح اراضي، ايجاد تعميرگاه هاي مجاز 
ماشين آالت کشاورزي، فروش قطعات کشاورزي، مرغداري و گاوداري، 8- ايجاد شرکت چند 
منظوره توليدي و خدماتي مربوط به تجارت داخلي و خارجي، 9- طبخ و توزيع غذا، 10- بسته 
بندي قند و ش��كر، 11- برگزاري و اجراي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، 3- مدت شرکت از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 4- آدرس محل شرکت: اردستان- خيابان امام خميني )ره(، باالتر 
از پمپ بنزين کدپستي: 97333-83819، 5- مدير و صاحبان شرکت: خانم فاطمه باقري به سمت 
مديرعامل- آقاي محمود عسگري اردستاني به سمت رئيس هيأت مديره و عضو هيئت مديره 
براي مدت نامحدود انتخاب شدند و همچنين کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل 
چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. 6- سرمايه شرکت: ده ميليون ريال نقدي است که تماماً پرداخت و در اختيار و تحويل 

مديرعامل شرکت قرار گرفت. م الف/ 370 فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصي
123 ش��ماره: 147 چون تحديد حدود شش��دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 217 
مترمربع بش��ماره پالك 8385 فرعي مفروز و مجزي شده از پالك 978 فرعي از 159- اصلي 
واق��ع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي ب��ادرود که طبق پرونده ثبتي به نام آقاي مرتضي 
افسري بادي فرزند احمدعلي در جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت، تحديد حدود 
بعمل نيامده بنا بدستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود 
ملک مرقوم در تاريخ 1391/02/16 س��اعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب 
اين آگهي به کليه مجاورين و مالكين اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس 
تحديدي تا س��ي روز پذيرفته خواهد ش��د. م الف: 110/4 تاريخ انتشار: 1391/01/20 طويلي- 

رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

تحديد حدود اختصاصي
124 شماره: 148 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 226/30 مترمربع بشماره 
پالك 8386 فرعي مفروز و مجزي شده از پالك 978 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي به نام آقاي رضا افسري بادي فرزند احمدعلي 
در جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت، تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1391/02/16 
ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات 
تحديد حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب اين آگهي به کليه مجاورين و مالكين 
اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. م 

الف: 110/5 تاريخ انتشار: 1391/01/20 طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

تحديد حدود اختصاصي
125 شماره: 142 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعي مشهور ميدان تقريباً سيزده 
قفيزي بشماره پالك 764 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود 
که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي صادق شهبازي بادي فرزند مسلم وغيره در جريان ثبت است بنا 
بدستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در 
تاريخ 1391/02/13 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف 
با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهي به کليه 
مجاورين و مالكين اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدي تا س��ي 
روز پذيرفته خواهد ش��د. م الف: 110/3 تاريخ انتشار: 1391/01/20 طويلي- رئيس ثبت اسناد 

و امالك بادرود

تأسيس
127 ش��ماره: 374 آگهي تأسيس ش��رکت صنايع توليدي و بسته بندي فام گل نطنز سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 678 و شناسه ملي 14000192283 و کدپستي 8761695585. خالصه 
اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنايع توليدي و بسته بندي فام گل نطنز سهامي خاص که در 
تاريخ 1391/01/14 تحت شماره 678 در اين اداره به ثبت رسيده جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي کشور و روزنامه کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود: 1- موضوع شرکت: انجام 
کليه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات، مزايده و فروش، تهيه و توزيع کاالهاي 
بازرگاني انجام کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقصات 
و مزايدات خصوصي و دولتي، انجام کليه امور بس��ته بن��دي ملزومات و توليدات بخش هاي 
عمراني- کشاورزي- صنعتي، مشارکت و سرمايه گذاري در شرکت هاي خصوصي دولتي- 
داخلي و خارجي، اخذ تسهيالت از بانک هاي خصوصي- دولتي- داخلي و خارجي، انجام امور 
خدماتي و فني و مهندس��ي و مش��اوره اي از قبيل طراحي- نظارت و اجرا در زمينه عمراني- 
صنعتي و کشاورزي، طراحي و اجراي سازه هاي سبک و مقاوم و کليه اموري که به نحوي با 
موضوع شرکت مرتبط مي باشد. 2- مرکز اصلي شرکت : شهرستان نطنز- شهرك شهيد محمد 
منتظري- کوچه شهيد زکي زاده- پالك 81 کدپستي 8761695585. 3- سرمايه شرکت: مبلغ 
ده ميليون ريال که سي و پنج درصد آن برابر گواهي شماره 1288 مورخ 1390/11/17 بانک 
سپه شعبه نطنز به حساب جاري 684492 به نام شرکت واريز گرديده است و مابقي در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 4- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 5- مديران و صاحبان 
امضاء ش��رکت: آقايان عليرضا زراعتكار ني ني به س��مت رئيس هيأت مديره- محمودرضا 
زراعتكار ني ني به سمت نايب رئيس هيأت مديره و علي اصغر زراعتكار به سمت عضو هيأت 
مديره و مديرعامل شرکت براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و کليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، بروات، عقود اسالمي و مشارکت هاي مدني و آنچه براي 
شرکت ايجاد تعهد نمايد و يا شرکت را بري سازد همچنين کليه اوراق عادي و اداري شرکت با 
امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 6- بازرسان شرکت: آقايان سيد 
حس��ن واقفي اسفيداني و احمد رضايي خوبده با رعايت ماده 147 قانون تجارت به ترتيب به 
سمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. م الف/ 19 

شادمان- کفيل ثبت اسناد و امالك نطنز
 

مزايده
136 اجراي احكام شعبه 5 حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص پرونده 
اجرايي کال سه 890029 ج ح 5 خواهان محمد ماه پيشانيان، خواندگان سعيد ماه پيشانيان فرزند 
مرتضي به نشاني شهرك صنعتي جي، بين خ 9 و 10، شرکت شهدينه و فرحناز، مجيد، راضيه، 
فرهاد و مهدي همگي به شهرت ماه پيشانيان و توران بهره مند جزي همگي به نشاني خيابان 
کاوه، خيابان 15 خرداد، بن بست شهيد فرهاد ماه پيشانيان، پ 13 مبني بر فروش شش دانگ 
يكباب مغازه ماترك مرتضي ماه پيش��انيان فاقد سند بصورت قولنامه اي و مبلغ 2/500/000 
ريال هزينه کارشناس��ي و 400/000 ريال حق الدرج روزنامه و پس از فروش تقسيم وجه آن 
به نسبت سهم االرث هر يک از وراث در روز دوشنبه 91/2/4 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
اين اجرا دادگستري، خيابان نيكبخت اصفهان، طبقه اول، اتاق 103 برگزار نمايد. ملک موردنظر 
اکنون خالي و در تصرف وراث مي باش��د. طالبين خريد مي توانند پنج روز قبل از روز مزايده 
به نشاني ملک به آدرس اصفهان، خيابان سجاد، خيابان شهيد خليلي، روبروي بن بست مهر 
از ملک بازديد نمايند تا با توديع نقدي 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده ش��رکت نمايند. 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. ضمناً ارزش شش دانگ موضوع مزايده 
طبق نظريه اي که مصون از تعرض طرفين واقع شده 720/000/000 ريال برآورد گرديده است. 
اوصاف ملک براس��اس نظريه کارش��ناس: به صورت يک باب مغازه داراي سه متر دهانه و 
مساحت زمين 31/5 مترمربع و ساختمان در زيرزمين و همكف و بالكن و طبقه اول جمعًا  به 
مساحت 95 مترمربع متشكل از آجر و آهن و نازك کاري داخل گچ و کف موزاييک و سيمان 
وراه پله و دستشويي در طبقه اول داراي انشعابات آب و فاضالب و برق مي باشد. ساختمان 
ملک بدون نماي خارجي و داراي درب و پنجره آهني اس��ت. م الف/ 319 ناظمي- مدير اجراي 

احكام شعبه 5 دادگاه حقوقي اصفهان

مزايده
137 اجراي احكام شعبه 11 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي 
338/90 ج 11 له احمد افتخاري و جالل رداني پور عليه صندوق نسوز تكنوفن به مديريت محمد 
و حميد طاهري به نشاني خ کاوه، شهرك ولي عصر، صندوق نسوز تكنوفن به خواسته مطالبه 
مبلغ 79/304/931 ريال بابت اصل خواس��ته در حق احمد افتخاري و مبلغ 65/700/821 ريال 
در حق جالل رداني پور و مبلغ 1/400/000 ريال بابت دستمزد کارشناس و مبلغ 80/000 ريال 
بابت نشر آگهي جلس��ه مزايده اي در روز سه شنبه 91/2/5 ساعت 10 الي 11 صبح در محل 
دادگستري کل اصفهان واقع در خيابان نيكبخت، طبقه 3، اتاق 320 برگزار نمايد. اموال توقيفي 

به ش��رح زير مي باشد. که توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و مصون از اعتراض 
طرفين بوده است. نظر کارشناس: 1- قيمت پايه مزايده يک دستگاه ليفتراك DV 1794 سهند 3 
تني دست دوم به شماره بلوك سيلندر 24810 فاقد پالك. ساير مشخصات فني و بدون اطاق 
اپراتوري که در زمان کارشناسي الستيک ها 50 درصد سالم و در مجموع آماده به کار و قابل 
بهره برداري مي باش��د. به مبلغ 60/000/000 ريال کارشناسي و اعالم نظر مي گردد. 2- قيمت 
پايه مزايده يک دستگاه گيوتين 2 متري برش ورق ساخت ماشين سازي دياني با قدرت برش 
ورق 6 ميليمتر مجهز به الكتروموتور 15 اسب و گيربكس محرك سيستم انتقال قدرت به وزن 
تقريبي 4 تن با تجهيزات و تنظيم دستي مجهز به تابلو برق استارت و استپ به مبلغ 45/000/000 
ريال، 3- قيمت پايه مزايده يک دستگاه خم کياستي 2 متري مجهز به الكتروموتور 2 اسب مجهز 
به سيس��تم خم دس��تي و ورق گير با قابليت خم ورق به ضخامت 3 ميلي متر و تابلو و پدال 
اس��تارت و اس��تپ که در زمان کارشناسي به صورت دست دوم و آماده به کار بوده به مبلغ 
12/000/000 ريال کارشناسي مي گردد. 4- قيمت پايه مزايده يک دستگاه پرس فلكه اي لنگري 
ضربه اي به قدرت سي تن با الكتروموتور 3 اسب ساخت تهران،  آقاي حسني به وزن تقريبي 
حدود 1500 کيلوگرم به صورت دست دوم و آماده به کار به مبلغ 12/000/000 ريال. 5- قيمت 
پايه مزايده يک دستگاه دريل ستوني و سه نظام هاي مربوطه با قطر مته حداکثر 32 ميلي متر 
ساخت شرکت پيشرو دست دوم سالم و آماده به کار به مبلغ 6/000/000 ريال. 6- قيمت پايه 
مزايده يک دس��تگاه اره لنگ ساخت شرکت ملي با قدرت برش گرد 200 ميلي متر دست دوم 
و آماده به کار به مبلغ 3/000/000 ريال. 7- قيمت پايه مزايده يک دس��تگاه تراش بلغاري دو 
متر با قطر کارگيري 60 س��انتي متر و قطر گلوي 40 ميلي متر تيپ TUB-X750 به ش��ماره 
TKW TB-63-220-240 ساخت س��ال 1975 مجهز به تابلو برق تيپ NO-8652 س��ريال 

به صورت دست دوم و مستعمل به مبلغ 15/000/000 ريال. 8- قيمت پايه مزايده يک دستگاه 
اره آتشي با تيغه به ضخامت 3 ميلي متر به قطر 40 سانتي متر با موتور سه فاز 10 اسب 800 
دور در دقيقه به مبلغ 6/000/000 ريال کارشناسي مي گردد. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل 
از مزايده از اموال فوق الذکر واقع در انتهاي خ کاوه، فروش��گاه صندوق نسوز تكنوفن بازديد 
نمايند. کساني حق شرکت در جلسه مزايده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ کارشناسي را نقداً 
به همراه داشته باشند. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود. بديهي است برنده کساني 
هستند که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند. م الف/ 318 خزايي- مدير اجراي احكام شعبه 11 

دادگاه حقوقي اصفهان
 

مزايده
141 اج��راي احكام ش��عبه 20 دادگاه عمومي حقوقي اصفه��ان در پرونده اجرايي 154/90 
اجراي��ي ح 20 باب��ت محكوميت آقاي محمدرضا ش��مس جوزداني فرزند احمد به نش��اني 
اصفهان، خ رباط اول، مجتمع مهندسين، بلوك B، طبقه دوم، پ 15 به پرداخت مهريه شامل 
تعداد 250 عدد س��كه بهار آزادي که طبق اس��تعالم اتحاديه ط��ال و جواهرات اصفهان به 
مبل��غ 3/027/500/000 ريال قيمت دارد و مبلغ 2/000/000 ريال بابت کارشناس��ي و مبلغ 
80/000 ريال بابت هزينه نشر آگهي و مبلغ 4/951/000 ريال هزينه دادرسي که جمع مبالغ 
2/034/531/000 ريال مي باشد در حق خانم زهره سالم نژاد با وکالت اسماعيل سلوکي به 
نش��اني تهران، خ پيروزي، خ ش��كوفه، نبش ك صابري، پ 1، طبقه 3، واحد 5 و مبلغ – ريال 
باب��ت حق االجراي دولتي در حق صندوق دولت در نظ��ر دارد مقدار 11/666 حبه از پالك 
15190/7339 ثبتي بخش 5 اصفهان به نش��اني اصفهان، خ عسكريه، خ صدرالدين شمس، 
بن بست هدف، پالك دوم، دست راست، پ 16/6 که طبق استعالم شماره اداره ثبت اصفهان 
در مالكيت خوانده مي باش��د و طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري اعالم شده که ملک 
موردنظر به صورت يک باب منزل مسكوني يک طبقه واقع در آدرس اصفهان، خ عسگريه، خ 
صدرالدين شمس، بن بست هدف، پالك دوم، دست راست، پ 16/6 داراي پالك ثبتي شماره 
15190/7339 بخش 5 ثبت اصفهان مي باشد. عرصه اين ملک 291/50 مترمربع و مساحت 
اعيان��ي آن 191 مترمربع بوده ک��ه از اين مقدار به ميزان 16 مترمربع به انباري اختصاص 
داده ش��ده است. ساختمان فوق داراي 2 اطاق خواب و هال و پذيرايي و سرويس بهداشتي 
و حمام و آش��پزخانه بوده و با قدمت حدود 38 س��ال و داراي اش��تراکات آب و فاضالب، 
برق و گاز و حياط س��ازي با کف موزاييكي و ديوارهاي سيمانكاري شده است و کل پالك 
به مبلغ 2/660/000/000 ريال ارزيابي ش��ده ک��ه ارزش 11/666 حبه از 72 حبه موضوع 
مزايده 430/993/890 ريال مي باش��د و در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني طبق 
اعالم کالنتري محل در تصرف خانم رضوان ش��مس جوزداني مي باشد از طريق مزايده به 
فروش برس��اند. مزايده در روز دوش��نبه 1391/2/4 از ساعت 11 تا 12 صبح در اتاق 248 
واقع در طبقه دوم دادگستري کل استان اصفهان به نشاني اصفهان، خ شهيد نيكبخت برگزار 
نمايد. متقاضيان خريد مي توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده از محل مذکور در آدرس 
اعالمي بازديد نمايند. مزايده از قيمت کارشناس��ي ش��روع و کس��اني مي توانند در مزايده 
شرکت کنند که حداقل 10 درصد مبلغ ارزيابي شده توسط کارشناس را نقداً به همراه داشته 
 باش��د و برنده مزايده فردي است که باالترين قيمت از نظريه کارشناسي را پيشنهاد نمايد.

م الف/ 314 مدير اجراي احكام شعبه 20 دادگاه حقوقي اصفهان



يادداشتيادداشت

يادداشت

يادداشت

 آوينی که بود؟
توس��عه مبان��ی و  امیر       ادامه از صفحه  یک:

تمدن غرب، خود، گویای بزرگ ترین دغدغه محزونیه
آوینی است  و همین دغدغه است که او را به 
وادی عمل می کش��اند. آوینی کس��ی بود که به س��یاق خیلی از هم 
مسلکان خود، باالی گود ننشست تا بقیه لنگش کنند. حرکت کرد و 
کسی که حرکت کند، سنگش می زنند. دوست و دشمن سنگش می 
زنند و آنها که از این سنگ ها خورده اند، می دانند سنگ دوست، چقدر 

دردش بیشتر است! 
آوین��ی واقع بین ب��ود و عملگ��را و دقیقا همین هاس��ت ک��ه او را از 
 بقیه متف��اوت می کن��د. مجله راه انداخ��ت؛ نقد می کرد و مس��تند 
 می س��اخت و فقط حرف نمی زد، ام��ا همه آ نهایی ک��ه از آوینی دم 
 می زنند، به عملگرای��ی آوینی کاری ندارند و روز و ش��ب به این فکر 
می کنند که از بتی که برای آوینی ساخته اند محافظت کنند. آوینی 
فقط به نقد این و آن نمی پرداخت و اگر دغدغه ای داش��ت، خود آن 
 را پیگیری م��ی کرد. انتزاع گرایی آفتی اس��ت که اغلب کس��انی که 
 دغدغ��ه ای دارن��د و دردی، ب��ه آن مبت��ا م��ی ش��وند و آوین��ی 
دقیقاهمین جاست  که به درد می خورد. آوینی الگویی است که اگر 
 خوب درک می ش��د، حداقل راهش ادامه داش��ت و راهش بی رهرو 
نمی ماند. آوینی در روزگار بی عملی ما بهترین نمونه از آدمی است که 
گرفتار بی عملی نشد و کاری کرد. بی عیب کسانی هستند که حرکتی 
ندارند و اتفاقی را باعث نمی شوند و تنها کار و بارشان این است که بقیه 

راباال و پایین ببرند. آن که حرکت دارد، اشتباه هم دارد .

انباشتی از آمال و آرزو بود 
كیومرث پوراحمد:

با ش��وق، با کنجکاوی و با یک ش��اخه گل مریم به دیدارش رفتم. اولین بار 
بود - در دفتر سوره - او را دیدم؛ دست دادیم و یکدیگر را بوسیدیم. در اتاق 
بوی کاغذ، بوی گل مریم )که می گفت مریم را بیش از هر گلی دوست دارد( 
و بوی سادگی نجیبانه ای در هم آمیخته بود. نشستیم و از همه چیز سخن 
گفتیم، اما نه همه کس- اگر رشته کام می رفت، که ذره ای، فقط ذره ای به 
غیبت و بدگویی آلوده شوی، سکوت می کرد، لبخند می زد، حرف دیگری 
 را پیش می کش��ید و چه انباش��تی بود از حرف ها و س��خن ها و اندیشه ها! 
و همه حرف هایش از کفر، نومیدی و ناروش��نایی بری بود. در س��خنانش 

روش��نایی و روش��ن بینی موج 
می زد و چه انباشتی بود از آمال 
و آرزوها و در همه آرزوها، ردپای 
حتی کمرنگ از من خودش پیدا 
نبود و هرچه بود ب��رای دیگران 
بود، برای مردم، برای س��ینما، 
برای هنر، برای حقیقت و زیبایی 

و برای عشق خدا.

چهره
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پشیمانانرامىپذیرند
می گویند که گناهکاران را نمی پذیرند؟ آری! گناهکاران را در این قافله راهی نیست... اما پشیمانان 
را می پذیرند. اگر نبود باب توبه ای که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده است، 

حضرت آدم نیز بهشت زده و رها شده و سرگردان، در این برهوت گمگشتگی وا می ماند. 

7

درس��ال ۱۳۳۶ شمس��ی مطابق با ۱۹۵۶ 
سید مرتضی  
می��ادی، در کاس شش��م ابتدایی نظام آوينی 

قدیم مش��غول درس خواندن بودم. در آن 
سال انگلیس و فرانسه به کمک اسرائیل شتافته و به مصر حمله کردند 
و بنده هم به عنوان یک پسر بچه ۱۳-۱2 ساله تحت تأثیر تبلیغات آن 
روز کشورهای عربی، یک روزی روی تخته سیاه نوشتم: خلیج عقبه از 
آن ملت عرب اس��ت. وقتی زنگ کاس را زدند و همه ما بچه ها س��ر 
جایمان نشس��تیم، اتفاقاً آقای مدیرمان آمد تا سری هم به کاس ما 
بزند. وقت��ی این جمله را روی تخته س��یاه دید، پرس��ید:» این را که 
نوشته؟« صدا از کسی درنیامد؛ من هم ساکت، اما با حالتی پریشان سر 
جایم نشسته بودم. ناگهان یکی از بچه ها بلند شد و گفت:» آقا اجازه؟ 
آقا بگیم؟ این جمله را فانی نوشته« و اسم مرا به آقای مدیر گفت. آقای 
مدیر هم کلی س��ر و صدا کرد و خاصه این که: »چرا وارد معقوالت 
شدی؟« و در آخر گفت:» بیا دم در دفتر تا پرونده ات را بزنم زیر بغلت و 
بفرستمت خانه.« البته وساطت یکی از معلمان، کار را درست کرد و من 
فهمیدم که نباید وارد معقوالت شد. بعدها هم که در عالم نوجوانی و 
جوانی، گهگاه حرف های گنده گنده و سؤاالت قلمبه سلمبه می کردیم، 
معموالً  به زبان های مختلف حالی مان م��ی کردند که وارد معقوالت 
نباید بشویم؛ مثاً  یادم است که در حدود سال های۵0-4۵ با یکی از 
دوستان به منزل یک نقاش که همه اش از انار نقاشی می کشید، رفتیم. 
می گفتند از مریدهای عنقاس��ت و درویش است. وقتی درباره عنقا و 
نقش انار سؤال می کردیم، با یک حالت خاصی به ما می فهماند که به 
این زودی و راحتی نمی شود وارد معقوالت شد. تصور نکنید که من با 
زندگی به سبک و سیاق متظاهران و با روشنفکری ناآشنا هستم؛ خیر، 
من از یک راه طی شده با شما حرف می زنم .من هم سال های سال در 
 یکی از دانش��کده های هنری درس خوانده ام، به ش��ب های ش��عر و 
گالری های نقاشی رفته ام. موسیقی کاسیک گوش داده ام. ساعت ها 
از وقتم را به مباحث��ات بیهوده درب��اره چیزهایی که نمی دانس��تم 
گذرانده ام. من هم سال ها باجلوه فروش��ی و تظاهر به دانایی بسیار، 
زیسته ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام و کتاب »انسان 
تک ساختی« هربرت مارکوز - بی آنکه آن زمان خوانده باشم اش- را 
طوری دست گرفته ام که دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان 
بگویند:»عجب! فانی چه کتاب هایی می خواند؛ معلوم است که خیلی 

می فهمد«...
اما بعد، خوشبختانه زندگی مرا به راهی کشانده است که ناچارشده ام 
رودربایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقا 
بپذیرم که»تظاهر به دانایی« هرگز جایگزین »دانایی« نمی ش��ود و 
حتی از این باالتر، دانایی نیز با »تحصیل فلسفه« حاصل نمی آید. باید 
در جست و جوی حقیقت بود و این متاعی است که هرکس به راستی 
طالبش باش��د، آن را خواهد یافت و در نزد خویش نیز خواهد یافت.و 
حاال از یک راه طی ش��ده با ش��ما حرف می زنم. دارای فوق لیسانس 

معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستم، اما کاری 
را که اکنون انجام می دهم، نباید با تحصیاتم مربوط دانست. حقیر، 
هرچه آموخته ام از خارج دانشگاه است. بنده با یقین کامل می گویم که 
تخصص حقیقی درسایه تعهد اسامی به دست می آید و الغیر. قبل 
از انقاب، بنده فیلم نمی ساخته ام، اگر چه با سینما آشنایی داشتم. 
اش��تغال اساس��ی حقیر قبل از انقاب در ادبیات بوده است. اگرچه 
چیزی – اعم از کتاب یا مقاله – به چاپ نرس��انده ام. با شروع انقاب، 
حقیر تمام نوشته های خویش را اعم از تراوشات فلسفی، داستان های 
کوتاه، اشعار و ... در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که 
دیگر چیزی که »حدیث نفس« باشد ننویسم و دیگر از خودم سخنی 
به میان نیاوردم. هنر امروز متأسفانه حدیث نفس است و هنرمندان، 
گرفتار خودشان هستند. به فرموده خواجه شمس الدین محمد حافظ 

شیرازی:تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز.
س��عی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هس��ت، خدا باشد 
و خدا را ش��کر بر این تصمیم وف��ادار مانده ام. البته آنچه که انس��ان 
می نویسد، همیش��ه تراوش��ات درونی خود او اس��ت- همه هنرها 
اینچنین اند؛ کسی هم که فیلم می س��ازد، اثر تراوشات درونی خود 
اوست- اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند، آنگاه این خداست که 
در آثار ما جلوه گر می شود. حقیر اینچنین ادعایی ندارم، اما سعی ام بر 
این بوده است. باشروع کار جهاد س��ازندگی در سال ۵۸، به روستاها 
رفتیم که برای خ��دا بیل بزنی��م. بعدها ضرورت ه��ای موجود رفته 
رفته ما را به فیلمسازی برای جهاد س��ازندگی کشاند. در سال ۵۹ به 

 عنوان نمایندگان جهاد س��ازندگی ب��ه تلویزیون آمدی��م و در گروه 
 جهاد س��ازندگی که پی��ش از ما به وس��یله کارکنان خود س��ازمان 
صدا وسیما تأسیس شده بود، مشغول به کار شدیم. یکی از دوستان 
ما در آن زمان حسین هاش��می بود که فوق لیسانس سینما داشت و 
همان روزها از کانادا آمده بود. او نیز به همراه ما به روستاها آمده بود 
تا بیل بزند. تقدیر این بود که بیل را کن��ار بگذاریم و دوربین برداریم. 
بعدها حس��ین هاش��می با آغاز تجاوزات مرزی رژیم بعث، به جبهه 
رفت و در روز اول جنگ، در قصر شیرین اسیر شد – به همراه یکی از 
برادران جهاد به نام »محمدرضا صراطی« – و ما با چند تن از برادران 
دیگر، کار را تا امروز ادامه دادیم. حقیر هیچ کاری را به طور مس��تقل 
 انجام نداده ام ک��ه بتوانم نام بب��رم. در همه فیلم هایی ک��ه در گروه 
جهاد سازندگی ساخته شده اس��ت، س��هم کوچکی نیز – اگر خدا 
قبول کند – به این حقیر می رس��د و اگر خدا قبول نکند که هیچ. به 
هر تقدیر، من فعالیت تجاری نداشته ام. آرشیتکت هستم. از سال ۵۸ 
و ۵۹ تاکنون بیش از یکصد فیلم س��اخته ام که بعضی عناوین آنها را 
ذکر می کنم: مجموعه»خ��ان گزیده ها«، مجموعه »ش��ش روز در 
ترکمن صحرا«، »فتح خون«، مجموعه»حقیقت«، »گمگش��تگان 
 دیار فراموشی)بش��اگرد(«، مجموع��ه »روایت فت��ح« - نزدیک به 
70 قسمت- و در ۱4 قسمت اول از مجموعه »سراب« نیز مشاور هنری 
و سرپرس��ت مونتاژ بوده ام. یک ترم نیز در دانشکده سینما تدریس 
کرده ام که چون مفاد مورد نظر من ب��رای تدریس با طرح درس های 
دانش��گاه همخوانی نداش��ت، از ادامه تدریس در دانشگاه صرف نظر 
کردم. مجموعه مباحثی را که برای تدریس فراهم کرده بودم، با بسط و 
شرح و تفسیر بیشتر در کتابی به نام »آینه جادو« - به ویژه در مقاله ای 
با عنوان تأماتی درباره  سینما که نخستین بار در فصلنامه سینمایی 

فارابی به چاپ رسید – در انتشارات برگ به چاپ رسانده ام.

غربت متفکر، غربت تفکر 
است

شهید سیدمرتضی آوینی، متفکر 
آيت 
غری��ب روزگار م��ا را اغل��ب با معروفی 

مقاالت فلسفی و منتقدانه اش 
نس��بت به تج��دد و نریش��ن ه��ای ش��اعرانه اش در 
مس��تندهای روایت فتح می شناس��ند، اما بخش قابل 
توجهی از کتاب »آغازی بر یک پای��ان« به مباحثی از 
قبیل والیت فقیه، امام خمینی، رهب��ر معظم انقاب، 
مبانی حکومت دین��ی، چالش ه��ای مدیریت فقهی و 
مدیریت علمی، معنای جمهوری اسامی، معنای مطلقه 
در عبارت والیت مطلقه فقیه و ... اختصاص دارد. نکته 
مهم در خصوص این کتاب، س��اختار آن است: کتاب با 
یادداشتی از این شهید بزرگوار در مورد امام خمینی و 
 جای��گاه ایش��ان در جه��ان معاص��ر آغ��از ش��ده 
و به حیات باطنی عالم نظر می کند. ب��ه بیعت با رهبر 
 معظ��م انق��اب اش��اره ک��رده و در بخ��ش دیگ��ر به
  مباح��ث نظ��ری حاکمیت اس��ام در جه��ان معاصر

 می پردازد. 
نکته مهم در این بخش از کتاب، پاسخگویی به شبهات 
موجود در س��پهر فکری-فرهنگی کش��ور در دهه 70 
و در حوزه تئ��وری والیت فقیه و ص��ورت بندی نظری 
آن اس��ت. وی با ذکاوت��ی مثال زدن��ی، از مقاالت اکبر 
گنجی و س��روش انتقاد کرده و نظریاتی مانند قبض و 
بسط تئوریک شریعت را تسلیم ش��دن به وضع فکری 
موجود و منحل کردن تفرقه در ذیل معرفت شناس��ی 

پوزیتیویستی و علمی قلمداد می کند.
مقاالت��ی مانند بنیاد سفس��طه بر باد اس��ت، مدیریت 
فقهی و مدیری��ت علمی، وفاق اجتماعی، اس��امیت و 
جمهوریت و ... همگی به این ح��وزه تعلق دارند. زمان 
س��نجی و دفاع مهاجمان��ه، از جمله صفات ب��ارز قلم 
ش��هید آوینی در نگارش این مقاالت اس��ت. گویی وی 
واقعیتی را که سال ها بعد در مسیر فکری امثال گنجی 
 و سروش به وضوح می رسید، در خشت خام مقاالت آنها

می دید و عجیب تر آنکه، در پایان یکی از این مقاالت، 
 به ط��رز ش��گفت آوری ن��ه تنه��ا از بیان ای��ن مطالب 
غرض ورزانه در عرصه ژورنالیس��م بیمار آن روز آشفته 
نمی ش��ود، بلکه این موضوع را باعث روش��ن تر شدن 

فضای فکری کشور می داند و می نویسد:
خوش بود گر محک تجربه آيد به میان

 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
سیه رویی، صفت روزگار اینان است.

به بهانه سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم

آغازیبریکپایان

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تغييرات
111 ش��ماره: 14966 آگهي تغييرات آدرس شرکت ياقوت کوير مهاباد به شماره ثبت 784 
و شناس��ه ملي 102320243438. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
1390/11/26 شرکت ياقوت کوير مهاباد )سهامي خاص( تغييراتي به شرح ذيل بعمل آمده: 
1- مقرر گرديد محل شرکت از آدرس، اردستان مهاباد، خيابان امام نبش کوچه سپيد پالك 
7 کدپس��تي 8443144335 به آدرس نطنز روستاي پابخت تغيير يافته و ماده 4 اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گرديد. م الف/ 12 فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ
145 شماره ابالغيه: 9010100350407293، شماره پرونده: 9009980350401026، شماره 
بايگاني شعبه: 901040، خواهان س��يد محمد ميرلوحي فالورجاني دادخواستي به طرفيت 
خواندگان پروين جاويد و اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان )واحد اجراي مفاد اسناد رسمي( 
و مؤسس��ه مالي قوامين ثبت ش��ده به ش��ماره 7517 تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفه��ان- اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9009980350401026 ثبت 
گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/02/23 و ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده پروين جاويد و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 310 دفتر ش��عبه چهارم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
146 شماره ابالغيه: 9110100370600007، شماره پرونده: 8909980350200919، شماره 
بايگاني شعبه: 900628، خواهان احسان اله حديدي دادخواستي به طرفيت خواندگان محسن 
ابوفاضلي و حميدرضا صيفي و حس��ن حديدي و ايليا ابوفاضلي با واليت قهري محس��ن 
ابوفاضلي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
به ش��عبه 21 دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه دوم اتاق 216 ارجاع و به کالسه 
8909980350200919 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/02/24 و ساعت 9:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 309 حاج هاشمي- مدير 

دفتر شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان
 

ابالغ
150 شماره ابالغيه: 9010100351105690، شماره پرونده: 9009980351101033، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901035، خواهان علي ترکزاد دادخواس��تي به طرفيت خواندگان رس��ول 
محموديه و اميد بزرگزاد و عبدالرزاق شكرچيان و حميد بزرگزاد تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه يازدهم دادگاه عمومي 
)حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 318 ارجاع و به کالسه 9009980351101033 
ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/02/27 و س��اعت 9:00 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه ه��اي عموم��ي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 299 خزايي- مدير دفتر شعبه يازدهم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
155 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100352400036، ش��ماره پرون��ده: 9009980352401079، 
شماره بايگاني ش��عبه: 901088، خواهان بانک ملت به مديريت علي ديواندري دادخواستي 
به طرفيت خواندگان غالمعلي براتي و ش��هرزاد نصيري و فرزاد نصيري تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به شعبه بيست و چهارم 

دادگاه عموم��ي )حقوقي( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 352 ارجاع و به کالس��ه 
9009980352401079 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/02/27 و ساعت 8:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 303 ميرطالبي- منشي 

شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
156 شماره ابالغيه: 9010100350405793، شماره پرونده: 9009980350401189، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901205، خواهان س��يد بهرام هاشمي دادخواس��تي به طرفيت خواندگان 
آرزم دخ��ت ش��ارقي و حميدرضا حاجي علي��زاده و فريبرز اهتمام و حس��ين جانقرباني 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
چه��ارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 308 ارجاع و به کالسه 
9009980350401189 ثب��ت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/02/24 و س��اعت 8:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده حميدرضا حاج عليزاده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م 

الف/ 331 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
157 شماره ابالغيه: 9010100350406142، شماره پرونده: 9009980350400689، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900701، خواهان حسين اس��ماعيل پور دادخواستي به طرفيت خواندگان 
اداره مس��كن و شهرس��ازي و محمد رفيع آذرخش و س��ازمان عمران بهارستان )شرکت 
عمران بهارس��تان( تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به ش��عبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 308 
ارجاع و به کالسه 9009980350400689 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/02/23 و 
ساعت 12:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده محمد رفيع آذرخش و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 332 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
158 شماره ابالغيه: 9010100350405690، شماره پرونده: 9009980350401185، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901201، خواهان فرزانه دهقاني چم پري دادخواستي به طرفيت خواندگان 
زرين دخت دهقاني چم پري و محسن دهقاني چم پري و رضوان منوچهري کرچگاني و اداره 
ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان و سيمين دخت دهقاني چم پري و ليال دهقاني چم پري 
و ميالد دهقاني چم پري تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که 
جهت رسيدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 308 
ارجاع و به کالسه 9009980350401185 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/02/23 و 
ساعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان به غير از اداره ثبت و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 333 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

تأسيس
190 شماره: 10998 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت معدني و صنعتي کانسار آذرين 
کاشان )سهامي خاص( که در تاريخ 90/12/21 تحت شماره 308 با شناسه 14000181482، 
در اين اداره به ثبت رس��يده اس��ت براي اطالع عموم در روزنامه رس��مي کشور و يكي از 

جرايد کثيراالنتشار محلي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام فعاليت هاي معدني اعم 
از اکتشاف، استخراج، فرآوري، مشارکت و بهره برداري از کليه معادن روباز و زيرزميني،  
خريد و فروش س��نگ و مواد معدني،  صادرات و واردات مواد و تجهيزات و دس��تگاه ها و 
ماشين آالت معدني، انجام امور خدماتي از قبيل مشاوره، طراحي، نظارت، اجرا و پيمانكاري 
معادن روباز و زيرزميني، تعيين ميزان ذخيره معدن و انجام مطالعات، امكان سنجي، منابع 
آب، مكانيک س��نگ، سدس��ازي، هيدروژولوژي، حفاري، مطالعات و آزمايشات ژئوتكنيک، 
حفاري و نقره گيري، تهيه نقش��ه هاي زمين شناسي و توپوگرافي، نقشه برداري زيرزميني، 
خريد و ف��روش وتهيه و توزيع و انبارداري، واردات و ص��ادرات کليه کاالهاي بازرگاني، 
انج��ام کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات کش��ور، اخذ وام و تس��هيالت از کليه 
بانک هاي دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطاي 
نمايندگي در داخل و خارج از کش��ور،  شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، 
عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، برپايي هر قسم نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و 
جذب سرمايه گذاري خارجي و مشارکت با آنها و هر گونه اقدامي که در جهت منافع شرکت 
مؤثر و مرتبط باشد. 2- مرکز اصلي شرکت: ميمه- خيابان سعدي- کوچه سوم- پالك 3 و 
کدپستي 8351845961. 3- سرمايه شرکت: مبلغ ده ميليون ريال نقدي منقسم بر هزار سهم 
ده ه��زار ريالي با نام که مبلغ 3500000 ريال آن نقداً به حس��اب 41659493/82 نزد بانک 
ملت ش��عبه ميمه واريز و مابقي در تعهد صاحبان سهام شرکت مي باشد. 4- مدت شرکت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود اس��ت. 5- مديران و صاحبان امضاء: آقاي افش��ين اسدپور 
به ش��ما ره ملي 2063033560 به س��مت رئيس هيأت مديره و آقاي امير اسدپور درويش 
به ش��ماره ملي 2063120471 به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و آقاي مازيار مهاجراني 
خارج از اعضاء به سمت مديرعامل شرکت براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. کليه اسناد 
و اوراق بهادار و بانكي و س��اير نامه هاي اداري با امضاء رئيس هيئت مديره همراه با مهر 
شرکت معتبر است. 6- بازرس��ان اصلي و علي البدل شرکت: آقاي سعيد ارض پيما نعمتي 
با ش��ماره ملي 0062868772 و آقاي فريد اميني خوئي به ش��ماره ملي 0059913924 به 
ترتيب به س��مت بازرسان اصلي و علي البدل ش��رکت براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. 
7- روزنامه زاينده رود جهت انتشار آگهي ها و دعوت نامه هاي شرکت تعيين گرديد. نوروز- 

رئيس ثبت ميمه
 

ابالغ وقت دادرسي
201 کالس��ه پرونده: 15/901201، وقت رسيدگي: 91/2/20 ساعت 10/30 صبح، خواهان: 
کيخس��رو قيصي، خوانده: سهيال خدامي، خواسته: اعس��ار از پرداخت محكوم به. خواهان 
دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 15 حقوقي ارجاع 
گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعل��ت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در 
يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. رحيمي- مدير دفتر 

شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
230 شماره ابالغيه: 9010100350706133، شماره پرونده: 9009980350700961، شماره 
بايگاني شعبه: 900975، خواهان حسين واثق نيا دادخواستي به طرفيت خوانده رضا صادق 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
هفتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
9009980350700961 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/02/13 و ساعت 8:30 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. عرفان- مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
367 ش��ماره: 151 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين محصور تقريبًا چهار جريبي 
معروف چاله ش��هره بشماره پالك 3092 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 
9 ح��وزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي ب��ه نام بانو بهجت طيبي بادي فرزند غالمرضا 
در جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت، تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 
1391/02/16 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف 

با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهي به 
کليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش��ود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراض��ات مجاوري��ن و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ صورتمجلس 
تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 110/6 تاريخ انتشار: 1391/01/20 طويلي- 

رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

ابالغ اجرائيه
368 ش��ماره بايگاني پرونده: 9001171/1، ش��ماره ابالغيه: 9100510200300170، آگهي 
ابالغ اجرائيه کالس��ه: 9000400200300712/1. بدينوسيله به ش��رکت اتحاديه تأمين دام 
اس��تان اصفهان س��اکن اصفهان دروازه ش��يراز بدهكار پرونده کالس��ه 4228-115252 
که برابر گزارش مأمور ابالغ مربوطه مورد شناس��ايي واقع نگرديده اس��ت ابالغ مي گردد 
برابر س��ند ش��ماره 121657-1367/12/20 بين شما و س��ازمان وزارت جهاد کشاورزي 
اصفه��ان بايد موض��وع تخليه و تحويل مورد اجاره قطعه زميني به مس��احت س��ي هزار 
مترمرب��ع از اراضي ملي پالك 2270 اصلي واقع در بخش 6 ثبتي اصفهان از اراضي محور 
اصفهان زيار از توابع شهرس��تان اصفهان  که بر اثر عدم تخليه پالك مذکور درخواس��ت 
ص��دور اجرائي��ه نموده پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به کالس��ه فوق در اين 
اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رس��مي بشما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي که تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط يک نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به تخليه 
پ��الك مذکور اق��دام و در غير اي��ن صورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عملي��ات اجرائي 
 طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد ش��د. م الف/ 429 اسدي- سرپرس��ت اداره اجراي 

اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
369 ش��ماره: 479 آگهي ابالغ اجرائيه کالس��ه: 196-4184 بدينوسيله به شرکت تعاوني 
لبوس سپبد دشت ساکن حسن آباد- سه راهي کمال آباد- منطقه صنعتي بدهكار پرونده 
کالس��ه 196-4184 که برابر گ��زارش فرماندهي انتظامي بخ��ش جرقويه عليا در آدرس 
اعالمي ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد که برابر س��ند 138054-74/8/12 تنظيمي در 
دفتر اس��ناد رس��مي 56 اصفهان بين شما و وزارت جهاد کش��اورزي اصفهان موضوع 
تخليه مورد اجاره مس��احت هفت هزار مترمربع از اراضي ملي پالك 158 اصلي موسوم 
ب��ه حس��ن اباد و ديزي ک��وه بخش 22ثبت اصفهان ک��ه بر اثر عدم تخلي��ه پالك مذکور 
درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به کالسه فوق 
در اين اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما 
ابالغ مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي که تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب است فقط يک 
نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به تخليه پالك مذکور اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات 
اجرائي طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد ش��د. م الف/ 428 اسدي- سرپرست اداره 

اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
374 در خصوص پرونده کالسه 31/91 ش 33 خواهان صديقه اکبري دادخواستي مبني بر 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال وجه چک شماره 851569 مورخ 90/11/15 بانضمام مطلق 
خس��ارات به طرفيت رحمت اله کريمي بهجت آبادي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
روز 5ش��نبه مورخ 91/2/21 س��اعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي 
به اين ش��عبه واقع در خيابان آتش��گاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. دفتر شعبه 33 حقوقي 

مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
376 در خصوص پرونده کالسه 32/91 ش 33 خواهان صديقه اکبري دادخواستي مبني بر 
مطالبه مبلغ 17/500/000 ريال وجه چک شماره 490787 مورخ 90/12/15 بانضمام مطلق 
خسارات به طرفيت شهرام غالمي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز 5 شنبه مورخ 
91/2/21 س��اعت 9/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان آتش��گاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ 
شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان



دوستی سگ و جوجه غاز
یک سگ در انگلیس جوجه غاز یتیمی را 
از خطر مرگ به وسیله یک روباه وحشی 
نجات داد و اکنون از آن مراقبت می کند.

این داس��تان جالب، سرنوش��ت جوجه 
غازی ساکن استستد انگلیس است.

 یک روباه وحشی به یک غاز مادر حمله 
و آن را کشت. 

جوجه این ماده غازکه به شدت در خطر قرار داشت، به وسیله سگی 
به نام »فرد« نجات داده ش��د. اکنون این جوجه غاز زرد رنگ یتیم 
که »دنیس« نام دارد، تحت مراقبت این سگ قرار دارد. جرمی گولد 
اسمیت، صاحب 44 ساله این س��گ به دیلی میل اظهار داشت: این 
جوجه به شدت گلی شده بود. فرد ساعت ها آن را لیسید و تمیزش 
کرد. دوستی آنها ش��گفت انگیز و تماش��ای آن دو وقتی با هم بازی 

می کنند واقعا جالب است.
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امام علی )ع( :
بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد.

چندسال پیش، یک روز...
 چندس��ال پیش، یک روز جلوی تلویزیون 
دراز کش��یده بودم، فوتبال نگاه می کردم و 

تخمه می خوردم.
ناگه��ان پدرو م��ادر و آبجی ب��زرگ و خان 
داداش س��رم هوار ش��دند و فریاد زدند که: 
»ای ع��زب! ناق��ص! بدبخ��ت! بی عرضه! 

بی مسئولیت! پاشو برو زن بگیر.«
 رفتم خواستگاری. دختر پرسید:  » مدرک تحصیلی ات چیست ؟« گفتم: 

»دیپلم تمام «گفت: » بی سواد! امل! بی کالس!پاشوبرو دانشگاه. «
رفتم چهار سال دانشگاه لیسانس گرفتم......برگشتم، رفتم خواستگاری. 
پدر دختر پرسید: » خدمت رفته ای؟ « گفتم: » هنوز نه « گفت: »مردنشده 
نامرد! بزدل! ترسو! سوسول! بچه ننه! پاش��و برو سربازی. « رفتم دو سال 
خدمت س��ربازی را انجام دادم برگشتم. رفتم خواس��تگاری. مادر دختر 
پرسید: » شغلت چیست؟«گفتم: » فعال کار گیر نیاوردم.«گفت: »بی کار! 
بی عار! انگل اجتماع! عالف! پاشو برو سر کار. « رفتم کار پیدا کنم، گفتند: 
»سابقه کار می خواهیم. « رفتم سابقه کار جور کنم،گفتند: »باید کار کرده 

باشی تا سابقه کار بدهیم. «
دوباره رفتم کار کنم،گفتند: » باید سابقه کار داشته باشی تا کار بدهیم.«

برگشتم، رفتم خواستگاری.گفتم: » رفتم کار کنم گفتند سابقه کار، رفتم 
س��ابقه کار جور کنم گفتند باید کار کرده باشی.« گفتند:» برو جایی که 
سابقه کار نخواهد.« رفتم جایی که س��ابقه کار نخواستند. گفتند: »باید 
متأهل باشی.«  برگشتم. رفتم خواستگاری.گفتم: »رفتم جایی که سابقه 
کار نخواستند.گفتند باید متأهل باشی.« گفتند: » باید کار داشته باشی تا 
بگذاریم متأهل شوی.« رفتم.گفتم: »باید کار داشته باشم تا متأهل شوم.«

گفتند: »باید متأهل باش��ی تا به توکار بدهیم.« برگشتم. رفتم نیم کیلو 
تخمه خریدم. دوباره دراز کشیدم جلوی تلویزیون و فوتبال نگاه کردم!

جهنم های روی زمین
نقاط گرم در دنیا کم نیس��تند، اما برخی از ای��ن مناطق آنقدر گرم 
هستند که هیچ گونه زندگی در آن جریان ندارد و باعث شده تا وارد 

کتاب رکوردهای گینس شوند.
آشنایی با نقاط بسیار گرمی که روی کره زمین وجود دارند و به نوعی 
به جاذبه های توریستی نیز تبدیل شده اند، خالی از لطف نیست. در 

اینجا به آنها اشاره می کنیم:

الربع الخالی
 این کویر یکی از ب��زرگ ترین کویرهای 
زمین است و اندازه آن از کشورهایی مانند 
فرانسه و هلند بزرگ تر است.  این کویر 
بین چهار کشور عمان، عربستان، امارات 
عربی و یمن تقسیم شده است و با اینکه 
دومین نقطه از نظر ذخایر نفتی اس��ت، 
اما یکی از غیر قابل س��کونت ترین نقاط 
 روی زمین نیز هس��ت. در تابس��تان دمای این منطقه به 55 درجه

 سانتی گراد می رسد.

دره مرگ
 این دره در ایالت کالیفرنیا ق��رار دارد و به عنوان ک��م ارتفاع ترین، 
خش��ک ترین و گرم ترین نقطه آمریکای شمالی شناخته می شود. 
این دره در ارتفاع 86 متر زیر سطح دریاها قرار دارد و البته زیستگاه 
موجودات وحش��ی بس��یار زیادی اس��ت. در جوالی س��ال 1913 
 این منطق��ه به باالتری��ن دمای خ��ودش رس��ید و آن 56/7 درجه 

سانتی گراد بود.

العزیزیه
برای مدت زی��ادی این نقط��ه به عنوان 
گرم ترین نقطه زمین ش��ناخته می شد 
تا اینکه به تازگی رکورد آن شکسته شد. 
این صحرا در نزدیکی شهر العزیزیه قرار 
دارد و البته به عنوان گرم ترین نقطه ای 
شناخته می شود که در آن مردم زندگی 
می کنند. این نقطه در سپتامبر 1922 

به باالترین دمای خود رسید و آن 57/8 درجه سانتی گراد است.

 ساخت کاغذ دیواری 
ضد زلزله

آلمان��ی  محقق��ان 
موفق ب��ه طراحی و 
ساخت کاغذ دیواری 
مقاوم در برابر زلزله 
شده اند که می تواند 
از تخری��ب و ف��رو 
ریخت��ن دی��وار در 
زمان وقوع زمین لرزه 

پیشگیری کند.
محققان مؤسسه تکنولوژی کارلسروهه آلمان با استفاده 
 از الیاف شیش��ه ای با مقاومت باال که ب��ه یکدیگر بافته 
شده اند، یک پوشش ااِلستیک بسیار قوی تولید کرده اند 
که می تواند انرژی ناشی از زلزله را به چهار جهت مختلف 

منتقل کرده و مانع از فرو ریختن دیوار شود.
 این کاغذ دیواری به وسیله چس��ب نرم و قابل انعطافی 
که از آب و دانه های پلی اورتان س��اخته ش��ده اس��ت، 
به دیوار اصلی متصل می ش��ود. پس از نفوذ چس��ب به 
داخل دیوار و تبخیر آب موج��ود، دانه های پلی اورتان 
 پوشش بسیار مس��تحکم روی دیوار ایجاد می کنند که 
باعث انتق��ال انرژی ناش��ی از زلزله به جه��ات مختلف 
می ش��ود.  موریتس اوربان، از محققان این مرکز تأکید 
می کند: کاغذ دیواری ضد زلزله در شبیه سازی زلزله مورد 
آزمایش قرار گرفته و به دلیل استفاده از این پوشش در 

دیوارهای خانه، ساختمان تخریب نشد. 
تولید تجاری پوشش دیواری مقاوم در برابر زلزله از سال 

جاری میالدی آغاز می شود.

معموال والدی��ن در نامگ��ذاری کودکان حساس��یت و 
وسواس خاصی به کار می برند، به طوری که از چند ماه 
قبل از تولد فرزندشان سعی می کنند چند اسم را که به 

نظرشان مناسب است و دوست دارند، انتخاب کنند.
در این میان، برخی خانواده ها ب��ه دنبال معنی زیبایی 
برای اس��م فرزند خود هس��تند و برخی دیگ��ر زیبایی 

ظاهری اسم را مبنای انتخاب خود قرار می دهند.
 با توجه به این موارد، س��ازمان ثبت احوال الگوهایی را 

برای نامگذاری مشخص کرده است.
مدیر ثبت احوال اس��تان ته��ران در این ب��اره گفت: در 
پژوهش های انجام شده مشخص شده است که 12 الگو 

در نامگذاری کودکان ایرانی وجود دارد:
1   اس��امی گل ها و گیاهان مانند نس��ترن، الدن، 
شکوفه، صنوبر، نیلوفر، نس��ترن، سوسن، الله، شب بو، 
نعنا، پونه و یاس که این اس��امی در دختران مش��اهده 

می شود.
2   اسامی کرات و اجرام آسمانی مانند ستاره، سیاره، 
قمر، ماه، خورش��ید، پروین، مشتری، سهیل، کیوان که 

این اسامی نیز بیشتر شامل دختران می شود.
3  اسامی مظاهر طبیعت مانند دریا، ساحل، صحرا، 
س��پیده، بهار، آفاق، باران، ش��بنم و افق که این اسامی 

بیشتر در میان دختران مشاهد می شود.
4   اس��امی حیوانات زیبا مانند غ��زال، آهو و جیران 
که درمیان دختران و پسران وجود دارد که در دختران 

فراوانی بیشتری دارد.
5   اس��امی پرندگان مانند پرس��تو، درنا، چکاوک، 
طوطی، طاووس، عقاب، شاهین، ش��هباز، فاخته، مینا، 
ش��باهنگ و پوپک که هم در پس��ران و هم در دختران 
از این اسامی اس��تفاده می ش��ود که البته در دختران 

غالب است.
6  اسامی موجودات خیالی مانند پری، پریسا، فرشته، 
حوری،حوریه،حورا، پریا، مالئک ک��ه فقط به دختران 

اختصاص دارد.
7   اس��تعاره های اغراق آمیز مانند فتانه، س��احره، 
افسانه، افسون، شراره، شعله، فریبا، فهام، نایره و هنگامه. 

این اسامی فقط درمیان دختران وجود دارد.
8  اصطالحات ادبی و قالب های شعری مانند غزل، 
قصیده، ترانه س��اغر، س��اقی، صراحی، مدیحه، قصه و 

چکامه که این اسامی نیز مخصوص دختران است.
9   نام های توصیفی مانند دانا، فرزانه، ادیب، الهام، 
اعظم، اکرم، س��لیم، الهام، مهس��ا و عرفان که در میان 

دختران و پسران مشاهده می شود.
10   نام ه��ای دینی و مذهبی مانند محمد، عیس��ی، 
موسی، علی،حسن، حس��ین، ابوالفضل، عباس، مریم، 
سارا، خدیجه، هاجر، فاطمه، زهرا و زینب هم در پسران 

و هم در دختران وجود دارد.
11   اس��امی و صفات خداوند مانن��د رحمان، رحیم، 
س��تار، غفار، غفور، ق��ادر، عبدالرحم��ن، عبدالرحیم، 
عبدالس��تار، عبدالغفارو عبدالغف��ور که فقط مخصوص 

پسران است.
12   نام های ملی و باس��تانی مانند رس��تم، کوروش، 
دیاکو، داری��وش، س��هراب، آرش، آریا، آری��ن، ماندانا، 
تهمینه، ارنواز و آپاما که هم در میان پسران و هم در میان 
دختران مشاهده می ش��ود. این الگوها نشان می دهد 
دختران نسبت به پسران از تنوع و فراوانی بیشتری برای 

نامگذاری برخوردارند.

 دختران، تنوع اسمی
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

گردشگری

خوب، بد، زشت

تازه ها

مهرزاد دانش

داستان

اخبار ویژه

عکس نوشت

زندگیموفقیت

در آمریکا پیرم��ردی ماهیگیر ب��ه نام جیم��ز اروادا 
زندگ��ی می کند که در س��ن 9۰ س��الگی ش��روع به 
یادگیری خوان��دن و نوش��تن کرده اس��ت. وی االن 
 98 س��اله اس��ت و در حال حاضر، یکی از مسن ترین 
دانش آم��وزان دنیاس��ت. او که ب��ه علت ب��اال بودن 
س��ن قادر به مدرس��ه رفتن نب��ود، تصمی��م گرفت 
معل��م خانگ��ی بگی��رد. بچه ه��ای یک��ی از مدارس 
آمری��کا به دیدن جمی��ز رفتن��د و آق��ای اروادا برای 
بچه ه��ا این ط��ور صحب��ت کرد: »ب��اور کنی��د فکر 
کردم دوباره ب��ه دنیا آمدم. خدا را ش��کرگزارم، چون همیش��ه می خواس��تم بیام��وزم، ولی 
فرصت��ش را نداش��تم.« جیم��ز اروادا برای بچه ه��ا هدیه ای دارد، دس��ت نوش��ته هایش در 
 کتاب »به زبان ماهیگیر« که در آن، از زندگی پر فراز و نش��یب خود ب��ه عنوان یک ماهیگیر 
صحبت می کند. جیمز اروادا در ادامه صحبت هایش برای بچه های مدرسه گفت: »از آنچه انجام 
داده ام، احساس غرور می کنم. این کتاب خیلی کوچکی اس��ت، ولی پیام بزرگی دارد. از همه 

جای دنیا برایم نامه می نویسند و بعد از خواندن نامه ها جلوی اشک هایم را نمی توانم بگیرم.«

دو مرد ویتنامی که نامش��ان فاش نشده است، شهر 
بافورد در ایالت وایومینگ را خریداری کردند.

این شهر تنها یک خانه - مدرس��ه، یک پمپ بنزین، 
یک خانه سه خوابه با یک کابین و یک مغازه دارد.

دان سمونز، صاحب قبلی و تنها ش��هروند این شهر، 
آن را به مبلغ 1۰۰ هزار دالر در یک حراجی به حراج 

گذاشت.
چند سال پیش، زمانی که پس��ران آقای سمونز این 
ش��هر را ترک کردند، او تنها ش��هروند این شهر شد. 

سمونز 6۰ ساله، از سال 198۰ در این ش��هر زندگی کرده و اکنون از سمت خود به عنوان 
شهردار این شهر هم کناره گیری کرده است.

مؤسسه حراجی که این ش��هر را حراج کرده می گوید این ش��هر یک برج تلفن همراه و 4 
هکتار زمین دارد که دور آن نرده کشی شده است.

قدمت شهر بافورد به ساخت خط آهن سراسری آمریکا باز می گردد و در مقطعی از تاریخ، 
حدود دو هزار نفر جمعیت داشته است.

با توجه ب��ه ظرفیت و قابلیت های مختل��ف نهفته در اقصی 
نقاط کشور به ویژه در اصفهان، جمعی از هنرمندان اصفهانی 
دو مجموعه ویدیوی��ی فرهنگی تهیه کرده اند ک��ه در آن به 

معرفی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری، موسیقیایی و 
گردشگری استان ها پرداخته می شود. نوید وظیفه مستعان 
مدیر طرح، تولید و مجری و گوینده ای��ن اثر فرهنگی در این 
رابطه گفت: اثر ویدیویی اول با نام »سفری به اصفهان« برای 
معرفی قابلیت های اصفهان از زوایای مختلف و شناس��اندن 
هرچه بهت��ر فرهنگ و هن��ر پایتخت فرهن��گ و تمدن ایران 

اسالمی به دیگر هموطنان تهیه شده است. 
اثر ویدیویی دوم نیز با نام »کوچه باغ ایران« محصولی فرهنگی 
و هنری است که در آن آداب و رسوم، تاریخ، فرهنگ و تمدن 
و هنر اس��تان های خراس��ان، گیالن، آذربایجان، کردستان، 
فارس و چهارمح��ال و بختیاری مورد بحث ق��رار می گیرد و 
سپس قطعه ای از موس��یقی محلی آن استان به وسیله گروه 

موسیقی نغمه اصفهان، به سرپرس��تی مسعود اهتمام نواخته 
می ش��ود تا مخاط��ب بتواند ب��ا آن منطقه ارتب��اط هنری و 

فرهنگی برقرار کند. 
مس��تعان خب��ر داد: در این دو اث��ر فرهنگی از وجود اس��تاد 
شورشینی، از کارشناسان برجسته گردش��گری و از استادان 
مطرح تاریخ نیز استفاده شده است که آداب و رسوم و فرهنگ 
و تمدن هر اس��تان را توضیح م��ی دهند. وی گف��ت: این دو 
ویدیوی فرهنگی با هدف شناسایی قابلیت های مختلف اقصی 
نقاط کشور و همچنین، اش��اره به پتانسیل های گردشگری 
و فرهنگی هنری اصفهان تهیه ش��ده اس��ت و ب��ه طور قطع 
می تواند نقش به سزایی در فرهنگ س��ازی و بسط و توسعه 

فرهنگ ایرانی داشته باشد. 

فروش کوچک ترین شهر آمریکامسن ترین دانش آموز دنیا

سفری به اصفهان، در کوچه باغ ایران

برقراری ارتباط مناس��ب با فرزن��دان مهارتی تربیتی 
اس��ت. تربیت کردن فرزندان در صورتی ک��ه ارتباط 
مناسبی بین والدین و فرزندان ایجاد شود، امری مؤثر 
و لذت بخش اس��ت. برقراری ارتباط مناس��ب یکی از 
عوامل افزایش اعتماد به نفس و احترام دو طرفه است. 
»Parenting« به بخش��ی از اص��ول صحیح ارتباط 
بین والدین و کودک اش��اره کرده اس��ت که می تواند 

آموزنده باشد.
  فرزند ش��ما باید متوجه باش��د ش��ما به کارهای او 

عالقمند هستید و در صورت نیاز به او کمک می کنید.
  زمانی که می خواهد مطلبی را با شما در میان بگذارد، تلویزیون را خاموش کنید، مجله ای 

را که در دست دارید روی میز قرار دهید و تمام حواس خود را متوجه او کنید.
  زمانی که می خواهد مطلب مهمی بیان کند، از جواب دادن به تلفن بپرهیزید.

  بهترین زمانی که می توانید با فرزندتان ارتباط برقرار کنید، زمانی است که با او تنها هستید.
  تحقیر کردن یا مقایسه او با دیگران باعث کینه توزی او می شود. 

  سعی کنید به لحاظ فیزیکی به گونه ای بایستید یا بنش��ینید که متناسب با قد فرزندتان 
باشد، سپس با او حرف بزنید.

   اگر از نحوه برخورد یا رفتار او خشمگین هستید، صبر کنید تا عصبانیت شما فروکش کند، 
سپس با او موضوع را در میان بگذارید.

دختر 1۰ ساله کلمبیایی که با به دنیا آوردن یک نوزاد دختر 
سالم در زمره جوان ترین مادران جهان قرار گرفته، موجب 

برانگیختن خشم هموطنان خود شده است.
این مادر کم سن و سال، یکی از دختران قبیله بومی شمالی 

»وایو« در شبه جزیره »الگوآجیرا« است.
 به نوش��ته روزنام��ه دیلی میل، ای��ن اولین باری اس��ت که 

 ی��ک دختر ک��م س��ن از ش��هر مانائ��ور، پیش از رس��یدن 
 به س��ن نوجوانی ب��رای بارداری خ��ود به پزش��ک مراجعه 

می کند. 
شنیدن خبر بارداری این مادر نوجوان مردم شهر را عصبانی 

کرده است.
این دختر کلمبیایی به دلیل درد بس��یار ش��دید به پزشک 

مراجعه کرد و پزشکان تصمیم گرفتند فورا او را تحت عمل 
سزارین قرار دهند.

 پلیس کلمبیا می تواند پ��در این نوزاد را ب��رای پایین بودن 
 س��ن مادر بچه تحت پیگرد قرار دهد، اما قانون اساسی این 
 کش��ور تا حدودی برای قبیل��ه »وایو« خ��ود مختاری قائل 

می شود.

س��ی دی های کثیف باع��ث پرش، خطا و آس��یب به 
سی دی پلیر شما می شوند.

با تمیز ک��ردن س��ی دی های کثیف، غب��ار گرفته و 
دارای اثر انگشت قبل از استفاده مجدد، عمر سی دی 
و س��ی دی پلیر خود را افزایش دهید. س��ی دی های 
کثیف باعث پرش، خطا و آسیب به سی دی پلیر شما 
می ش��وند. برای تمیز کردن آنها تنها به: الکل،پارچه 

نرم و بدون پرز، آب،کاسه و حوله نیاز دارید.
1   سی دی را با یک انگشت نگهدارید. کافی است 

انگشت خود را داخل سی دی کرده و قسمت براق را رو به باال نگه دارید.
2   مقدار کمی الکل سفید روی یک پارچه نرم )س��اتن، ابریشم یا دستمال مخصوص 

عینک( بریزید.
3   پارچه را نزدیک وسط یا روی سوراخ سی دی گذاش��ته، به صورت دَورانی به طرف 
بیرون مالش دهید. برای تمیز کردن لبه ها، سی دی را برگردانید. این کار را تا تمیزی کامل 

ادامه دهید.
4  یک کاس��ه کوچک را از آب پر کنید. س��ی دی را داخ��ل آن فرو ببری��د و بگذارید 
 5-3 دقیقه در آن باقی بماند. با این کار الکل و جرم های باقی مانده از روی س��ی دی پاک 

می شوند.
5   سی دی را درآورده با همان روش مرحله 3، با حوله خشک کنید.

نکات کلیدی برای ارتباط موفق با فرزندان

جوان  ترین مادر دنیا

راه داشتن سی دی بدون َخش

یادگاری نویسی

 یادگاری نویسی  روی هلي کوپتر  
به جا مانده از حادثه طبس. 
 ظاهرا مردم آزادانه دارند  با خالقیت 
 و با فراغ بال به خلق یادگاری
   روی این هلي کوپتر  
می پردازند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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