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در صورت رعایت نکردن صرفه جویی 20 درصدی اتفاق می افتد
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خدمت سربازی 2۱ ماهه شد

 امیر علی و فاطمه، محبوب ترین
 اسامی کودکان در اصفهان

سازمان وظیفه عمـومی نـاجـا اعالم کرد: برابر ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، 
ــموالنی که از فروردین ماه سال 1391 به  مدت خدمت دوره ضرورت برای مش

خدمت اعزام می شوند ...

مجتبی قبادیان، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان  4
با اعالم نگرانی از وضعیت ذخیره آب پشت سد زاینده رود به عنوان منبع 
عمده تأمین آب استان گفت: هم اکنون دچار کمبود هستیم  و اگر مردم 

10 تا 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند...

نامه دانشگاه اصفهان 
به خانواده ها دردسر 

آفرید

ــگاه اصفهان در چند روز گذشته خبری اعالم  رییس دانش
ــگاه همراه بود.  ــجویان این دانش ــا واکنش دانش کرد که ب
ــت خبر داده بود نامه ای به خانواده  ــین رامش محمد حس
برخی دختران دانشجو که در خوابگاه این دانشگاه اسکان 
دارند ارسال شده که  این افراد شامل دانشجویانی هستند 
که بدون اطالع قبلی  و هماهنگي با مسئوالن خوابگاه، شب 
هایی را در این خوابگاه حضور نداشته اند. قانون خوابگاه می 
گوید، اگر دانشجوی دختری قصد دارد شبی را در خوابگاه 
نباشد الزم است غیبتش را به مسئوالن خوابگاه اطالع دهد 

و اگر اطالع ندهد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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 نگاهی به نامه ای که مطبوعات اصفهان 
3

را آشفته کرد

نگاه مردم اصفهان به  قالده های طال 5

ــتگاه قضا در نشست خبری  ــخنگوی دس ــنی اژه ای، س محس
ــتگاه  ــاره تصمیم دس ــره درب ــت: گزارش های منتش خود گف
ــتان سابق تهران  ــیدگی نکردن به پرونده دادس  قضا برای رس
ــیدگی  ــوه رس ــاره نح ــنی اژه ای درب ــت نیست.محس درس
ــن پرونده  ــت: در ابتدا برای ای ــوی گف ــعید مرتض به پرونده س
ــاکیان با این قرار،  ــد که با اعتراض ش قرار منع تعقیب صادر ش
ــز قرار منع  ــی دادگاه نی ــد. قاض ــتاده ش پرونده به دادگاه فرس
ــت. هم  ــرا بازگش تعقیب را نقض کرد و پرونده دوباره به دادس
ــود. وی برخورد در این  ــرا دنبال می ش اکنون پرونده در دادس
ــتگاه قضا  ــرد و گفت: اگر دس ــدون اغماض اعالم ک پرونده را ب
ــد، وی تعلیق  ــیدگی کن ــن پرونده رس ــت به ای  تصمیم نداش
ــرا نیز برای او قرار صادر و دادگاه قرار را نقض  ــد و دادس  نمی ش

نمی کرد. گزارش هایی که درباره رسیدگی نکردن قوه قضائیه به 
این پرونده منتشر شده صحت ندارد. اژه ای در پاسخ به این که 
چرا در برخی از پرونده ها مانند پرونده جوانفکر با این که حکم 
ــود، گفت: این گفته  ــده در مرحله اجرا متوقف می ش قطعی ش
صحیح نیست؛ زیرا در سال 89 و 90 اجرای احکام بسیار بیشتر از 
سال های گذشته بوده است. در موضوع آقای جوانفکر هم حکم 
ــیر اجرایی خود را طی می کند. دادستان کل  قطعی شده و مس
کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده محمد شریف ملک زاده، 
دبیر سابق شورای عالی ایرانیان، گفت: دراین پرونده قرار صادر 
شد، ولی این قرار مورد اختالف بازپرس و دادستان بود که دادگاه 
قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله 

ارسال به دادگاه است.

درگذشت مسن ترین 
پزشک جهان

حکم اعدام برای 
فوتبالیست مشهور

مجری مشهور 
آمریکایی درگذشت

انتشار فراخوان ایده 
انیمیشن  در شهرکرد 
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برآورد به موضوعرديف
ميليون ريال

مبلغ تضمين 
به ريال

آخرين مهلت 
تحويل

تاريخ 
شهرستانبازگشايي

شهركرد82812/000/00091/2/591/2/9احداث بند خاكي حوزه دوتو1

بروجن82512/000/00091/2/591/2/9احداث بند خاكي بيدقطار2

شهركرد77211/000/00091/2/591/2/9احداث بند خاكي شمس آباد3

4
تكميل بند خاكي گنج و 

گرداب
لردگان154015/000/00091/2/591/2/9

1- تضمين شركت در مناقصه )توضيح در اسناد( طبق آيين نامه تضمين براي معامالت 
دولتي.

2- مهلت دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول به مدت 3 روز مي باشد.

3- محل دريافت اسناد دفتر امور قراردادها- تحويل و گشايش پيشنهادها اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان به نشاني شهركرد- خ آيت ا... كاشاني جنب اداره ثبت.

4- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادها.

5- محل تأمين اعتبار: حوادث، استاني.

6- هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

7- هر پيمانكار مي تواند فقط برنده يك پروژه باشد.

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان چهارمحال و بختياری

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد تعدادي از 
پروژه هاي آبخيزداري سال 90 را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار واجد 
شرايط )رشته آب يا منابع طبيعي و آبخيزداري( براساس فهرست بهاء پايه آبخيزداري 
سال 88 )بدون تعديل و ماب التفاوت( به شرح ذيل واگذار نمايد لذا جهت ثبت نام 

شركت در مناقصه و دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

نوبت دومآگهي فراخوان مناقصه آگهی مناقصه 01-91نوبت دوم
)جرايد و ساير دستگاههای اجرايی استان(

شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زير از طريق برگزاری مناقصه انتخاب پيمانكار نمايد.

تذکرات:
شركت كنندگان موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری می باشد.

پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شركت، گواهی تشخيص صالحيت و سوابق كاری خود قبل از تهيه اسناد می باشند. 
بديهی است تحويل اسناد مناقصه منوط به ارزيابی سوابق و توان شركت كنندگان می باشد.

برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 5 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه 
بانكی، اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به شهرداری تسليم نمايد.

واجدين شرايط می توانند از تاريخ 91/01/17 لغايت 91/01/23 همه روزه به جز روزهای تعطيل به حوزه معاونت عمران شهری 
واقع در خيابان كاوه ابتدای اتوبان دكتر چمران مراجعه و با ارائه معرفينامه كتبی شركت و ساير مدارک نسبت به دريافت اسناد 
مناقصه اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه اسناد مناقصه می بايست توسط شركت كننده تاييد مهر و امضا شده و طبق شرايط 

مناقصه ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1391/01/24 می باشد. بديهی است دريافت پاكات بعد از 

ساعت مقرر امكان پذير نمی باشد.
حضور نماينده تام االختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادی و با معرفينامه كتبی پيمانكار در روز بازگشايی پاكتها در محل 

الزامی است.
شهرداری اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
هزينه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 2186982

جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتی htpp://www.isfahan.ir مراجعه نمايند.

مبلغ برآورد اوليه نام پروژه
تقريبی به ريال

محل تامين اعتبار 
شهرداری

مدت اجرای 
عمليات

سپرده شرکت در 
مناقصه به ريال

احداث انديشكده بيداری و تمدن 
مركزی و منطقه 8/850/000/000اسالمی )91-01-01(

1033/050/000 ماه3

مجموعه هنرهای نمايشی روباز الله 
613/250/000 ماهمنطقه 2/250/000/00010)91-01-106/2(

پياده روسازی ضلع غربی خيابان الله 
612/050/000 ماهمنطقه 1/850/000/0007)زينبيه جنوبی( )91-01-101/2(

611/300/000 ماهمنطقه 1/600/000/0007احداث پارک گلستان )91-01-02(

پياده روسازی و ساماندهی ضلع 
410/700/000 ماهمنطقه 1/400/000/0006جنوبی خيابان 15 خرداد )91-01-03(

معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان 



چهره روزيادداشت

نوری مالکی تهديد شد
بارزاني با اع��ام اين كه به زودي نشس��تي ميان مقام��ات عراق براي 
پايان دادن به اختاف ها برگزار مي ش��ود، تهديد ك��رد در صورت عدم 
 پاس��خگويي مثبت المالكي به تصميم��ات اين نشس��ت، ديگر وي را 
به عنوان نخست وزير قبول نخواهيم داشت. شايان ذكر است بارزانی با 
المالكی بر سر معاون اول رييس جمهور و نحوه محاكمه او اختاف دارند.

پايکوبی صهیونیست ها 
درمسجداالقصی

گروهی از شهرک نش��ينان صهيونيس��ت در اقدامی توهين آميز پس 
از ورود به محوطه مس��جد االقصی، ب��ه رقص و پايكوب��ی پرداختند.

رژيم اشغالگر از جمعه گذش��ته به بهانه تأمين امنيت شهرک نشينان 
صهيونيست در يكی از اعياد يهوديان، قدس را منطقه بسته اعام كرد.

 ورود دومین ناو هواپیمابر آمريکا 
به خلیج فارس

پايگاه پنجم دريايی آمريكا از ورود دومين ناو هواپيمابر اياالت متحده به 
 خليج فارس خبر داد. اين برای چهارمين بار در 10 سال اخير است كه 
دو ناو هواپيمابر آمريكايی به طور همزمان در خليج فارس حضور دارند.

به گفته مقامات آمريكايی، اين ناوها وظيفه حمايت از عمليات نيروهای 
آمريكايی در افغانس��تان و همچنين مبارزه با پديده دزدی دريايی را بر 

عهده دارند. 

كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا اواخر سال 
گذشته با درخواس��ت براي ازس��رگيري مذاكرات، گفته بود كه 
مي خواهيم در اس��تانبول يا هر مكان ديگري ك��ه ايران انتخاب 
مي كند، به ميز مذاك��ره بازگرديم، اما تحوالت ماه جاری نش��ان 
داد كه براي نماينده كش��ورهاي 1+5 در مذاكرات با ايران، بحث 
بر سر مكان مذاكرات موضوع مهمي اس��ت. به اين ترتيب مكان 
گفت وگوها مهم تر از محتوا و دس��تور كار مذاكراتي ش��ده است 
كه شش كشور براي آن لحظه ش��ماري مي كردند و به اين شكل 

حاشيه اي پر رنگ تر از متن را پديد آورده اند.
كاترين اش��تون بافاصله پس از تحريم های نفت��ی و مالی ايران 
در زمس��تان گذش��ته، اعام كرد كه اي��ن اتحادي��ه همچنان بر 
دنبال كردن مس��ير دو س��ويه ب��راي اطمينان يافت��ن از اين كه 
ايران »درخواست ما براي آمدن بر س��ر ميز و برگزاري نشست را 
جدي مي گيرد« تأكيد مي كند. او ابراز اميدواري كرد كه ايران به 
تحريم ها واكنش مثبت نشان دهد و هدف از تحريم ها را بازگشت 
ايران به ميز مذاكرات خواند. اش��تون در كنفرانسي خبري گفت: 

مي  خواهيم ايران به ميز مذاكره برگردد و به پيشنهادي كه سال 
گذشته در استانبول ارائه ش��د، به عنوان راه هاي اعتمادساز نگاه 
كند يا پيشنهادات جديد خود را ارائه كند. رييس سياست خارجي 
اتحاديه اروپا دو هفته بع��د در گفت وگو با خبرگ��زاری العالم در 
بروكسل اظهار كرد:  ما خواهان از س��رگيري مذاكرات هستيم و 
مي خواهيم در اس��تانبول يا هر مكان ديگري ك��ه ايران انتخاب 

مي كند، به ميز مذاكره بازگرديم.

گزينه های ديگر
 دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كش��ورمان نيز در واكنش به اين 
پيام ها در تاريخ 26 بهمن ماه، در نامه اي به اش��تون با اس��تقبال 
از آمادگي1+5 براي بازگش��ت به گفت وگوها به منظور برداشتن 
گام هاي بنيادين جهت همكاري پايدار، مراتب آمادگي جمهوري 
اس��امي ايران را براي ادامه گفت وگو اعام كرده بود.پس از آن، 
وزير امور خارجه آمريكا زمان و مكان مذاكرات را 25 فروردين و 
در اس��تانبول اعام كرد، اما وزارت امور خارجه روسيه اعام كرد 

كه مكان مذاكرات هنوز قطعي نشده است. 
آنكارا، استانبول، ژنو، بغداد و دمشق و چند شهر اروپايي ديگر به 
عنوان مكان احتمالي انجام مذاكرات از س��وي دو طرف پيشنهاد 
داده شده اس��ت، اما در حال حاضر با وجودي كه مقامات ايراني و 
ديپلمات هاي اروپايي 25 فروردين را براي مذاكرات آينده ايران 

و 1+5 اع��ام كرده ان��د، 
هن��وز رايزني ه��ا ب��راي 
تعيي��ن م��كان مذاكرات 
ادام��ه دارد و علي اكب��ر 
صالحي، وزير امور خارجه 
كش��ورمان اع��ام كرده 
است كه جليلي به زودي 
مكان مذاك��رات را اعام 
خواهد كرد. روز يكشنبه 
در آخري��ن اظهار نظرها، 
از  نق��ل  ب��ه  رويت��رز 
سخنگوی كاترين اشتون 
اعام كرد ك��ه مذاكرات 
اي��ران و گ��روه 1+5 روز 
26 فروردي��ن م��اه در 
استانبول برگزار می شود، 
اما پس از آن، رجب طيب 
اردوغ��ان،  نخس��ت وزير 
تركي��ه اع��ام ك��رد كه 
 كش��ورش اباغي��ه  اي

رس��مي در اي��ن  ب��اره 
دريافت نكرده است.

به نظر مي رسد آن چه براي 1+5 اهميت دارد، تحت فشار گذاشتن 
ايران به هر بهانه اي است؛ چه از طريق بازگشت به ميز مذاكرات، 
ارسال نامه به دبير سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، تعيين مكان 
مذاكرات و يا ايجاد محدوديت در برنامه هس��ته  اي ايران. در اين 
راس��تا، روند اعمال تحريم ها به بهانه تحت فشار قرار دادن ايران 
براي انجام مذاكرات و در نهايت مجادله بر س��ر مكان مذاكرات، 
همگی وجوه گوناگون يک راهبرد برای به گوشه رينگ كشاندن 
ايران هستند. به اين ترتيب كشورهای غربی مذاكرات با ايران را 
نه به عنوان شيوه ای برای حل كردن مسائل، بلكه به مثابه ابزاری 
برای اعمال فشار و تهديد عليه ايران به كار می برند. مسلما چنين 
رفتاری دستاوردی جز دامن زدن به اختافات و كورتر كردن گره 

پرونده هسته ای ايران، دستاوردی نخواهد داشت.

مکان نمايی پروژه ای از پیش شکست خورده

ادامه ابهام در محل برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 

در حالي كه آمريکا و اروپا هدف از تحريم هاي ش�ديد اخیر علیه ايران را بازگشت ايران به میز  مجید 
مذاكرات و گفت و گو درباره برنامه هسته  اي اعالم كرده اند، به نظر می رسد اين كشورها با مخالفت كافی

شديد با انجام مذاكرات در مکان هاي ديگر غیر از استانبول و تبديل مکان گفت وگوها به محلي 
براي مناقشه، از اين حربه براي اعمال فشار بیشتر بر ايران استفاده می كنند. 

 در ديدار اردوغان با رهبری 
چه گذشت؟

عضو كميس��يون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��امی در خصوص جزئيات دي��دار اردوغان، 
نخس��ت وزير تركي��ه با رهب��ر معظم انق��اب، گفت: در 
اي��ن ديدار همس��ر و دختر آق��ای اردوغان هم��راه وی 
حضور داش��تند. زهره الهي��ان افزود: در اي��ن ديدار نوع 
ن��گاه و ارادت آق��ای اردوغان و همس��ر و فرزندش��ان به 
رهبر معظم انقاب كاما مش��هود ب��ود. اردوغان در اين 
دي��دار خطاب به رهبر معظم انق��اب، بيان كرد كه من 
 به عنوان يک مس��ئول كش��ور به خدمت شما نيامده ام،

بلك��ه به عنوان مريدی به خدمت مرادم آمده ام. نماينده 
ته��ران در خان��ه ملت ادام��ه داد: همس��ر و دختر آقای 
اردوغان در اين ديدار خطاب به رهبر معظم انقاب بيان 
كردند كه شما ما را به ياد پيامبر گرامی اسام می اندازيد.

 صدور قرار جلب مرتضوی 
به دادرسی 

پس از صدور قرار منع تعقيب برای دادستان سابق تهران 
در پرونده معروف به بازداشتگاه كهريزک، شاكيان پرونده 
به اين قرار اعتراض كردند.در ادامه، پرونده به دادگاه تهران 
فرس��تاده ش��د و قاضی رأی به صدور رأی دادرس��ی داد. 
محسن روح االمينی، يكی از شاكيان اين پرونده نيز گفت: 
قرار است به زودی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای تهران 

به سعيد مرتضوی تفهيم اتهام شود.

احتمال احضار  وزير ارشاد
نماينده اصفهان در مجلس از احتمال احضار  وزير ارشاد 
به مجلس به دليل اكران »خصوصی« و »گشت  ارشاد« 
خب��ر داد. حجت االس��ام محمدتق��ی رهب��ر، نماينده 
مردم اظهار داش��ت: نظر ش��خصی بنده  اين اس��ت كه 
دس��تگاه هايی كه بايد بر فيلم ها نظارت كنند، در مقابل 

سينما گران كوتاه می آيند.

 بهمنی استعفا كرد
 دولت نپذيرفت

محمود بهمنی، رييس كل بان��ک مركزی به دليل آنچه 
كه به برداشت شبانه دولت از حساب بانک ها در اجرای 
اباغيه دول��ت و تصميم كميته پنج نف��ره ارزی مربوط 
می شود، از س��مت خود اس��تعفا كرد، اما مقامات ارشد 
 دولتی به وی پيغام داده اند كه بماند و كارش را با قدرت

 ادامه دهد.

خبر بین الملل

خبر كوتاه
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پرونده فاز دوم هدفمندی یارانه ها روی میز آیت اهلل هاشمی شاهرودی 

در پی اختاف نظر مجلس و دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها، بررسی اين 
موضوع در دستور كار هيأت عالی حل اختاف قوا قرار گرفت. اقدام يكجانبه دولت در اجرای  

اين طرح، با واكنش مجلس روبرو شده است.

سازمان وظيفه عم�ومی ن�اج�ا اعام كرد: برابر اباغ س��تاد كل نيروهای مسلح، 
مدت خدمت دوره ضرورت برای مش��موالنی كه از فروردين ماه س��ال 1391 به 
خدمت اعزام می ش��وند به نس��بت مدت قانونی آن كه 24 ماه بوده، حسب مورد، 

كاهش يافته است. 
طبق آخرين اباغيه ستاد كل نيروهای مس��لح، مدت خدمت دوره ضرورت برای 
كاركنان وظيفه درنيروهای مس��لح و يگان های حفاظت 21 ماه و اين مدت برای 
كاركنان وظيفه مأمور به دستگاه های غيرنظامی به جز يگان حفاظت، 24 ماه است، 
همچنين مدت خدمت كاركنان وظيفه در مناطق جنگی و امنيتی درگير، 18 ماه 
و برای كاركنان وظيفه غيربومی در مناطق امنيتی غيردرگير و مناطق عملياتی و 

مناطق محروم و بد آب و هوا 19 ماه است.
سربازانی كه در سال 90 و قبل ازآن به خدمت اعزام شده اند، مدت خدمت آنان برابر 
مقررات س��ابق )مناطق عادی؛ 18ماه، مناطق جنگی و عملياتی؛ 16 ماه، مناطق 

محروم و بد آب و هوا؛ 17 ماه( است.
 همچنين س��ازمان وظيفه عم�ومی ن�اج�ا اعام كرد: معافيت سه برادری )يعنی 
معافيت يک فرزند از خانواده ای كه سه فرزند آن خدمت كرده( از سال 1388برابر 
مصوبات و اباغيه ستاد كل نيروهای مس��لح به مرحله اجرا درآمد و تا پايان سال 
1390 نيز استمرار داشت، اما اجرای اين معافيت از اول فروردين ماه 91 متوقف 
شده است. سازمان وظيفه عم�ومي ن�اج�ا به درخواست كليه مشموالن كه تا پايان 
سال 90 واجد شرايط اين معافيت بوده و درخواست خود را تا 29 اسفند ماه سال 
90 از طريق دفاتر خدمات الكترونيک انتظامي )پليس+10( به ثبت رسانيده باشند، 
رسيدگي خواهد شد.شايان ذكر است كه در قانون سربازی و معافيت های سربازی 
از سال جديد تغييرات جديدی صورت گرفته است و قوانين آن بعد از   سال ها مورد  

بازبينی قرار گرفته است.

يک روز پس از رد كليات بودجه 91 در كميسيون تلفيق، رييس مجلس در جلسه 
بررسی بودجه ش��ركت كرد. در اتفاقی نادر و برای نخستين بار، روز گذشته كليات 

بودجه دولت در كميسيون تلفيق رأی نياورد.
 در پی رد كليات اليحه بودجه 91 در جلسه كميس��يون تلفيق، اين كميسيون بار 
ديگر با حضور رييس مجلس ش��ورای اسامی تشكيل جلس��ه داد تا امكان بررسی 
مجدد كليات اليحه بودجه به رأی گذاشته شود. الريجانی در اين جلسه تأكيد كرد 
كه با وجود تأخير دول��ت در ارائه اين اليحه و وجود نقاط ضعف در آن، بهتر اس��ت 
مجلس ورود پيدا كرده و اين مس��أله را به نحو مناس��ب حل كند تا كشور با مشكل 
مواجه نشود. اعضای كميسيون تلفيق مجلس شورای اسامی برای امكان رأی گيری 
مجدد كليات بودجه 91، آيين نامه داخلی كميسيون را اصاح كردند و سپس اين 

كليات را به تصويب رساندند. 
 ظاهرا در جلسه كميسيون تلفيق  گفته شده: شرايط كنونی كشور ايجاب می كند كه 
وحدت بيشتری وجود داشته باشد و رهبری هم توصيه هايی در اين رابطه كرده اند؛ 
گرچه ايراداتی در اليحه بودجه وجود دارد و ممكن است برخی افراد به آن اعتراض 
داشته باشند، ولی مصلحت اين است كه كليات اليحه بودجه تصويب شود.الريجانی 
همچنين بعد ازجلسه امروز مجلس همين حرف هارا به شكل ديگر به خبر نگاران 
زد و صحت آن ها را تاييد كرد . وی بعد از توضيح درباره  داليل شركتش در جلسه 
كميسيون تلفيق در توضيحاتی  كه به خبرنگاران داد در پاسخ به سؤال ديگری در 
مورد نامه اش به رهبر انقاب در مورد اج��رای فاز دوم هدفمندی يارانه ها نيز گفت: 
علت نامه نگاری بنده روش��ن اس��ت. ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس 
تصويب نكرده ايم. اصل اين مس��ئله بايد از طرف دولت پيشنهاد شود و مجلس آن 
را تصويب كند و نحوه برداش��ت درآمد و اصاح حامل های انرژی و همچنين نحوه 

پرداخت بايد بر اساس قانون باشد.

مجلسنظام وظیفه

تصويب كلیات اليحه بودجه ۹۱ خدمت سربازی 2۱ ماهه شد

 آن چه براي 5+۱ 
اهمیت دارد، 

تحت فشارقرار 
دادن ايران به هر 

بهانه اي است؛ چه 
از طريق بازگشت 
به میز مذاكرات، 

ارسال نامه به دبیر 
سیاست خارجي 

اتحاديه اروپا، 
تعیین مکان 

مذاكرات و يا ايجاد 
محدوديت در 

برنامه هسته  اي 
ايران

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهيمناقصهعمومي)يكمرحلهاي(
1- مناقصه گزار: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: مرمت ارگ تاريخي مورچه خورت
3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 7/600/000 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك 

ملي ايران.
4- برآورد اوليه: مبلغ 603/816/772 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي برمبناي فهارست بهاي سال 1389 و 1390 اداره كل 

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
5- مدت اجراء: 3 ماه

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 91/01/21 لغايت تاريخ 91/01/24 
7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 91/02/04

8- تاريخ بازگشايي:  رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/02/05
9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداري(
توضيحات:

* به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعداز انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

* هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور، كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به 

آدرس اينترنتي: http://iets.mporg.ir ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند. 

ادارهكلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگرياستاناصفهان

نوبت دوم

م الف/ 514

 ناراحتم كه از بی قانونی دفاع 
می شود

حجت االسالم والمسلمین پور محمدی
رییس سازمان بازرسی کل کشور

ما خيل��ي ناراحتيم كه چ��را در كش��ور بي قانون��ي بايد وجود داش��ته 
باش��د و بعد ه��م از اين ب��ي قانوني دفاع بش��ود. اين باعث شرمس��اري 
ماس��ت. بايد واقعا از م��ردم عذرخواهي كن��م كه اين همه ب��ي قانوني 
در كش��ور دارد صورت می گي��رد و ما باي��د تحمل كني��م. اول كه ما به 
 س��ازمان بازرس��ي آمديم، به من گفتند كه اگ��ر عرضه داري با فس��اد 
دانه درشت ها مبارزه كن نه با آفتابه دزدها. بعد هم گفتند تو كه مسئول 
مبارزه با تخلف هستي، نرو با متخلفان جزء برخورد كن؛ با متخلفان بزرگ 
برخورد كن. حاال وقتي كه پرونده فس��اد بزرگ مالي را كشف می كنيم، 
از اين طرف هجمه ها ش��روع 
می ش��ود. متخلف را مشخص 
می كنيم، ج��ور ديگري حمله 
 صورت می گي��رد. مگ��ر من 
سه سال و نيم نيست كه دارم 
می گويم فعاليت دوشغله ها و 
بازنشسته ها ممنوع است؛ اين 

كه مال امروز نيست. 



يادداشت
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ديگر در دانشگاه هنر اصفهان  
ليسانسه  نمی شويد  

رييس دانش��گاه هنر اصفهان اعالم کرد: مأموريت جديد اين دانشگاه 
برای  برنامه ريزي ه��اي وزارت علوم، توس��عه دوره ه��اي تحصيالت 
تكميلي است و به همين علت تدريس دوره ليسانس در اين دانشگاه 
متوقف شده است. مظفر با بيان اين که از اين پس دانشگاه هاي متفرقه 
 و ي��ا دانش��گاه هاي جديد التأس��يس در مقاطع کارشناس��ي فعاليت 
مي کنند، افزود: دانشگاه هاي مادر مانند دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه 
هنر تهران و دانش��گاه هنر تبريز در دوره هاي تحصيالت تكميلي نيز 

توسعه مي يابند. 

خيانت، زندگی 60 ساله را از هم پاشيد
زن و مردی که ۶۰ س��ال زندگی مشترک داش��تند، با پافشاری زن به 
طالق توافقی راضی شدند. زن در دادگاه با اشاره به زندگی مشترک ۶۰ 
ساله با همسرش گفت: وضع مالی مناسبی داريم. حدود يک سال است 
که همسرم با شخصی به نام ابوالفضل آشنا شده که رابطه ای عجيب هم 
با وی و هم با خانواده اش برقرار کرده است.  وی افزود: اوايل اين موضوع 
برايم عادی بود، ولی هر چه دقيق تر شدم، به اين نتيجه رسيدم که رابطه 
همسرم با خانواده اين مرد، فراتر از يک رابطه دوستانه است و بعد از چند 
روز تعقيب و بررسی  تماس های  همس��رم، متوجه رابطه وی با همسر 
ابوالفضل شدم. قاضی اين پرونده نيز در پايان حكم طالق توافقی را برای 

اين زندگی ۶۰ ساله صادر کرد.

تاكسي هاي شهر زياد نمی شود 
 علي رضا تاجميررياحي، مديرعامل س��ازمان تاکس��يراني شهرداري 
اصفهان با اشاره به اين که ۱۰ هزار تاکسي در سطح شهر اصفهان فعال 

هستند، اعالم کرد: امسال به تاکسي هاي شهر اضافه نمي شود.
 وی گفت: ۱۰ هزار تاکس��ي در س��طح ش��هر اصفهان به ش��هروندان 
خدمت رساني مي کند. وي تصريح کرد: عمر هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه 
تاکسي شهر زير پنج سال است و تنها تعداد محدودي از تاکسي ها بايد 

به احسن تبديل شود.

مدارس شهر پايگاه ورزش می شود 
حسين ابوالحسنی، رييس گروه تربيت بدنی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان از عقد تفاهمنامه همكاری بين اين اداره کل با شهرداری خبر داد 
که در راستای استفاده از مدارس اين شهر برای توسعه ورزش همگانی 
است. به گفته وی، مقدمات عقد اين تفاهمنامه انجام شده و پيش بينی 
می شود تا يک ماه آينده اجرايی شود. وی افزود: بر اساس اين تفاهمنامه 
از مدارس محالت ش��هر اصفهان به عنوان پايگاههای ورزش همگانی 
استفاده خواهد شد.در اين راستا همه تعهدات آموزش و پرورش اجرايی 
و برای در اختيار دادن حدود ۱4 مدرس��ه شهر اصفهان برای استفاده 

ورزش بانوان اعالم آمادگی شده است.

 

خبر ويژه

گشتي در اخبار

 
 ريیس ستاد سوخت استان اصفهان

سید جمال الدين صمصام شريعت
 

هنوز نامه بيمه ش��دن رانندگان آژانس به س��تاد س��وخت استانداری 
نرسيده است. مقرر ش��ده بود که رانندگان تاکس��ی، آژانس، اتوبوس و 
مينی بوس با نرخ ۱3/۵درصد بيمه ش��وند. به محض رسيدن اين نامه، 
روند اجرايی آن اعالم می شود. مسئوالن در زمينه بيمه رانندگان آژانس 
وعده های متعددی داده اند، ولی تاکنون اجرايی نش��ده و اين افراد فاقد 
بيمه هستند، اين در حالی است که مديرکل درآمد و حق بيمه صندوق 
تأمين اجتماعی خب��ر از مراجعه رانن��دگان آژانس برای بيمه ش��دن 

به س��تاد سوخت مس��تقر در 
استانداری ها داده بود. قرار بود 
ستاد سوخت کش��ور در قالب 
يک CD اس��امی رانند گان را 
برای بيمه ش��دن به س��ازمان 
هدفمندسازی يارانه ها ارسال 
 کند و در مرحله آخر، سازمان 
اين ليست را در اختيار صندوق 

تأمين اجتماعی قرار  دهد.
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چهره روز
شهردار بادرود انتقاد کرد

رضا نقدی، شهردار بادرود با اشاره به وجود آثار تاريخی متعدد و بی نظير در اين 
شهر، از بی توجهی مسئوالن مربوط به اين آثار تاريخی انتقاد کرد.

No. 757| April 10,2012  | 8Pages 

3

0913***9942
 اطالع رس��انی کنيد که باالخ��ره اين هدفمن��دی يارانه ها چه ش��د؟چه 
خانواده هايی قرار است حذف ش��وند و چه کسانی می مانند؟بهتر است در 
ابتدای هر طرحی اين مسائل مشخص شود تا مردم هم دچار استرس نشوند.

0913***8272
 برای چندمين بار است که درخواس��ت داريم مدرسه هايی که جلو

 تپه اشرف است و محوطه جلو مدرسه آسفالت شود. اين مدرسه ها 
جزو محدوده ميراث فرهنگی است. به خدا بچه های ما هم حق دارند 

مثل همه بچه ها به مدرسه بروند و در خاک غلت نخورند.
0913***3819

من يكی از فعاالن حوزه ميراث فرهنگی هس��تم. مصاحبه ای از شهردار 
اصفهان خواندم که کمی برايم عجيب بود. ايش��ان در اين مصاحبه گفته 
کلنگ زنی ساختمان جهان نما در سال ۷4 انجام شده و طرح ساختمان 
جهان نما در جشنواره خوارزمی رتبه برتر را به خود اختصاص داده است. 
اما متأسفانه به سمت کار غيرکارشناسی کشيده شد. وی تأکيد کرده که 
به طور حتم اگر من در آن زمان  شهردار بودم، به هيچ وجه مجوز ساخت 
جهان نما را نمی دادم و از احداث اين بنا جلوگيری می کردم. به عنوان يک 
شهروند، سؤالي از ش��هردار دارم و اين که چرا حاال که بر سر کار هستيد 
تمهيداتی را اتخاذ نمی کنيد تا اين س��ناريوهای ه��ر روزه برای اين برج 
طلسم شده پيش نيايد؟ باور کنيد طبقاتی که از اين برج هر از چند گاهی 

خراب می شود، پول بيت المال و مردم هدر می رود.
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 نامه ای ک��ه اي��ن روزها 
گروه 
همچون بمبی بر سر جامعه شهر

مطبوعات اصفهان افتاده و  
فضای آن را آشفته کرده، حاوی پيام هايی است که 
 حكايت از درونمايه سياه ش��غلی دارد که عده ای با 
بی تفاوتی نسبت به مسائل و حواشی آن، سبب شدند 
 ماری در آستين پرورانده ش��ود که اين روزها ديگر 

نمی توان از نيش زدنش جلوگيری کرد.

برگ اول
هفده��م فروردي��ن م��اه همزم��ان ب��ا روزه��ای 
نخس��ت کاری دفاتر مطبوعاتی، نام��ه ای از خانه 
مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان در اختيار 
 دفات��ر روزنامه ها ، خبرگزاری ها ، نش��ريات و دفتر 
روابط عمومی س��ازمان ها و اداره های اس��تان قرار 
گرفت که مضم��ون آن از طراحی تقوي��م ماهيانه 
جلسات خبری استان حكايت داش��ت و در جهت 
افزايش کيفيت اطالع رس��انی، تقاضا شده بود که 
برای اطالع رس��انی و تعيين وقت مورد درخواست 
ب��رای برگ��زاری مصاحبه ه��ای خبری، ب��ا خانه 
مطبوعات هماهنگی ش��ود. اين نخستين بار است 
 که در اصفهان چنين نامه ای با چنين مضمونی درج 
 می ش��ود؛ نامه ای ک��ه در آن از رواب��ط عمومی ها

تقاضا ش��ده که دعوت از مطبوعات، تنها از طريق 
رواب��ط عمومی ه��ا و دعوتنامه ها به ن��ام مدعوين 
باش��د. اين نامه بر اي��ن موضوع تأکيد داش��ته که 
اطالع رس��انی، وظيف��ه اصلی خبرنگاران اس��ت و 
 اين امر بدون هيچ ش��ائبه و چشمداش��تی صورت 
می پذي��رد و حف��ظ ش��أن و کرامت حرف��ه ای و 
شخصيتی همكاران رسانه ای مورد تأکيد قرار  گرفته 
است. خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان که 
اقدام به نوشتن اين نامه کرده است به زعم بسياری از 
فعاالن رسانه در اصفهان تا کنون نتوانسته به وظايف 
 ذاتی خودعمل کن��د امامنصور گلن��اری دبيراين 
خانه  ، داليل خاص خود رابرای  نوشتن اين نامه اين 
طور می گويد: می خواهيم دس��ت واسطه ها کوتاه 
شود. گلناری به زاينده رود گفت: به هيچ وجه قصد 
دخالت در امور خبری و رسانه ای مطبوعات را نداريم 

و فقط می خواهيم خبرنگار، وام دار ديگران نباشد.

برگ دوم 
اس��تان اصفهان ب��ه قلم رواي��ات آم��اری، يكی از 
اس��تان های موفق در عرصه توليد نشريه و روزنامه 
اس��ت. بر اس��اس روايت ش��اخص های آماری،  در 
اس��تان اصفه��ان در س��ال ۵۷ تنها يک نش��ريه 

فعال بوده اس��ت. س��ال 84 اين رقم به9۱ نش��ريه 
 محلی و در س��ال 9۰، تعداد مطبوع��ات محلی به 
۱۱۷ مورد رس��يده اس��ت که نس��بت ب��ه ابتدای 
دولت نهم، 29 درصد رشد را نش��ان می دهد. اين 
 آمارها گواه اين ادعاست که  امروز جمع کثيری در 
رس��انه های مكتوب و ديجيتال اين استان مشغول 
به فعاليت هستند که قدر مسلم، به طبع کار کردن 

در اين عرصه از آن ارت��زاق  می کنند، اما نكته قابل 
توجه اين است که توان مالی اکثر اين روزنامه ها يا 
نشريات تنها به جذب آگهی های تجاری و بوده و با 
دانستن اين نكته، اين پرسش مطرح می شود که آيا 
اين منبع برای پاسخ به نيازهای اقتصادی اين حجم 
عظيم خبرنگار و همچنين درآمدزايی الزم برای يک 
روزنامه کافی است؟ اين پرسشی است که پاسخ به 

آن با يک موضوع گره خورده است؛ سوژه ای تلخ که 
بسياری چشم بر آن بستند تا امروز همچون ماری که 
 در آستين پرورانده شده است، کسی از گزند نيشش 

در امان نباشد.

برگ ويژه
... فردا برنامه است 

... برنامه چيه؟
... برنامه به صرف ۵۰ هزار تومان

... نامه اش نرسيده ؟
... چون همه دعوت نيستند!

... اين برگه را امضا کنيد 
 ... فقط به کس��انی که امضا کنند و تعهد بدهند که 
 دو جلسه خبری را پوش��ش می دهند، هديه داده 
می ش��ود؛ بايد تعهد بدهيد و امضا کني��د. واقعی 
اس��ت؛ ح��رف هاي��ی اس��ت ک��ه پي��ش از اي��ن 
گفته ش��ده. حرف هايی که جنسش��ان با جايگاه 
حس��اس و سرنوش��ت س��از ، نقش مهم، کارساز و 
 س��ازنده ي��ک خبرن��گار در جامع��ه تض��اد دارد. 
جس��تجو کني��د، م��ی گويند: ک��ی گفت��ه، کی 
 ش��نيده؟! می گويند رس��می ب��وده از گذش��ته؛ 
هيچ کس نمی خواهد نامش در اي��ن گزارش درج 
شود. آنها که می دانند بايد با عده ای خاص حساب 
 و کتاب داشته باشند، صدايشان درنمی آيد. آنها که 
می بينند، چشمش��ان را می بندند و ع��ده ای هم 
که چ��اره ای ندارند، برای تأمين نياز، دستش��ان را 
دراز ک��رده اند. همه م��ی دانند اين نام��ه برای چه 
نوش��ته ش��ده اس��ت. عده ای آش��فته از رسوايی، 
گروهی غمگي��ن از اين همه ب��ی حرمتی که ديگر 
علنی ش��ده و عده ای هم در فكر که چ��را اگر پول 
 نداريد، روزنامه می زنيد؟ چرا حقوق خبرنگار را به 

هديه های حوزه منوط می کنيد؟ 

برگ آخر 
ص��دای فريادهای پي��رزن، فضای جلس��ه را برهم 
زده است؛ نفرين می کند. جلس��ه افتتاح پروژه در 
اصفهان اس��ت. همه خبرنگاران در جلسه هستند. 
ش��كوه جلس��ه با جيغ ه��ای زن در ه��م پيچيده 
ش��ده اس��ت. همه ش��اهد هس��تند؛ مردم عكس 
العمل نش��ان داده اند و ب��ه دور زن حلق��ه زده اند. 
 هيچ کس  نمی رود بپرس��د چ��را فرياد م��ی زند. 
کس��ی می گوي��د: گفت��ه ان��د  نرويم.خب��ر را کار 
نكنيد  ...يک م��اه بعد می گويند .زن��ی می خواهد 
با گزارش��گر فالن گ��زارش حرف بزن��د. می گويد: 
مادرم ب��اورش نمی ش��ود ک��ه ماجرا را نوش��تيد. 
 م��ی خواس��ت تش��كر کن��د، ام��ا گري��ه امانش 

نمی دهد پشت خط بيايد.

 نگاهی به نامه ای كه مطبوعات اصفهان را آشفته كرد

از ماری که در آستین پروراندیم

تکليف مديران استان اصفهان كي مشخص می شود؟

رييس دانش��گاه اصفه��ان در چند روز 
سميه 
آخشی

گذشته خبری اعالم کرد که با واکنش 
دانش��جويان اين دانش��گاه همراه بود. 
محمد حس��ين رامش��ت خبر داده بود 
نامه ای به خانواده برخی دختران دانش��جو ک��ه در خوابگاه اين 
دانشگاه اسكان دارند ارسال شده که  اين افراد شامل دانشجويانی 
 هس��تند که بدون اطالع قبلی و هماهنگي با مسئوالن خوابگاه، 
 ش��ب هايی را در اين خوابگاه حضور نداش��ته اند. قانون خوابگاه 
می گويد، اگر دانش��جوی دختری قصد دارد شبی را در خوابگاه 
نباشد، الزم است غيبتش را به مسئوالن خوابگاه اطالع دهد و اگر 
اطالع ندهد، غيبت غيرمجاز تلقی و به پدر يا مادر دانشجو اطالع 
داده می ش��ود. به گفته رامشت ، طبيعی اس��ت که خانواده اين 
دانشجويان بايد  در جريان غيبت های آنان قرار بگيرند.البته اين 
تنها يک طرف قصه است و برخی دانشجويان اين دانشگاه با رد اين 
مسأله، معتقدند: اين مسأله موجب ايجاد حس بدبينی و استرس 
در ميان خانواده و کنترل مداوم رفتار فرزندان می شود، اما دانشگاه 
اين رفتار را پشتوانه ای برای کنترل دانشجويان می داند. در همين 
رابطه، رامشت تأکيد دارد اين نامه تنها برای خانواده دانشجويانی 
ارس��ال ش��ده که چندين بار نه تنها غيبت های خود را به اطالع 
دانشگاه نرسانده اند، بلكه با اين کار قواعد و اصول خوابگاه را هم 
رعايت نكرده اند، بنابراين از اين طريق می توان اين دانشجويان را 
کنترل کرد. اين نامه که تحت عنوان  » اطالع رسانی غيبت های 
غير مجاز دانش��جو به اوليا «  بوده، بدون هيچگونه هماهنگی و 

پرسش از دانش��جويان صورت گرفته اس��ت. برخی دانشجويان 
اعتراض دارند که حتی اگر در دعای کميل هم شرکت کرده ايم، 
برايمان غيبت رد شده و خانواده هايمان با اين نامه روبرو شده اند. 
يكی از دانشجويان که البته نامه ای در اين رابطه دريافت نكرده، 
معتقد است: کسانی که بخواهند از زندگی در خوابگاه سوء استفاده 
بكنند، کارشان را طوری انجام می دهند که نياز به موجه کردن 
غيبت نداشته باشند و مسئوالن خوابگاه ها با اين کارشان فقط با 
اعصاب و روان يک عده دانشجو و خانواده هايی بازی می کنند که 
واقعا رفتارهای به اين شكل در شأن آنها نيست.  دانشجوی ديگری 
شاکی است که با اين حرکت حرمت دانشجويان زير سؤال برده 
شده و آيا بهتر نبود که قبل از ارسال اين نامه  از خود دانشجويان هم 
داليل اين غيبت ها را پرس و جو می کردند  و پس از احراز و اثبات 
تخلف، خانواده ها را در جريان امر قرار می دادند؟ نكته ای که به 
گفته دانش��جويان در اين ميان مغفول مانده، اين اس��ت که يک 
دانشجو معترض است من دوشب در دعای کميل حضور داشتم  
واگر پدر و مادر من اعتماد کافی به من نداشتند، چه فكری درمورد 

اين غيبت های من می کردند؟

من متأهلم 
در ميان اين اعتراضات، دانش��جوی متأهلی هم مطرح کرده که 
برای هرگونه رفت و آمد با مس��ئول خوابگاه هماهنگ می کردم، 
ولی وقتی به خانه آمدم، با اين نامه در کت همسرم مواجه شدم؛ 
 علت اين رفتار را نمی فهمم. به هر ح��ال بدون توجه به همه اين 
حرف ها دانشگاه اين نامه ها را ارسال کرد و به نظر رييس دانشگاه   
 هر دانشجويی که قرار اس��ت در خوابگاه اس��كان يابد، بايد تابع 
 يک سری شرايط و مقررات خوابگاه باشد. در اين رابطه حتی اگر 
بی اعتمادی هم بين خانواده ها پيش بيايد و به قول دانشجويان 
حتی سرنوشت يک دانش��جو هم تغيير کند،  اين اقدام اهميتی 
برای اين مسأله قائل نيست، چرا که به گفته رامشت، خانواده ها 
بايد روی رفت و آمد فرزندشان حساس شوند و حق دارند بدانند 
فرزندشان با چه کسی و کجا می رود. حاال بازخورد اين موضوع هر 

چه می خواهد باشد، مهم اين است که ما به قانون عمل کرده ايم. 

ميانگين رشد مصوبات دور سوم سفر رييس جمهور و هيأت دولت به 
اين استان : 38 درصد - 9 مصوبه در قالب ۶2 پروژه

مهم ترين و موثرترين مصوبه: احداث کتابخانه عمومی و مجتمع فرهنگی 
استاندارد در مراکز تمام شهرستان های فاقد اين اماکن  

نتيجه: بدون پيشرفت 
جذب بودجه : يک ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان  

مصوبات دور اول: هفت مصوبه در قالب ۵3 پروژه 
نتيجه :تحقق صددرصد ی 

جذب اعتبار : 39 ميليارد و ۱۵۵ ميليون ريال  
مهم ترين مصوبات: احداث مجتمع فرهنگی و هنری کاشان، تجهيز مجتمع های فرهنگی، اخذ مجوز پژوهشكده هنرهای اسالمی 

مصوبات دور دوم : هفت مصوبه در قالب ۵۶ پروژه  
مهم ترين و موثرترين: راه اندازی ۵۰۰ باب کانون فرهنگی و هنری مساجد 

نتيجه : ۵۰ درصد عملياتی

درحالی که اين روزها نشس��ت لوله فاضالب در 
گروه 
خيابان مير خبرس��از ش��ده، اين خيابان دچار شهر

نشست دوباره شد، اين در حالی است که اين بار 
خسارات جديدی در اين منطقه ايجاد نشد. در همين رابطه مدير آب و 
فاضالب شهر اصفهان اعالم کرد: لوله فعلی محل مورد حادثه از جنس 
چدن و مربوط به سال ۱349 است که پس از ترکيدن، خاک زير اين لوله 
جا به جا و موجب خس��ارت به لوله چدنی ش��ده که ترکيدن مجدد را به 

همراه داشته است. 
به گفته  حس��ين اثنی عشری، قس��متی از جنوب و قس��متی از شمال 
 پل که منتهی به پل فردوس��ی و چه��ارراه نيكبخت اس��ت و در يک منطقه س��ه راهی ق��رار گرفته و لوله مذک��ور، تأمين

 آب کوچه های آن منطقه را بر عهده دارد. مدير آب و فاضالب ش��هر اصفهان تصريح کرد: قس��مت لوله ترکيده چدنی قبلی  
 به طول ۱۰ مت��ر به فوالدی تبديل می ش��ود.وی همچنين تأکي��د کرد: به دليل س��نگينی لوله های چدن��ی، زمين  دوباره 

نشست کرد که اين مشكل حل خواهد شد.

پیگیری در شهر چه می گذرد؟

نتيجه  مصوبات سفر رييس جمهور در حوزه فرهنگ  نامه دانشگاه اصفهان به خانواده ها دردسر آفريد

خيابان مير دوباره نشست كرد

عليرضا ذاكر اصفهانی-  استاندار اصفهان:
تكلي��ف مدي��ران کل اداره های اس��تان  به زودی مش��خص 

می شود.
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به دنبال فردی کارآمد برای تصديگ��ری اين حوزه بوديم که 
بتواند وظايف خود را به خوبی انجام دهد.تنها تعيين مدير در 
دستگاه ها و اداره های استان ها با استانداران نيست و مدير بايد 

از جانب وزير مربوط تعيين شود و به تأييد استاندار برسد.
مديركل  حج و زيارت استان اصفهان 

در حال حاضر مديريت اين اداره به عهده سرپرس��ت اس��ت. 

تصميم گيری دس��تور کار اس��ت  و در حال بررسی گزينه ها 
هستيم.

اداره كل جوانان و اداره تربيت بدنی
به دنبال ادغام اداره کل جوانان و اداره تربيت بدنی و تشكيل 
وزارت ورزش و جوانان نيز بايد گفت در حال حاضر اين دو اداره 

به همان شيوه قبلی اداره می شود.
 اداره تربيت بدنی

در مورد زمزمه برکن��اری خدابخش نيز  حرفی  نش��نيده ام.
اميدواريم شرايط بهتری را در عرصه ورزش در استان اصفهان 

شاهد باشيم.

محمود علی پور، مديركل ثبت احوال استان اصفهان: 
»امير علی« و »فاطمه« بيشترين فراوانی اسامی نوزادان دختر 

و پسر اصفهانی در سال گذشته است. 
در س��ال گذش��ته والدين تعداد س��ه هزار و ۶۶ نوزاد دختر 
نام فاطمه و تعداد دو هزار و 24۱ نوزاد پس��ر نام امير علی را 
برای فرزندان خود انتخاب کرده اند. همچنين اس��امی زهرا، 
ستايش و هستی به ترتيب با دو هزار و 22۱، يكهزار و 3۰3 و 
922 عنوان رده های بعدی نام های فرزندان دختر را به خود 

اختصاص داده اند.
  نازنين زهرا ، زينب، ريحانه، فاطمه زه��را، مبينا و نرگس در 

 رده ه��ای بع��دی فراوان��ی اس��امی دخت��ر در اين اس��تان 
است.

در مي��ان ن��وزادان ذک��ور ني��ز اميرحس��ين، عل��ی و 
ابوالفض��ل  ب��ه ترتي��ب ب��ا يكه��زار و ۷۶۷، يكه��زار و 
 ۷34و يكه��زار و ۵2۵ عن��وان در رده ه��ای دوم ت��ا چهارم 
بيش��ترين فراوانی اس��امی در اس��تان اصفهان ق��رار دارند. 
همچنين محمد، مهدی، اميرمحمد، حس��ين، محمد طاها و 
عليرضا به ترتيب با يكهزار و 23، يكهزار و هفت، 993، 984، 
92۶ و 8۱8 عنوان در رده های بعدی فراوانی اسامی پسران 

قرار دارند.

امير علی و فاطمه، محبوب ترين اسامی كودكان در اصفهان 

رانندگان آژانس در انتظار بيمه بمانند 

می خواهيم دست 
واسطه ها كوتاه 

شود. منصور 
 گلناری به 

زاينده رود گفت: 
به هيچ وجه قصد 

دخالت در امور 
 خبری و رسانه ای

مطبوعات را 
 نداريم و فقط
می خواهيم 

خبرنگار، وام دار 
ديگران نباشد
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احتمال جیره بندی آب در تابستان 
مجتبی قبادیان، معاون بهره برداری شركت آب و فاضالب اصفهان 
با اعالم نگرانی از وضعیت ذخیره آب پشت سد زاینده رود به عنوان 
منبع عمده تأمین آب استان گفت: هم اكنون دچار كمبود هستیم  
 و اگر م��ردم 10 ت��ا 20 درصد در مص��رف آب صرفه جوی��ی كنند، 
جیره بندی آن در تابس��تان امس��ال منتفی می ش��ود. وی افزود: با 
توجه به تخصیص آب ش��رب از زاینده رود، در زمان حاضر 10 الی 
20 درصد كاهش یافته و امكان جیره بندی آب به دلیل محدودیت 
منابع آبی، عدم وجود ذخیره مطمئ��ن آب و كاهش بارندگی ها، در 
سال های اخیر روی داده است. قبادیان با اشاره به این كه در چندسال 
گذش��ته بارندگی ها به حداقل میزان ممكن رس��یده، بیان داشت: 
در پایان س��ال زراعی گذش��ته میزان بارندگی ها بیش از 30 درصد 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل و نیز 40 درصد نسبت به میانگین 
دراز مدت با كاهش مواجه بوده است. وی میزان آب شرب مورد نیاز 
استان را به طور متوسط 13 تا 16 مترمكعب در ثانیه خواند و اضافه 
كرد: حدود 85درصد این میزان، از رودخان��ه زاینده رود و از طریق 
 تصفیه خانه باباش��یخعلی و درصورت لزوم، چاه ه��ای فلمن تأمین 
 می ش��ود.گفتنی اس��ت ه��م اكن��ون حجم آب س��د زاین��ده رود 
213 مترمكعب است و قرارگاه آب استان نیز یكی از برنامه های مهم 
خود را كاهش 20 درصدي آب در بخش های مختلف از جمله صنعت 

برای مبارزه با كم آبی اعالم كرده است.

تولید بیش از ۵ میلیون تن 
محصوالت فوالدی

تولی��د ان��واع محصوالت ف��والدی بخ��ش خصوص��ی در 12 ماهه 
منتهی به اس��فند م��اه س��ال ۹0، به پن��ج میلی��ون و 341 هزار و 
630 تن رس��ید. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، محصوالت 
ف��والدی تولیدی ب��ه وس��یله بخش خصوص��ی ش��امل میلگرد به 
حجم دومیلیون و ۷5۹ ه��زار و250 تن، ورق به حج��م 1 میلیون 
 و 605 ه��زار و 500 ت��ن، س��ایر محص��والت به حج��م 632 هزار

و 100 تن و تیرآه��ن به میزان 344 ه��زار و ۷80 تن بوده اس��ت. 
شایان ذكر است در سال گذشته، تولید شمش فوالد از سوی بخش 

خصوصی به 658 هزار و 600 تن رسید.

 درآمد نفت باید در امور 
زیر ساخت های اقتصادی هزینه شود

رییس ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن اصفه��ان گفت: تالطم های 
سیاسی و اقتصادی بر واحدهای تولیدی هزینه های بسیاری متحمل 
می سازد و درآمد نفت باید در امور زیر ساخت های اقتصادی خزینه 
شود.به گزارش موج، خس��رو كساییان اظهار داش��ت: هزینه شدن 
درآمد ناشی از نفت در زیرساخت های اقتصادی كشور و جلوگیری از 
هزینه شدن در بخش مصرفی كشور، نخستین گام حمایتی از تولید 
ملی اس��ت.وی گفت: درآمد نفت باید در زیر ساخت های اقتصادی، 
از جمله حمل و نق��ل، تولید انرژی و غیره هزینه ش��ود و نباید با آن 
میوه و وسایل لوكس وارد كرد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
اصفهان، دولت را بزرگ ترین بدهكار س��ازمان تأمین اجتماعی نام 
برد و افزود: این سازمان چون نمی تواند از دولت طلب خود را بگیرد، 
برای پرداخت حقوق بازنشس��تگان مجبور است به واحدهای فعال 

تولیدی فشار آورد.

 بدهکاران مالیاتی 
ممنوع الخروج نمی شوند

در حالی كه سیاس��ت های كلی و قانون برنامه پنجم بر افزایش س��هم 
درآمد مالیاتی دول��ت تأكید دارد، بحث ممن��وع الخروجی بدهكاران 
مالیاتی كه در قانون بودجه س��ال ۹0 به تصویب رسیده بود، از الیحه 
بودجه ۹1 حذف ش��ده است. حس��ین وكیلی، معاون س��ازمان امور 
مالیاتی، درباره دلیل حذف این اصل مهم از الیحه بودجه ۹1 گفت: این 
مسأله در پیشنهاد سازمان امور مالیاتی آمده بود، اما ظاهرا در مرحله 
بررس��ی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، حذف شده است 
و هم اكنون نیز برخ��ي نمایندگان خواهان قید ای��ن بخش در الیحه 
بودجه ۹1 هستند. برخی نمایندگان نیز می گویند به جای ماده ممنوع 
الخروجی، بند بخشودگی مالیاتی در الیحه بودجه ۹1 ذكر شده است.

قیمت خودرو هنوز در ابهام است 
در حالی كه مصوبه كمیت��ه قیمت گذاری خودرو ب��رای افزایش قیمت 
خودروه��ای داخل��ی ب��ا انتقاد رحیم��ی، مع��اون اول ریی��س جمهور 
در روزهای پایانی س��ال گذش��ته لغو ش��د، در حال حاضر خودروسازان 
داخلی با هم��ان قیمت ه��ای افزایش یافت��ه و احتس��اب هزینه جدید 
مالیات و بیمه و در س��كوت مس��ئوالن دولتی، محصوالت خود را عرضه 
می كنند.تا امروز هیچ مقام دولتی چه در وزارت صنعت و س��ازمان 
 حمایت و چ��ه در بدن��ه دولت نس��بت به ف��روش با قیم��ت های

افزای��ش یافته خودروس��ازان اظهار نظ��ری نكرده و حت��ی معاون 
 اول رییس جمهور نیز تاكنون عكس العملی نس��بت ب��ه این اقدام 

خودروسازان نداشته است.

 زنان چه سهمی در
 تولید ملی دارند؟

س��ال جدید با امید كشیده شدن دس��ت حمایت بر سر 
تولید ملی - كه این روزها گوشه نشین شده است - آغاز 
شد. برخی كارشناسان معتقدند زنان در رونق چرخ تولید 
و اصالح الگ��وي مصرف نقش تأثیرگذارتری نس��بت به 
مردان دارند؛ آنان این قدرت را دارن��د كه كاالی ایرانی 
را جایگزین مهم��ان ناخوانده این روزه��ا، یعنی كاالی 

خارجی كنند.
زنان نقش تأثیرگذاری در اصالح الگوی مصرف و حمایت 
از تولی��د داخلی دارند؛ آن��ان می توانن��د در خرید لوازم 

خانگی، تولید داخلی را جایگزین كاالی خارجی كنند.
اجناس ایرانی در برخی موارد كیفیتی مش��ابه با كاالی 
خارجی دارند، اما چون خرید جنس خارجی در فرهنگ 
عمومی ج��ا افتاده و نوعی كالس محس��وب می ش��ود، 
اكثر خانواده ها با صرف هزینه بیش��تر كاالی خارجی را 
انتخاب می كنند.خانواده هایی كه دخترانشان در آستانه 
ازدواج قرار دارند، برای تهیه جهیزیه از دوس��ت و فامیل 
پول قرض كرده یا زی��ر بار وام های س��نگین می روند تا 
جهیزیه ای كام��ال خارجی تهیه كرده و ب��ه اعتقاد خود، 

دخترشان را با آبرو راهی خانه بخت كنند.
اینجاس��ت كه نقش زنان در حمایت از تولید ملی آشكار 
می ش��ود، چرا كه آنها به عنوان مدیران خانه، می توانند 
درها را ب��ه روی كاالی خارجی بس��ته و تولید داخلی را 

جایگزین كنند.
ماج��را فقط به خری��د ل��وازم خانگی خارج��ی محدود 
نمی ش��ود؛ كار تا جایی پیش رفته كه پوش��اک خارجی 
و حتی مواد غذایی بیگانه را ب��ه تولیدات داخلی ترجیح 
می دهیم. كافی است جنسی مارک خارجی داشته باشد 
تا س��ریع آن را انتخاب كنیم. اگر خانواده ه��ا بدانند اگر 
هنگام تصمیم گیری برای خرید كاالی ایرانی و خارجی، 
تولید ملی را جایگزین كنن��د، چرخه صنعت رونق یافته 
و چرخ كارخانه های داخلی ب��ه جریان می افتد، هیچگاه 
محصول بیگانه را انتخاب نمی كنن��د تا هیچ كارگری به 

دلیل تعطیلی كارخانه اش بیكار و خانه نشین نشود.
 تولید كنن��دگان داخل��ی نیز ب��رای رونق گرفت��ن بازار 
فروش ش��ان و رقابت با محصوالت خارج��ی باید تالش 
كنند تا كیفیت تولی��دات را باال ب��رده و خدمات پس از 
ف��روش كاالی ایرانی را  - ك��ه در مقابل ب��ا محصوالت 
خارجی بسیار ضعیف است - گسترش دهند. در چنین 
شرایطی است كه كاالی داخلی جایگزین مناسبی برای 

محصوالت خارجی می شود.

قیمت خودرو در ابهام

رانندگی دولت در سکوت
مجلس از وزرای  اقتصادی 

توضیح بخواهد
در حالی كه مصوبه كمیته قیمت گذاری خودرو برای افزایش قیمت خودروهای 
داخلی با انتقاد رحیمی، مع��اون اول رییس جمهور، در روزهای پایانی س��ال 
گذشته لغو شد، در حال حاضر خودروسازان داخلی با همان قیمت های افزایش 
یافته و احتس��اب هزینه جدید مالیات و بیمه و در س��كوت مسئوالن دولتی، 
محصوالت خ��ود را عرضه می كنند. به گ��زارش فارس، با گذش��ت پنج روز از 
شروع فروش محصوالت ایران خودرو با قیمت های افزایش یافته سال قبل، به 
 اضافه هزینه ناشی از رشد قیمت بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و در حالی كه 
هیأت دولت در روزهای پایانی سال قبل با افزایش قیمت خودرو مخالفت كرد، تا 
امروز دولت هیچ موضعی را در قبال اقدام خودروسازان نگرفته و در واقع، سیاست 
سكوت را در پیش گرفته است. به این ترتیب تا امروز هیچ مقام دولتی نسبت 

به فروش با قیمت های افزایش یافته خودروسازان اظهار نظری نكرده است.

رییس كمیس��یون اصل 44 مجلس بر لزوم توضیح خواستن مجلس از وزرای 
اقتصادی دولت در رابطه با گرانی ها تأكید كرد. به گزارش افكار نیوز، حمیدرضا 
فوالدگر، با اش��اره به گرانی های موجود در جامعه اظهار داش��ت: كمیسیون 
اقتصادی باید در این زمینه بررسی های الزم را انجام دهد. برای حل شدن مسأله 
گرانی، دستگاه ها باید به صورت قوی وارد شوند و مجلس هم باید از دستگاه ها 
بخواهد این كار را انجام دهند. همچنین برای مهار گرانی باید زیرساخت ها را 
درست كنیم.  این نماینده مجلس با بیان اینكه امسال، سال حمایت از تولید 
ملی است، گفت: رهبر انقالب در چهار سال گذشته به مسائل اقتصادی تأكید 
زیادی داشتند كه نشان از دغدغه ایشان دارد. فوالدگر تأكید كرد: كمیسیون 
اقتصادی مجلس كه مسئولیت مستقیم در رابطه با مباحث اقتصادی دارد، باید 

از وزرای مربوطه، در رابطه با گرانی ها توضیح بخواهد.

 قائم مقام سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان، افزایش 
سرمایه گذاری در بخش كشاورزی را زمینه ساز تحقق تولید 
ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی قلمداد كرد.به گزارش 
موج، محمد نصراصفهانی اظهار داشت: جمهوری اسالمی در 
اكثر محصوالت كشاورزی استراتژیک، به ویژه غالت، برنج، 
ذرت علوفه ای و مواردی از این دست، به خودكفایی رسیده و 
نیازی به واردات ندارد. وی با اشاره به اینكه ۹5 درصد نیازهای 
كشور در بخش كشاورزی از داخل كش��ور تأمین می شود، 
یادآور ش��د: پنج درصد بقیه نی��ز كه هنوز نتوانس��ته  ایم به 
خودكفایی برسیم، در زمینه دانه های روغنی و علوفه خشک 
است كه از خارج از كشور وارد می ش��ود. قائم مقام سازمان 
جهاد كشاورزی استان اصفهان تصریح كرد: كشور در زمینه 
دانه مرغ، سویا و شكر نیز در آس��تانه خودكفایی است. وی 
گفت: افزایش س��رمایه گذاری در بخش كشاورزی، افزایش 
ارزش افزوده این بخش را به دنبال داش��ته و رونق اقتصادی 
نیز، كار و اش��تغال را در پ��ی دارد. وی كاه��ش هزینه های 
تولیدات كش��اورزی را تنها راه افزایش ارزش افزوده در این 
بخش كشور و استقبال برای سرمایه گذاری دانست و گفت: با 
افزایش ضریب مكانیزاسیون و اصالح خاک، میزان عملكرد در 
واحد سطح افزایش یافته و با افزایش عملكرد در واحد سطح 
موفق می ش��ویم به ركورد تولید نزدیک شویم. به گفته وی، 
میانگین تولیدات بخش كشاورزی با ركوردهای تولید در این 
 بخش فاصله فاحشی دارد و در برخی از مناطق این فاصله به 
10 برابر نیز می رسد. قائم مقام سازمان جهاد كشاورزی استان 
اصفهان بیان داشت: در صورتی كه تولیدات بخش كشاورزی 
20 درصد بیش از میانگین افزایش یابد، هزینه ها نیز كاهش 
یافته و موجب افزایش سرمایه گذاری می شود. نصراصفهانی، 
همچنین بازاریابی و توجه به صادرات را در بخش كشاورزی 
حائز اهمیت خواند و متذكر شد: همزمان با افزایش تولید باید 

بازار فروش برای محصوالت تولید شده نیز فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت :دولت در سال جاری بر روند بازار 
مسكن و اجاره بها كنترل الزم را دارد، به برهم زنندگان این 
بازار اجازه فعالیت نمي دهد و با عرضه انواع مس��كن، مانع از 
بی نظمی مي شویم. علی نیكزاد اظهار داشت: برای هرفرد 
متقاضی واجد شرایط دریافت مسكن در تهران، این  امكان  
فراهم شده كه در قالب طرح مهر، ظرف سه ماه در شهرهای 
جدید، از این امكان برخوردار شود. وی افزود: دولت در ارتباط 
با قیمت واحد های مسكونی نظارت الزم را در سال 13۹1 نیز 
به مورد اجرا می گذارد كه همچون س��ال های قبل، اگر رشد 
قیمتی هم بروز پیدا كند، كمتر از نرخ تورم باش��د. وزیر راه و 
شهرسازی خاطرنشان ساخت: دولت بر تثبیت قیمت مسكن 
در بازار اصرار دارد و با اعمال سیاست های الزم، مانع از رشد 
غیر متعارف می ش��ود. وی در ارتباط با طرح ساخت مسكن 
برای اقشار متوسط كش��ور گفت: اجرای این طرح متفاوت 
از روش های قبل است و دولت نیز با ارایه زمین های خود به 

منظور كنترل قیمت مسكن، از آن استقبال می كند.
نیك��زاد اضافه كرد: اجرای طرح س��اخت خانه برای اقش��ار 
متوسط از سوی بنیاد مسكن در دستور كار قرار گرفته و این 
برنامه، همس��و با طرح مهر برای تنظیم بازار به اجرا گذاشته 
می شود. وی حمایت از اعطای تسهیالت به متقاضیان واجد 

شرایط این طرح را یكی سیاست های دولت دانست.

با افزایش قیمت دالر در س��ال ۹0، هزین��ه فرصت مصرف 
داخلی )یارانه( هر لیتر بنزین به 348 تومان رسید. 

با كاهش ارزش ریال در مقابل دالر در اولین سال اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها، هزینه فرصت مصرف داخلی هر لیتر 

بنزین به 348 تومان رسید.
به گزارش خبر آنالین، هزینه فرصت عدم صدور حامل های 
انرژی )مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در فوب خلیج 
فارس با قیمت فروش داخلی( به عنوان یارانه پرداختی دولت 
به مصرف كنندگان داخلی محاس��به می شود، براساس این 
روش كه مبنای تبدیل نرخ جهانی به تومان در آن نرخ دالر در 
بازار آزاد است، میزان یارانه هر لیتر بنزین در سال 13۹0 به 
رقمی معادل 348 تومان رسیده است. این در حالی است كه 
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت فروش داخلی 
هر لیتر بنزین از 2۷5 تومان به ح��دود 580 تومان افزایش 
پیدا كرده اس��ت، ولی در همین زمان، به دلیل رش��د شدید 
قیمت دالر، میزان یارانه هر لیتر بنزین از 322 تومان به 348 

تومان رسیده است. 
نكته قابل تأمل آن كه این رش��د در حالی اتفاق می افتد كه 
قیمت بنزین معمولی در خلیج فارس در س��ال ۹0 نس��بت 
 به س��ال 8۹، حدود26 درصد رش��د داش��ته و در بازار ایران 

110 درصد افزایش پیدا كرده است.

پس از خبرهای فراوان��ی كه در خبرگزاری ه��ا و روزنامه ها 
مبنی بر بی ثباتی در ب��ازار محصوالت لبن��ی اصفهان درج 
شد، مدیرعامل تعاونی فرآورده های لبنی پاستوریزه استان 
اصفهان گفت: توزیع شیر پاكتی در اصفهان ادامه دارد، ولی 

شاید میزان توزیع آن كاهش داشته است.
 هوم��ان امی��ری در پاس��خ ب��ه دلیل اعت��راض برخ��ی از 
كارخانه داران شیر به قیمت شیر پاكتی، به ایمنا گفت: هیچ 
كنترلی از سوی دس��تگاه های نظارتی استان اصفهان روی 

قیمت شیر خام دامدار نمی شود.
وی با بیان این كه پیش از عید، قیمت مصوب شیرخام از سوی 
دولت 630 تومان اعالم شد، تصریح كرد: با توجه به افزایش 
200 تا 400 درصدی برخی از اقالم آذوقه دامداران، آنها قادر 
به تأمین ش��یرخام كمتر از 800 تومان نیستند. مدیرعامل 
تعاونی فرآورده های لبنی پاستوریزه استان اصفهان با انتقاد 
 از این كه مگر می ش��ود كارخانه دار، ش��یرخام را با قیمت 
800 تومان از دامدار خریداری كنند و بعد از انجام یک سری 
از اقدامات شیر پاكتی را ۷20 تومان به فروش برساند، افزود: 
متأسفانه كارخانه ها روی هر پاكت ش��یر 300 تومان ضرر 
می دهند. وی با تأكید بر اینكه برای بررس��ی این وضعیت 
تاكنون به استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
درخواست جلسه داده شده است، گفت: متأسفانه مسئوالن 
بازرگانی اصفهان زیربار تشكیل جلس��ه نمی روند و اگر این 
روند نبود نظارت نیز ادامه پیدا كن��د، كارخانه ها دیگر توان 
تولید نخواهند داش��ت. امیری تصریح كرد: در سال گذشته 
شش كارخانه فرآورده لبنی و پاستوریزه در اصفهان، به دلیل 

كمبود نقدینگی و حمایت نكردن دولت تعطیل شده اند.
وی با تأكید بر این كه متأسفانه دولتمردان نظارت روی قیمت 
نهاده های دام و حتی تمام قیمت ها را در كشور رها كرده اند، 
یادآور شد: متأسفانه این موج گرانی ها پیش از اجرای مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاده كه در صورت اجرای این 

مرحله، طرح طوفان گرانی ها به راه می افتد.

مسکن یارانهکشاورزی دامداری

سرمایه گذاری در کشاورزی، 
زمینه ساز تولید ملی

دولت در بازار مسکن 
اجازه بی نظمی نمی دهد

 یارانه هر لیتر بنزین 
به ۳۴۸ تومان رسید

 توزیع شیر پاکتی 
در اصفهان ادامه دارد 

اخبار کوتاه

یادداشت
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۴
خسارت 800 میلیارد ریالی به محصوالت زراعی اصفهان 

قائم مقام سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان گفت: سرمازدگی روزهای پایانی سال گذشته و روزهای 
ابتدایی سال جدید، 800 میلیارد ریال به محصوالت باغی و زراعی این استان خسارت وارد كرد.

محمد نصر میزان خسارات وارد شده به محصوالت كشاورزی استان اصفهان را10 تا 80 درصد عنوان كرد.
روغن با مجوز دولت گران شد

یک مقام مسئول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 

مجوز افزایش قیمت روغن نباتی بین 15 تا 20 درصد صادر شده و در 
روزهای آینده اعمال خواهد شد، البته پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، 
یكی از دالیل افزایش قیمت روغن نباتی در بازار است. اگرچه برخی 
تولیدكنندگان به صورت خودسرانه افزایش قیمت داده بودند، اما این 
افزایش قیمت هم اكنون از سوی سازمان حمایت مصرف كنندگان 

و تولیدكنندگان مصوب شده است.
تولیدكنندگان نمی توانن��د بدون مجوز س��ازمان حمایت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اقدام به افزایش قیمت كنند. دلیل موافقت 
س��ازمان حمای��ت مصرف كنن��دگان و تولیدكنن��دگان، افزایش 
قیم��ت جهانی روغ��ن خام 
ب��وده، چراك��ه همانطور كه 
خواروب��ار  فائو)س��ازمان 
جهانی( هم اعالم كرد، قیمت 
محصوالت كشاورزی و غالت 
در ح��ال افزایش اس��ت و به 
همین دلیل، افزایش قیمت 

مورد توافق واقع شده است.

  مدی��ركل اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعت��ی اس��تان اصفه��ان 
فرهنگ سازی در حمایت از تولید ملی را بسیار مهم دانست و اظهار 
داشت: در این راستا، با هرگونه بی عدالتی و تخلفی برخورد می كنیم 

و از مواضع خود كوتاه نمی آییم.
اصغر صالح زاده با اشاره به اینكه حمایت از تولید و تولیدكننده، در 
اولویت كار اداره استاندارد است، خاطرنشان كرد: تولیدكنندگان باید 
تمام محصوالت خود را مطابق با استانداردهای الزم پیش ببرند تا در 

این راستا شاهد پیشرفت هایی باشیم.
 وی با اش��اره ب��ه اینكه تولی��د كنن��دگان تالش بیش��تری برای 
ارتقای س��طح كیفیت تولیدات خ��ود انجام دهند و از مش��اوره و 
توصیه های كارشناس��ان این اداره كل به نحو مطلوبی اس��تفاده 
 كنند، تصریح كرد: خرید و استفاده از كاالهای تولید داخل موجب 
تش��ویق تولیدكنندگان ش��ده و راه را برای توس��عه فعالیت های 
واحدهای تولیدی باز می كند، در نتیجه جذب و بكارگیری نیروی 
كار داخل افزای��ش می یابد و این امر، باع��ث رونق حوزه اقتصادی 

می شود.

استاندارد، معیاری مهم برای تولید کاال
مدیركل اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی اس��تان اصفهان گفت: 
استانداردها، معیارها و ضوابط اصلی و مهم برای تولید كاال و خدمات 
 هس��تند، به طوری كه بدون رعایت آنها تولید مناسب و با كیفیت 
غیر ممكن است و امكان رقابت با س��ایر تولید كنندگان نیز از بین 

می رود.
 صال��ح زاده با اش��اره به اینك��ه در س��ال 13۹0 با ص��دور بیش از 
500 پروانه كاربرد عالمت استاندارد در سطح استان اصفهان، عالوه 
بركسب رتبه اول در كشور، رشد بیش از چهل درصدی را نسبت به 
سال 8۹ ش��اهد بودیم، در مورد مشكالت اجرای قانون اضافه كرد: 
جهت تسریع و تس��هیل در انجام قوانین و همچنین، برای اعمال 
نظارت های قانونی دقیق، باید منابع مالی، نیروی انس��انی و سایر 

زیرساخت های الزم تأمین شود.

کیفیت، تنها به وسیله اداره استاندارد محقق نمی شود
 مدیركل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره به 
اینكه كیفیت و ارتقای آن امر مهمی است كه تحقق آن - به دلیل 
گستردگی- به وسیله اداره كل استاندارد به تنهایی میسر نیست، 
گفت: كلیه ارگان ها و سازمان های ذیربط، از قبیل سازمان صنعت 
و معدن و تجارت، مسكن و شهرسازی و دستگاه های نظارتی باید 
بیش از گذشته همراه و همس��و با این اداره كل بوده و در راه اجرای 

دقیق قوانین ما را یاری كنند.
صالح زاده با اش��اره به وجود برخی تكالیف قانونی درباره استفاده 
دس��تگاه های اجرایی از كاالی ایرانی گفت: دستگاه های اجرایی 
براساس تكالیف قانونی خود - به ویژه در پروژه های عمرانی- صرفا 

از كاالهای تولید داخلی كه نشان استاندارد دارند، استفاده كنند.
وی گفت: با توجه به اینكه برخ��ی محدودیت ها در افزایش قیمت 
كاالها وجود دارد و برای تحقق كیفیت در محصوالت نیز تولیدكننده 
باید هزینه هایی همچون تأمی��ن مواد اولیه مرغوب، اس��تفاده از 
خطوط تولید مناسب، بسته بندی استاندارد و سایر موارد را انجام 
دهد، الزم است دستگاهه ای نظارتی اجازه افزایش قیمت متناسب، 
معقول و كنترل شده كاالهای دارای نشان استاندارد و با كیفیت را به 
تولید كنندگان بدهند تا در بازار رقابتی، در مقایسه با كاالهای فاقد 

نشان استاندارد، تولید كننده متضرر نشود.

با متخلفان و افراد سودجو برخورد قانونی می کنیم
 مدیركل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفه��ان درباره 
نحوه برخورد این اداره كل با متخلفان بیان كرد: معموال در خالل 
انجام هر ام��ری، احتمال تخط��ی از قانون وج��ود دارد و در حوزه 
اس��تاندارد نیز گاهی اوقات ش��اهد كوتاهی اندكی از افراد هستیم 
كه با توجه به اهمیت موضوع و در راستای صیانت از حقوق مصرف 
كنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق تولید كنندگانی كه با كیفیت 
 و اس��تاندارد كاالی خود را تولید می كنند، با قدرت با متخلفان از 
ضوابط و قوانین برخورد می كنیم و اجازه نم��ی دهیم اندک افراد 
س��ودجو، بازار كاالهای تولید داخل را با تولی��د بی كیفیت خود 

خراب كنند.
 با ای��ن اوصاف باید ش��اهد باش��یم و ببینیم كه حرف مس��ئوالن 
بیشتر می چربد یا اینكه دوباره شاهد جوالن س��ودجویان در این 
بازار هم خواهیم بود. هرچند كه در بازار ارز و سكه نیز شاهد بودیم 
 كه مس��ئوالن از برخورد قانونی و جدی در این م��ورد خبر دادند، 
اما دالالن و س��ودجویان، به این حرف ها توجهی نكردند و ارز را با 
قیمتی كه خودشان می پسندیدند، به مشتریان فروختند و در این 

راه، چه سودهایی كه به جیب برخي نرفت.

در  سال تولید ملی به سودجویان اجازه جوالن داده نمی شود

سودجویان بدون بازار می مانند؟

زمانی که نام تولید ملی بین مردم پیچید، شاید تولیدکنندگان داخلی که اجناس خوبی هم تولید می کردند،  زهرا 
دوباره امیدوار شدند و تصمیم گرفتند هرچه بیشتر خود را در معرض دید قرار دهند تا هم سود بیشتری نوبخت

کرده باشند و هم اینکه در تحقق این شعار، مؤثر واقع شده  باشند، اما در این بین، کسانی بودند که باز 
هم به فکر سود دوباره خود بودند و تصمیم به ورود کاالی بی کیفیت به بازار گرفتند. مسئوالن باید آمادگی الزم را در این زمینه 

داشته باشند که به صرف شعار سال، اجازه عرضه هر تولیدی را در جامعه ندهند.



جشنواره ها،  مجالی برای شناخت 
فیلمسازان هنرمند است 

سرپرست انجمن سینمای جوانان استان 
اصفهان

               سید محمد طباطبایی

هر چند جشنواره زدگی موجود در کشورمان یکی از معضالت هنر است، 
ولی باید گفت در حوزه فیلمس��ازی، جش��نواره ها تنها مجالی اس��ت که 
فیلمسازان می توانند با حضور در آن، رش��د و پیشرفت کنند. چرا که این 
جشنواره ها خود می تواند زمینه س��از حضور و شناخت فیلمسازان جوان 
شود تا خود را نش��ان دهند و استعداد هایشان را نمایان س��ازند. در واقع 
تجربه نشان داده هر زمان که ما جشنواره های بیشتری را در اصفهان برگزار 

کرده ایم، در آن س��ال ها شاهد 
موج گسترده ای از تولیدات در 
حوزه فیلمس��ازی بوده ایم. هر 
چند همه این آثار فاخر نبوده اند، 
اما منجر به ظهور استعداد هایی 
نو ش��ده اند که می توانند امید 
بسیاری را برای آینده هنر استان 

به ارمغان آورند.

اسطوره سینمای هند 
کجاست؟ 

عموپورنگ  به 
تلویزیون بازمی گردد

ر. بالکی، کارگردان مشهور سینمای هندکه دو فیلم پیشین اش »شکر کم« و 
»پاپا« با نقش آفرینی آمیتاب باچان از فیلم های موفق دوران خود بوده اند، در 
حال نگارش فیلمنامه جدیدی است که بازهم قرار است آمیتاب باچان نقش 

نخست آن را ایفا کند.
 بالکی در نظر دارد فیلمبرداری را پس از نگارش فیلمنامه آغاز کند. هنوز عنوان 
فیلم و دیگر بازیگران فیلم مشخص نشده اند وصرفاً حضور آمیتاب باچان قطعی 
است. گفتنی اس��ت آمیتاب باچان در »گتسبی بزرگ« ساخته باز لورمان هم 
نقش آفرینی می کند که در مر حله تولید است. وی قرار است در »بخش«، فیلم 
جدید رام گوپال ورما نیز بازی کند که مضمونی سیاسی دارد. رام گوپال ورما از 

فیلمسازانی است که به سینمای »پارالل« هند تعلق دارد. 

سریال »استودیوی عموپورنگ« از ابتدای تابستان، از گروه کودک و خردسال 
شبکه دو پخش می شود.

مسلم آقاجان زاده، تهیه کننده اس��تودیوی عموپورنگ با اعالم خبر بازگشت 
عموپورنگ به تلویزیون پس از یک سال، خاطرنشان کرد: مدیریت گروه کودک و 
خردسال شبکه دو � علی زارعان �  به شدت پیگیر است که این سریال در ابتدای 
تابستان برای مخاطبان کودک و خردسال پخش شود. وی درباره  روند تولید و 
موضوع سریال توضیح داد: در حال حاضر در مرحله  تحقیق و نگارش هستیم و 
کار پیش تولید در حال انجام است. این سریال، یک سریال عروسکی است که 
عموپورنگ و امیرمحمد در آن بازی می کنند و پنج عروسک که به عنوان یک 

خانواده هستند، در آن حضور دارند.

چند روز پیش یک وبالگ فرانس��وی فهرس��ت فیلم های 
بخش مسابقه جشنواره کن را اعالم کرد که خیلی زود این 
فهرست با تکذیب مدیران جشنواره کن رو به روشد و آنها 

اعالم کردند این فهرست دروغ است.
 در فهرست انتشاریافته، نام فیلم جدید بهمن قبادی با بازی 
مونیکا بلوچی هم به چشم می خورد. بعید است »فرمانده«، 
 س��اخته پ��ال تام��س اندرس��ون و »سلحش��ور تاریکی 
برمی خیزد«، س��اخته کریس��تفر نوالن به جشنواره کن 
برسند. می گویند »پسر کاغذی« به کارگردانی لی دانیالز 
در بخش مس��ابقه حضور دارد و خیلی ها از بازی درخشان 
نیک��ول کیدم��ن در فیلم تعری��ف کرده ان��د. از فیلم های 
دیگری که احتمال حضورش در بخش مس��ابقه جشنواره 
کن م��ی رود، می توان به »تجارت کوگان«، س��اخته اندرو 
دومینیک، با بازی براد پیت و جیمز گاندولفینی اشاره کرد. 
فیلم گنگستری »بی بو وخاصیت ترین ناحیه«، ساخته جان 
هیلکوت با بازی شایا البوف و گای پیرس و جسیکا چستین 

از دیگر فیلم های مطرح است. 
»در ج��اده«، س��اخته والتر س��الس و جدید تری��ن فیلم 
کارگردان مشهور فرانسه، ژاک اودیار با عنوان »طعم زنگار 
واستخوان« و فیلم بدون عنوان ترنس مالیک از مطرح ترین 
عناوینی هستند که حضورش��ان در جشنواره کن محتمل 

به نظر می رسد.

مایک واالس، گوینده معروف »س��ی بی اس نیوز« و مجری 
برنامه »60 دقیقه«، یکشنبه در سن 93 سالگی درگذشت.

واالس به دلیل کنجکاوی بس��یارش، به مصاحبه کننده ای 
چالشی مطرح بود. او این ش��یوه مصاحبه را بیش از نیم قرن 

پیش در تلویزیون به جریان انداخت.
 او شنبه شب در خانه خود در نیوکنعان در ایالت کانه  تیکات، 
در کنار اعضای خانواده اش درگذشت. مایک واالس در دوران 
فعالیت خود که ابتدا از گویندگی در رادیو شروع شد و به اجرا 
در تلویزیون رسید، با چهره های متعدد فرهنگی و سیاسی از 
جمله نانسی و رونالد ریگان، جان اف. کندی، لیندن جانس، 
جیمی کارتر، النور روزولت، لوچیانو پاواروتی، جنیس جاپلین، 
تینا ترنر، سالوادور دالی و باربارا استاریسند و همچنین محمود 

احمدی نژاد مصاحبه کرد. 
سال 1999 در فیلم »نفوذی« ساخته مایکل مان، کریستوفر 
پالمر نقش مای��ک واالس را بازی می ک��رد و ماجرای فیلم 
درمورد لغو ش��دن بحث انگیز پخش یکی از برنامه های »60 
دقیقه« در سال 1995 بود. در آن برنامه، جفری ویگند درمورد 

صنعت تنباکو افشاگری می کرد.
 در این فیلم آل پاچینو و راسل کرو نیز حضور دارند. او سال 
1957 در فیل��م »چهره ای در جمیعی��ت« نقش خودش را 
بازی کرد و در فیلم »فراس��ت/ نیکسن« نیز استفن رو نقش 

او را ایفا کرد.

خبرگزاری فارس  چندی پیش فیلمی را از مصاحبه اسفند 
ماه گذشته اکبر عبدی با برنامه هفت منتشر کرد. متن پیاده 

شده این مصاحبه به شرح زیر است:
مطمئن باشید ده نمکی نمی تواند چنین کاراکتری بسازد. 
من اسمم را به جای اکبر می گذارم اکرم، البته اگر ده نمکی 

بتواند چنین کاراکتری بسازد!
عبدی در بخش دیگری از س��خنانش، بار دیگ��ر به خاطر 
بازی در سریال طنز »زیر آسمان شهر« از مردم عذرخواهی 
کرد و گفت: البته م��ردم مرا به خاطر بازی در این س��ریال 

بخشیده اند.
این بازیگر در جنجالی ترین بخش اظهاراتش، با اشاره به بازی 
در نقش پیرزن گفت: عمده مردم ما اگر می خواهند از کسی 
تعریف کنند، فحش می دهند، مثال می گویند بی ش��رف 

عجب دست فرمانی دارد!
وی در این مورد به ذکر خاطره ای اش��اره کرد و گفت: برای 
تماش��ای همین فیلم که نقش یک پیرزن را بازی کرده ام، 
همراه مادر به س��ینما رفت��م. جلوی من، یک زن و ش��وهر 
نشسته بودند و با دیدن بازی من، شگفت زده شده بودند و 
هی می گفتند: بی شرف عجب بازی دارد!فالن فالن شده  

چه بازی می کند! ...
جیرانی در این لحظه در حالی به شدت می خندید به اکبر 

عبدی گفت: خب فحش نده انقدر!

به دنبال نمایش عمومی موفقیت آمیز فیلم های س��ه بعدی 
هندی و خارجی در سینماهای کشور هند، صنعت سینمای 
این کشور آسیایی به فکر اکران عمومی نسخه های سه بعدی 

فیلم های قدیمی و کالسیک خود افتاده است.
اکشن ماجراجویانه و وسترن »شعله«، اولین فیلم کالسیک 
سینمای هند اس��ت که به صورت س��ه بعدی دوباره به روی 
پرده سینماهای این کشور می رود. تهیه کنندگان این فیلم 
پرفروش قدیمی، 15 آگوست امسال )بیست و پنجم مرداد( 
را به عنوان زمان اکران عمومی نس��خه س��ه بعدی آن اعالم 
کرده اند. اکران عمومی نسخه سه بعدی »شعله« در عین حال 
باعث سروصدا و اعتراضاتی هم شده است. مهم ترین اعتراض 
به این اقدام را بخش��ی از بازماندگان مرحوم جی پی س��یپی 
)تهیه کننده اصلی فیلم( کرده اند. ش��ان اوتام س��ینگ، نوه 
دختری جی پی س��یپی که امتیاز فیلم »شعله« را در اختیار 
دارد، به رس��انه های گروهی هند گفته نسخه سه بعدی این 
فیلم در زمان تعیین شده به روی پرده سینماها می رود.نوه 
جی پی سیپی »شعله«  سه بعدی را دقیقا در همان روزی اکران 
عمومی می کند که 37سال قبل - در سال 1975- روی پرده 
سینماهای هند رفت. »شعله« در زمان اکران عمومی فروش 
بسیار باالیی در جدول گیشه نمایش سینماهای هند داشت 
و باعث ش��هرت فراوان آمیتاب باچان و امجد خان )در نقش 

کاراکتر منفی ماجرا، جبار سینگ( شد.

تلویزیون سینمای ایرانجشنواره بالیوود

بهمن قبادی در فهرست 
مسابقه کن نیست

مجری مشهور آمریکایی 
درگذشت

 به جای اکبر، اسمم 
اکرم است 

»شعله« پس از 37 سال 
سه بعدی می شود
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 نگاهی به  صوت در فیلم کوتاه 

صداها
ص��دا کم کم بخ��ش مهمی از 

شهرام 
س��ینما ش��د؛ حتی در زمان میراب اقدم

س��ینمای صامت، چرا که در 
همان زمان گروه موسیقی یا یک ساز تنها مانند پیانو، فیلم را 

همراهی می کرد.
امروزه در دنی��ا صدا یک��ی از بخش های پ��ر اهمیت برای 
فضاسازی و ش��خصیت پردازی کاراکترهای فیلم به شمار 
می رود و برای آن جوایز گوناگون، از بهترین صدابرداری تا 
بهترین صداگذاری در نظر گرفته اند. به واقع می توان گفت 
تصویر و صدا برای فضاسازی فیلم در هم تنیده شده اند.اما 
درباره فیلم کوتاه که می خواهم به آن بپردازم: - آن هم صرفا 
در ایران- صدا در بعضی از فیلم ها )نه همه( از اهمیت کمتری 
بین فیلمسازان برخوردار اس��ت. آن قدر که کارگردان برای 
گرفتن قاب های زیبا وسواس نشان می دهد و با تصویربردار 
درباره آن صحب��ت و کلنجار می رود، ش��اید اص��ال درباره 
صدابرداری سر صحنه با صدابردار گفتگو هم نمی کند. در 
صورتی که باید بدانیم صدابردار در حفظ لحن صدای بازیگر، 
نوع گویش آنها و آمبیانس فضا، جهت پیشبرد کاراکترهای 
فیلمنامه و تداوم حس صحنه نقش اساسی دارد. حتی بهتر 
آن است که کارگردان از انواع میکروفن ها برای ضبط صدا با 
فرکانس های متفاوت اطالعاتی داشته باشد. متریال خوب 
صدابردار یکی از ارکان مهم برای صداگذار محسوب می شود.

از آنجا ک��ه فیلم کوتاه جهت پیش��برد داس��تان معموال از 
فضاسازی استفاده می کند، صداگذاری یکی از عناصر مهم در 
فضاسازی است که می تواند از شروع فیلمنامه نویسی شکل 
بگیرد. به یاد داشته باشیم در فیلم باید از صدا به درستی و به 
اندازه استفاده شده باشد. به عنوان مثال شخصی را در خیابان 

در حال دویدن فرض کنید:
1    صدای آمبیانس خیابان

2    صدای آمبیانس خیابان همراه با صدای آژیر پلیس
3   صدای آمبیانس خیابان همراه با صدای سوت قطار

و بسیار صدای خارج از قاب، که می توان روی این پالن شنید 
و هر کدام به شما تصور خاصی از آن کاراکتر را بدهد. بهتر آن 
است که بدانیم صدای اشیا، صدای پنهان طبیعت و همه  آن 
صداهایی که جدا از گفتگوها به گوش ما می رسد، می تواند 
به طور پیوسته و بی واسطه روی احساسات ما تأثیر بگذارد و 

فیلم را رو به جلو ببرد. 
هنگام صداگذاری، نقش سکوت را در شریک شدن و همراه 
شدن بیننده با شخصیت ها به خاطر داشته باشیم و به نقش 
صدابردار، صداگذار و زیبایی شناسی آنها در فیلم کوتاه که 

متفاوت با سینمای بلند است، اهمیت بدهیم. 

چهره روزیادداشت

SMS 300006255

یادداشت

خبر ویژه

 گالری خانه نقش 
خاطره می شود

مدی��ر گال��ری خان��ه نقش 
اصفهان گف��ت: نمایش��گاه 
هفت��ه ج��اری خان��ه نقش، 
آخرین نمایشگاه این گالری 
اس��ت و پ��س از آن، ای��ن 
مجموعه نمایشگاهی به طور 
کلی تعطیل می ش��ود. بهاره 
احمدی اف��زود: ما در س��ال 
گذشته به خاطر رشد و پیشرفت گالری، اقدام به برگزاری نمایشگاه 
اس��اتید بزرگ کردیم که هزینه های بس��یاری را بر ما تحمیل کرد و 
در شرایط حاضر، داش��تن گالری برای ما صرفه اقتصادی ندارد. وی 
ادامه داد: از ابتدا هم می دانس��تیم که گالری داری در اصفهان صرفه 
چندانی ندارد، ولی ما روی فروش نمایش��گاه حساب بازکرده بودیم 
که متأسفانه محقق نشد و ما حتی در فروش نیز نتوانستیم درآمدی 
داشته باشیم و فکر می کنم این وضعیت تمام گالری های سطح شهر 

باشد و به خانه نقش نیز محدود نشود.
احمدی تأکید کرد: متأسفانه در اصفهان نه تنها کسی آثار هنری را 
نمی خرد، بلکه در کنار آن، فرهنگ صرف پ��ول برای هنر هم وجود 
ندارد و همین مسأله باعث می شود که گالری داری در این شهر شغل 
با صرفه ای نباش��د. گالری خانه نقش اصفهان در سال 13۸۸ افتتاح 
شد و تاکنون نمایشگاه های شاخص بس��یاری در این گالری برگزار 
شده اس��ت که از میان آنها مي توان به نمایش��گاه آثار اکبر میخک، 

رضا نور بختیار و نمایشگاه عکس سال دوربین دات نت اشاره کرد.
 

با قرائت پیام مدیرکل وایپو محقق شد

 حمایت از کپی رایت 
با حضور رییس جمهور 

مدیرکل دفت��ر حقوقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی از برپایی 
همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در 5 اردیبهشت 

امسال خبر داد.
احمدعلی محسن زاده با اعالم این خبر گفت: برای افتتاح این همایش 
در روز پنجم اردیبهشت در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما، از 
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور دعوت به عمل آمده است. در این 
مراسم همچنین پیام فرانسیس گری، مدیرکل وایپو )سازمان جهانی 

مالکیت معنوی( قرائت می شود.
به گفته دبیر همایش حق��وق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، 
 در ای��ن همایش که از س��اعت ۸:30 صبح تا س��اعت 19سه ش��نبه 
5 اردیبهشت ادامه دارد، پنج پنل تخصصی با حضور کارشناسان ارشد 
رشته حقوق و دیگر حوزه ها برگزار می شود و در مراسم اختتامیه هم 
به دارندگان پایان نامه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری، جوایزی 

اعطا می شود. 
وی همچنین از سخنرانی سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، فاطمه بداغی، معاون 
حقوقی رییس جمهور و حجت االسالم علیرضا امینی، معاون آموزش 

و تحقیقات قوه قضائیه در این همایش خبر داد. 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد هدف از برگزاری این همایش را، 
فراهم کردن زمینه پیوس��تن ایران به کنوانسیون های مهمی مانند 
برن، رم، س��ازمان جهانی وایپو و در نهایت، س��ازمان تجارت جهانی 

اعالم کرد.
حاشیه نشست معاون هنری 

کارت هدیه، جذاب تر از سخنان 
معاون هنری وزیر ارشاد 

نخستین نشست رسانه ای معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با برخی حواشی برگزار ش��د که از مهم ترین آنها، تجمع خبرنگاران 

شرکت کننده در نشست برای دریافت کارت هدیه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست رسانه ای حمید شاه آبادی، 
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دوشنبه 21 فروردین  در 

تاالر وحدت برگزار شد. 
پیش از برگزاری این نشس��ت و با توجه به اینک��ه معاون هنری باید 
درباره حوزه های مختلف نمایش��ی، تجسمی، موس��یقی، آموزش و 
 مد و لباس صحبت می ک��رد، انتظار می رفت مجال مناس��بی برای 
 پرداختن به موضوع��ات مطرح ش��ده در س��ال 90 در عرصه تئاتر

 نباشد. 
از نکاتی که در این نشس��ت رس��انه ای جلب توجه کرد و البته اتفاق 
خوش��ایندی نبود، تجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه برای دریافت 
کارت هدیه بود. هنوز نیمی از زمان نشست رسانه ای نگذشته بود که 
تعداد قابل توجهی از خبرنگاران حاضر در نشست برای دریافت کارت 
هدیه تجمع کرده بودند و پر کردن فرم دریافت کارت هدیه بر ازدحام 

خبرنگاران افزوده بود.
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نمی  گذارم دخترم بازیگر سینما شود
 مجید مظف��ری ب��ا بی��ان اینک��ه االن فیلم های��ی داریم ک��ه حتی تصور س��اخته ش��دن
  آنه��ا را هم نداش��تم، گف��ت: نمی گ��ذارم دختر خودم ب��ا وج��ود اس��تعداد هایش، بازیگر

 سینما شود.

سیاسی هست؟ نیست ؟
مسعودی که خودش عاشق سینما و تلویزیون و به نوعی منتقد 
 محسوب می شود، طره موی س��یاهش را از روی پیشانی پس 
 زد و ب��ا نگاهی منتقادان��ه درباره فیلم قالده ه��ای طال گفت: 
قالده های طال سیاس��ی ترین فیل��م تاریخ س��ینمای ایران 
نیس��ت و بیش��تر از اینکه سیاس��ی باش��د، فیلم��ی امنیتی 
اس��ت. یعنی درباره مس��ائل امنیتی که حول مسائل سیاسی 
اس��ت، س��خن می گوید. جای تقدی��ر دارد که در ش��رایطی 
که خیلی ها از ب��ه ی��ادآوردن آن روزها گریزانن��د، این فیلم 
 در م��ورد  تاریک تری��ن مقطع سیاس��ی تاریخ ایران س��خن 
می گوید، اما واقعیت این است که در این فیلم به هیچ وجه به 
 سیاست و سیاسیون ایرانی و نقش شان در فتنه ۸۸ پرداخته

 نشده است. فقط به نامه هاشمی رفسنجانی، سخنان احمدی 
نژاد در مناظره، تکذیب جواب رهبری به نامه هاشمی، ادعای 
تقلب به وس��یله خانواده هاشمی و نظریه پس��ر آذربایجان و 
داماد لرس��تان به وس��یله رهنورد، آن هم فقط در قالب اخبار 

 )SOC( مورد توجه در ات��اق مونیتورین��گ وزارت اطالعات 
اشاره هایی کوتاه شده است. 

مس��عودی وقت��ی م��ی خواس��ت نظ��ر کل��ی اش را بگوید، 
 س��ری ت��کان داد و گفت:م��ن ای��ن فیل��م را فیلم��ی 

متوسط دیدم.

داستانی که کاش بهتر بود 
دیگران��ی هم هس��تند که هنوز از در س��ینما س��احل بیرون 
نیامده، نقدها را ش��روع کرده اند. به گفت��ه منصوری که پدر 
یک خانواده چهارنفره اس��ت: متأس��فانه این فیلم خط روایی 
ضعیفی دارد. یعنی داستان درستی ندارد و جاهایی از این فیلم 
 احساس می شود که در سینما نشسته و شاهد فیلمی مستند 

هستیم. 
به قول دیگران هم اگر روی فیلمنامه و خط داس��تان بیش��تر 
کار می ش��د، این اثر تبدیل به یکی از بهترین فیلم های تاریخ 

سینمای ایران می شد. 

روایتی جذاب و هیجانی 
 ام��ا معصومه ک��ه ح��اال در دانش��گاه اصفهان عل��وم اجتماعی 
می خواند، معتقد است: قالده هاي طال فیلمی است که مي تواند با 
بهره بردن از دستمایه ها و مضامین سیاسي، بي آنکه اسیر ابتذال 
شود، جذاب باشد. به نظر او این فیلم با اینکه خط روایی مستندی 
داش��ت، توانس��ته بود لحظات خوبی را با رتیم بازیگری و شیوه 

موسیقی متن ایجاد کند. من این فیلم را دوست داشتم.
 حس��نی، نظ��ر مخال��ف معصوم��ه را دارد؛ کس��ی ک��ه

 فیلم بین حرفه ای محس��وب می ش��ود و اعتقاد دارد: دوره این 
فیلم ها گذش��ته و ما باید روایت های سیاس��ی و جاسوس��ی و 
 هیج��ان انگی��ز را بهت��ر از اینه��ا روای��ت کنی��م، ن��ه اینقدر 

رو ب��ازی کنیم ک��ه مخاطب 
دلزده و خسته شود. من از این 

فیلم خوشم نیامد.

تبلیغ�ات و ف�روش 
بیشتر 

برخ��ی ه��م نظ��ری ممتنع 
 دارن��د ی��ا اص��ال نظ��ری 
نم��ی دهن��د. کس��ی مث��ل 
ناصحی که خودش و خانواده 
اش به خاط��ر تبلیغات زیاد، 
 فیلم را انتخ��اب کرده اند و از 
چهره ش��ان مش��خص است 
آنط��ور ک��ه بای��د، از فیل��م 

خوششان نیامده.

نقطه اوج کارگردانی 
از خوبی ه��ای قالده ه��ای طال این اس��ت که مهم نیس��ت 
مخاطب با چه پیش فرضی وارد س��ینما می ش��ود )موافق یا 
 مخالف(، ب��ا پایان گرفتن فیل��م همه به یک نقطه مش��ترک 

می رسند و از سینما خارج می شوند.
 فیل��م ب��ه دلی��ل پرداخت��ن ب��ه مس��تندات و واقعی��ات، 
جای��گاه خ��ود را در ذه��ن مخاط��ب پی��دا ک��رده و پیامی 
 راکه ب��رای آن س��اخته ش��ده  ب��ه درس��تی ب��ه مخاطبش 
می رس��اند.  مخاطب به هیچ وجه احس��اس نمی کند فیلمی 
شعاری تماش��ا می کند که به زور می خواهد چیزی را به وی 
 القا کند  و ش��اید این، نقطه اوج کارگردانی ابوالقاس��م طالبی

 است.

فیلمی که صاحب چهار سینمای اصفهان است  

نگاه مردم اصفهان به قالده های طال

محمد  این روزها ش�اهد اک�ران عمومی فیلم س�ینمایی قالده های طال هس�تیم؛ فیلم�ی که لقب 
سیاس�ی ترین فیلم ایران را در تبلیغاتش یدک می کش�د، روزهای نزدیک شدن به رکورد بندرعباسی

پرفروش ترین فیلم س�ال را س�پری می کند. از آنجا که ابوالقاس�م طالبی قبل از آن که یک 
کارگردان باشد، یک روزنامه نگار است، عجیب نیست که پروپاگاندای این فیلم را بیش از پیش زیاد کند.

  مخاطب به 
هیچ وجه احساس 

نمی کند فیلمی 
 شعاری تماشا 

می کند که به زور 
می خواهد چیزی 
را به وی القا کند  
و شاید این، نقطه 

اوج کارگردانی 
ابوالقاسم طالبی 

است



چهرهیادداشت

خبر 

نقض قانون توسط داور
پرویز س��یار، کارشناس داوری کش��ورمان پیرامون نیمه تمام ماندن 
دیدار تیم های پرسپولیس و داماش گیالن گفت: قانون می گوید که 
هر اتفاق و حادثه ای که بازی را تحت تأثیر قرار دهد و بازی به عدالت 
تمام نش��ود، داور می تواند بازی را به طور موق��ت تعطیل کند، اما در 
این شرایط داور باید از بلندگوی ورزشگاه به تماشاگران تذکر بدهد و 
در صورت تکرار حرکت از سوی تماشاگران، بازی را کال تعطیل کند. 
البته در این صحنه، رفیعی بدون تذک��ر بازی را تعطیل کرد که با این 

کار نقض قانون کرده است.
سیار افزود: برای تعیین سرنوشت بازی باید منتظر ماند و دید گزارش 
داوری که به کمیته داوران ارسال می ش��ود چه خواهد بود، چون هر 
دلیلی که در گزارش ذکر شود، رأی متفاوتی خواهد داشت. در صورت 
تأیید تخلف تماشاگران، پرسپولیس س��ه بر صفر بازنده اعالم خواهد 

شد و اگر داور مقصر تشخیص داده شود، بازی تکرار می شود. 

حکم اعدام برای فوتبالیست مشهور
دادگاه ایالت جورجیا در آمریکا، تاریخ اعدام یکی از فوتبالیست های 
مشهور و سابق این کشور را تعیین کرد. اداره زندان های ایالت جورجیا 
در آمریکا اعالم کرد، دانیل گرین قرار است ساعت ۱۹ روز ۱۹ آوریل 

در زندان این ایالت اعدام شود. 
گرین به جرم قتل یک پسر ۱۹ ساله در سال ۱۹۹۱ به مجازات اعدام 
محکوم ش��ده بود. این حادثه در حالی رخ داد که مقتول قصد داشت 
به کارمند یک فروشگاه که گرین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده 
و از او سرقت کرده بودکمک کند. گرین همچنین چند نفر دیگر را در 
این حادثه زخمی کرده بود. دانیل گرین فوتبالیست ستاره دبیرستان 

تیلور است.  

سوکای قابلیت دیپورت شدن را دارد
سوکای، بازیکن سپاهان

ژواهیر س��وکای، بازیکن آلبانیایی تیم س��پاهان این روزها جایی در 
ترکیب س��پاهان ندارد. وی در بازی هایی هم ک��ه در ترکیب تیمش 
قرار می گرفت، نمایش چندانی نداشت و خیلی زود به مهره سوخته 
کرانچار تبدیل ش��د. سوکای که س��ابقه پوش��یدن پیراهن تیم ملی 
کش��ورش را دارد، اگ��ر به خ��ود نجنبد، خیل��ی زود بای��د مقدمات 
 بازگشت به کشورش را فراهم کند، چون دراین مدت نشان داده همه 
قابلیت ه��ای الزم را برای دیپورت ش��دن دارد. س��وکای که همراه 

با س��زار وارد تیم س��پاهان 
ش��د، نتوانس��ت ه��م پ��ای 
بازیک��ن برزیل��ی تیم��ش 
توانمندی ه��ای خود)البته 
اگر توانمندی داش��ته باشد(

را به مع��رض نمایش بگذارد 
ت��ا هم��ه تقصیره��ا متوجه 
مرزبان، دستیار کرانچار شود.

روبرو،آماده باش
  ای�ن س�تون از این پ�س با نام 

گروه 
»روبرو، آماده ب�اش« با نگاهی ورزش

طنز، به نق�د و بررس�ی برخی 
جمله های قابل تأمل چهره های ورزشی می پردازد تا 
بلکه برخی را نسبت به آنچه که می گویند دقیق تر کند. 
البته  دراین صورت، بازار این ستون راکد می شود، اما 
نگرانی بابت تأمین محتوای این س�تون وجود ندارد، 
چون نگارنده معتقد است یا س�وژه ای خواهد یافت یا 

سوژه خواهد ساخت!
داور چرا فحش نخورد؟

 قائم مقام باشگاه پرس��پولیس بعد از نیمه تمام ماندن دیدار 
تیم های پرسپولیس و داماش در چارچوب دیدارهای هفته 
بیس��ت و نهم که به علت فحاش��ی هواداران پیروزی به داور، 
نیمه تمام ماند، اعالم ک��رد چرا داور آس��تانه تحمل خود را 
باال نبرد؟چرا مثل بقیه داوران فحش ها را تحمل نکرد؟اصال 
داور حقش بود که فحش بخورد، چون خود او مسبب توهین 
تماشاگران بود! او نباید نصرتی را مستقیم اخراج می کرد و باید 
خطای روی علی عسگر را می گرفت و... . این طور که جمشید 
زارع گفته، باید طی مراس��می رفیعی، داور این دیدار از همه 
تماشاگرانی که نسبت به او افاضات داش��تند و او را با توهین 
و فحش های خود  مورد لطف قراردادند، تقدیر و تشکر کند! 
بدین ترتیب هم نشان داده که آستانه تحمل باالیی دارد  و هم 
به سالم سازی فضای فرهنگی ورزشگاه ها کمک کرده است. 

نمردیم و معنی جدید آستانه تحمل را هم فهمیدیم!!

بابا تو دیگه کی هستی!
دیدید بعض��ی از آدم ه��ا نان زبانش��ان را می خورن��د؟ دراین 
 میان بعضی از اقشار هم هس��تند که نان اعتماد به نفسشان را 
می خورند و سال های سال هم هس��ت که از این راه ارتزاق می 
کنند. نمونه این تیپ آدم ها کس��ی نیس��ت جز رییس هیأت 
فوتبال اس��تان. ابرقویی نژاد ک��ه ماه های آخر ریاس��ت خود 
را در این هیأت م��ی گذراند، در م��ورد عملکرد خ��ود در این 
ده س��ال  تصدیگری گفت��ه: از عملکرد خودم راضی هس��تم! 
نمی دانم آقای ریی��س با واژه هایی مثل بقال، ماس��ت و ترش 
آشنایی دارد یا نه، اما دقیقا مصداق گفته های او، همین ضرب 
المثل است. بنده خدا دیده کسی او را به خاطر برگزاری رقابت 
های لیگ آسیا ویژن تحس��ین نکرده و همواره به خاطر انجام 
ندادن فعالیت های عمرانی و اس��تعدادیابی  م��ورد انتقاد قرار 
گرفته، تصمی��م گرفته که خ��ودش از خ��ودش تعریف کند. 
 منتقدان  او به نداشتن سابقه فوتبالی هم به او خورده می گیرند

که در جواب آنها هم گفته که س��ال های 55 و 56 در  تیم های 
نوجوانان و جوانان سپاهان توپ زده است. بابا تو دیگه کی هستی؟

طنز تب دار
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سایت رسمی المپیک 2012 فیلتر شد!

در حالی که تا برگزاری مسابقات المپیک 20۱2 لندن روزهای زیادی نمانده، کاربران ایرانی قادر به مشاهده 
صفحه اصلی وب سایت این مسابقات نیستند. فیلتر شدن این سایت جدا از ایجاد محدودیت ،پوشش خبری 

این واقعه بزرگ را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. 

 مهم ترین اتفاق در ترکیب اولیه ذوب آهن، غیبت پنج بازیکن 
اصلی این تیم بود که ابراهیم زاده را مجبور کرد برای پر کردن 
جای خالی نفرات غایب، از بازیکنان جوان تیمش استفاده کند.

بدین ترتیب  بهمن مالکی در دفاع چپ، جای خالی ماهینی را 
پر کرده و سینا عشوری هم به عنوان مدافع راست، جایگزین 
سیدمحمد حس��ینی مصدوم ش��ده بود. در خط حمله هم با 
وجود غیبت ایگور که مشخص نیس��ت به چه علت بوده، پیام 

صادقیان فرصت فیکس بازی کردن را پیدا کرد.
 به طور طبیعی انتظار می رفت که ذوب آهن برای اس��تفاده 
 از مزیت بازی خانگی مس��ابقه را تهاجمی تر آغاز کند، ولی در 
20 دقیقه ابتدایی، این ش��هرداری تبریز بود که بازی بهتری 
نسبت به ذوب آهن ارائه داد و حتی سه موقعیت گل خطرناک 
ه��م ب��ر روی دروازه ذوب آهن ایجاد ک��رد که با ب��ی دقتی 

مهاجمانش به هدر رفت. 
نکته مهم در ترکی��ب خط حمله تبریزی ها نیمکت نش��ینی 
سعید دقیقی بود که باعث ش��د خط دفاعی ذوب آهن تا قبل 
از ورود ای��ن بازیکن به زمین، خطر کمتری را احس��اس کند؛ 

هرچند که شفاعت و صلصالی ناهماهنگی زیادی به خصوص 
در پر کردن آفس��ایدها داش��تند و اگر بی دقتی تبریزی ها و 
درخشش صادقی نبود، شاید ذوب آهن خیلی زود دروازه اش 

را باز شده می دید.
 البته مدیرروس��تا هم که از کم تجربگی ش��فاعت و مالکی با 
 خبر بود، بار اصلی حمالت تیمش را به سمت چپ خط دفاعی 
 ذوب آه��ن منتق��ل و از آن نقط��ه باره��ا ب��ه درون ۱8 قدم 

ذوب آهن نفوذ کرد که البته به نتیجه ای هم نرسید. 
 بع��د از 20 دقیقه ابتدای��ی، جریان ب��ازی متعادل تر ش��د و 
ذوب آهن هم با وجود حرکات پا به توپ فرهادی و س��ماجت 
قاضی در فش��ار به مدافعان حریف، در نهایت بر روی اش��تباه 
عجیب مدافع خارجی ش��هرداری، به گل اول رس��ید. بعد از 
این گل، بازی به شدت افت کرد و توپ بیشتر در میانه میدان 
جریان داش��ت و هافبک های دو تیم هرگز نتوانستند تغذیه 
مناس��بی برای مهاجمان داشته باش��ند، به خصوص در تیم 
ذوب آهن که عدم توپ رس��انی صحیح به خط حمله، قاضی 
را مجبور می کرد برای توپ گی��ری تا دایره میانی زمین عقب 

بکشد و همین مسأله مهاجم ذوب آهن را از دروازه شهرداری 
 دور کرده ب��ود. با آغاز نیم��ه دوم، یارگیری اش��تباه بازیکنان 
ذوب آهن در محوطه جریمه و بی دقتی ش��فاعت، کار دست 
ابراهیم زاده داد  و فرصت طلبي کامیابی نیا گل تساوي تیمش 
را رقم زد. بعد از گل تساوی، یاران مدیرروستا  که از نتیجه به 
دست آمده راضی به نظر می رسیدند، دوباره دست به یک دفاع 
فش��رده در مقابل محوطه جریمه زدند تا مهاجمان ذوب آهن 
نتوانند به دروازه نوش صوفیانی نزدیک شوند. نکته دیگر این 
که داوود حقی به عنوان هافبک بازی س��از ذوب آهن که باید 
به عنوان بازیکن طراح در زمین عمل می کرد، در اندازه های 
اصلی خودش ظاهر نشد و ابراهیم زاده هم که دستش بر روی 

نیمکت خالی تر از قبل بود، 
چ��اره ای به جز اس��تفاده از 
همین ترکیب اصلی نداشت. 
در 20 دقیق��ه ابتدایی نیمه  
دوم باز هم قاضی و فرهادی 
 نقش اول را در تیم ذوب آهن

 ب��ازی کردند ت��ا ب��از هم با 
تیزهوشی مهاجم ملی پوش 
ذوب آهن، بر روی تنها پاس 
س��الم محمد منص��وری در 
این مس��ابقه، ذوب آهن گل 
دوم را به ثمر برس��اند، ولی 
بع��د از گل دوم ذوب آهن، 
 بازیکن��ان ای��ن تی��م کار را 
تمام ش��ده فرض کردند. در 
مقابل، حضور سعید دقیقی 

در ترکیب حریف باعث شد خط حمله این تیم زهردارتر شود 
و در چند مورد هم پاس��کاری های دقیق��ی و بائو نزدیک بود 
کار دس��ت ذوب آهن بدهد تا درنهایت بی تجربگی گودرزی 
 در یارگیری، زمین��ه را برای واگ��ذاری دو امتی��از این دیدار 
فراهم کند. البته به گودرزی جوان خیلی هم نباید ایراد گرفت، 
 چون دقیقی در موقعیت مناسبی قرار داشت و اگر خطا انجام 
نمی شد، ش��اید باز هم گل دوم ش��هرداری به ثمر می رسید، 
ولی اشتباه اول گودرزی فرصت را برای رسیدن توپ به دقیقی 
فراهم کرد که اشتباهی بود ش��بیه به خطای بی مورد حسن 
جعفری در بازی االهلی و سپاهان، تا ذوب آهن برای رسیدن به 
سهمیه آسیایی، چشم به پنج بازی باقیمانده اش داشته باشد 
که به طور حتم، سخت تر و سنگین تر از این بازی خواهد بود.

دو  امتیاز شیرین پرید      

بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی

پنالتی دقایق پایانی سعید دقیقی، دو امتیاز شیرین را از جیب ذوب آهن بیرون کشید تا در روزی  گروه 
که شاگردان منصور ابراهیم زاده می توانستند با توجه به توقف تیم های باالنشین جدول به جایگاه ورزش

چهارم لیگ نزدیک شوند، حاصلی به غیر از یک امتیاز در مقابل تیم دوم تبریز نصیبشان نشود.

 اشتباه گودرزی  
باعث شدذوب آهن 

برای رسیدن به 
سهمیه آسیایی 

چشم به پنج بازی 
 باقیمانده اش

 بدوزد که به طور 
حتم سخت تر و 

سنگین تر از این 
بازی خواهد بود
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ابالغ 
231 ش��ماره ابالغیه: 9010100351406683. شماره پرونده: 9009980351401313. شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901313. خواهان امین بهادرانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده س��هراب 
صالحی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9009980351401313 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/02/25 و ساعت 10:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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 دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 571 منشی شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگي
417 در خصوص پرونده کالسه 11/91 خواهان وحید محمودخاني دادخواستي مبني بر الزام 
به انتقال به طرفیت بابک پیراسته تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
91/3/17 س��اعت 6 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 505 شعبه 18 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
418 در خصوص پرونده کالس��ه 786/90 خواهان وحید محمودخاني دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه به طرفیت بابک پیراس��ته تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 
91/2/26 ساعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 506 شعبه 18 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
419 ش��ماره: 868/90 به موجب رأي ش��ماره 1037 تاریخ 90/10/18 حوزه 20 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قرض الحسنه اصحاب کهف- 
علیرضا رجایي فر مجهول المکان محکوم هس��تند به: پرداخت مبلغ )31/725/000 ریال( بابت 
اصل خواسته و سي هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/8/28 لغایت 
اجراي حکم و پرداخت نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: ثریا حسیني نشاني محل 
اقامت: س��ه راه س��یمین کوي ولي عصر خ نیایش مجتمع شفق 1 پ 16 غربي. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف/ 523 شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگي
420 در خص��وص پرونده کالس��ه 1262 خواهان ش��رکت پالس��تیک فژ )س��هامي خاص( 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه وجه به طرفیت علیرضا ش��مس جاوي تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگي براي روز سه شنبه مورخ 91/3/2 س��اعت 3/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 244 شعبه 20 حقوقي مجتمع 

شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
422 در خصوص پرونده کالسه 28/91 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 5 فقره چک به طرفیت محمد مظاهري تیراني تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگي براي روز دوش��نبه مورخ 91/3/8 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره 

یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
423 کالس��ه پرونده: 1589/90 ش 8، ش��ماره دادنامه: 2079، مرجع رس��یدگي: شعبه هشتم 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مصطفي عدناني ساداتي نشاني: اصفهان ملک شهر 
خ 17 شهریور جنب مسجد قبا- نانوایي عدناني، خوانده: احمد طاهري مجهول المکان،  خواسته: 
الزام خوانده به انجام تعهد مبني بر پرداخت مبلغ 4/400/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانوني، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات 
قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي آقاي سید مصطفي عدناني 
ساداتي فرزند سید سلبعلي به طرفیت آقاي احمد طاهري فرزند عبداله به خواسته الزام خوانده 
به انجام تعهد مبني بر پرداخت مبلغ 4/400/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه 
به دادخواس��ت تقدیمي، محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسي و با التفات به 
تعهدنامه مورخ 89/4/14 منعقده في مابین اصحاب دعوي به مدت یکس��ال از تاریخ 89/4/14 
لغایت 90/4/14 که خوانده متعهد گردیده ماهیانه مبلغ 2/100/000 ریال به حساب خواهان واریز 
نماید و با عنایت به دادنامه شماره 626 مورخ 90/4/12 صادره از همین شعبه که خوانده را به 
مدت 4 ماه از تاریخ 89/10/14 لغایت 90/2/14 به پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال محکوم نموده 
است و اینکه خوانده علي رغم ابالغ صحیح و قانوني از طریق نشر آگهي در روزنامه اصفهان 
امروز به شماره 1488 مورخ 90/10/22 در جلسه دادرسي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي 
نیز ارس��ال ننموده اس��ت که دال بر برائت ذمه خویش و عدم استحقاق خواهان باشد علي هذا 
دعوي خواهان وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/400/000 ریال بابت تعهدنامه مورخ 89/4/14 به 
مدت 2 ماه از 90/2/14 لغایت پایان قرارداد 90/4/14 به عنوان اصل خواسته به انضمام پرداخت 
مبلغ سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و پرداخت هزینه هاي نشر آگهي و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 90/8/8 لغایت زمان اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي شهر اصفهان 

مي باشد. م الف/ 581 شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
426 در خصوص پرونده کالسه 1067/90 خواهان حسین پهلواني دادخواستي مبني بر مطالبه 
وجه به طرفیت مجتبي مجیري تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 
91/2/26 س��اعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب درجراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این شعبه واقع 
در خیابان آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 ش��وراي حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 
ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. شعبه 31 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
428 کالسه پرونده: 991/90، ش��ماره دادنامه: 1157، مرجع رسیدگي: شعبه 19 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ي فرزند حس��ن آدرس: اصفهان خ پروین جنب بانک 
انصار، خوانده: ولي انصافي علیش��اه فرزند تقي مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور 
رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: دعوي جوادالماسي بطرفیت ولي انصافي علیشاه بخواسته 
مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال 2/500/000 ریال وجه چک شماره 999677 عهده 
بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه دفاع خوانده مبني بر عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگي علیرغم نشر آگهي و عدم ارائه الیحه دفاعي بالوجه/بالدلیل 
تلقي مي گردد، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/500/000 دو 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال 30/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ي و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

شوراي حل اختالف اصفهان خواهد بود. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
430 کالس��ه پرونده: 697/90 ش ح 24، ش��ماره دادنامه: 1187، مرجع رسیدگي: شعبه 24 
شوراي حل اختالف، خواهان: محمد آتشي نشاني: اصفهان ملک شهر خ مطهري کوي ناصر 
روبروي پ 42، خوانده: محسن گلشیرازي مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ دو میلیون 
ریال بابت خس��ارات وارده بانضمام هفتصد هزار ریال هزیه کارشناسي و هزینه پارکینگ 
جمعًا س��ه میلیون و سیصد هزار ریال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالس��ه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم 
رس��یدگي را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: در 
خصوص دعواي محمد آتشي بطرفیت محسن گلشیرازي بخواسته مطالبه مبلغ دو میلیون 
ریال بابت خسارات وارده بانضمام هفتصد هزار ریال هزینه کارشناسي و هزینه پارکینگ 
جمعًا سه میلیون و سیصد هزار ریال، نظر به اینکه در تصادف بین یکدستگاه موتورسیکلت 
متعلق به خواهان با یکدس��تگاه خودروسواري سمند بشماره انتظامي 456 ج 22 ایران 13 
متعلق به خوانده طبق نظر کارش��ناس تأمین دلیل در ش��عبه هیجده ش��وراي حل اختالف 
اصفهان ش��خص خوانده مقصر تصادف شناخته شده که طبق اعالم نظر کارشناس هزینه 
خس��ارات به موتورسیکلت یک میلیون و هشتصد هزار ریال و افت حاصله از تصادف دو 
میلیون ریال برآورد شده که خوانده مجهول المکان اعالم شده که علیرغم ابالغ و نشر آگهي 
روزنامه درجلسه شورا حاضر نشده است لذا شورا دعواي خواهان را وارد و ثابت دانسته 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سه میلیون و هشتصد هزار ریال بابت خسارات وارده 
و افت قیمت موتورس��یکلت بانضمام هفتصد هزار ریال هزینه دس��تمزد کارشناس در حق 
خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در همین شورا مي باشد. شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
435 کالسه پرونده: 395/90 ش ح/ 9، وقت رسیدگي: 91/2/27 ساعت 5/30 عصر، خواهان: 
قدیر توکلي، خوانده: یوسف سلطاني، خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغي بوسیله آگهي الزم باشد فقط یکنوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. دفتر شعبه 9 حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر )درچه(
 

مزایده
436 اجراي احکام شعبه 4 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده هاي اجرایي کالسه 167/89 ج ح 4 و 267/90 ج ح 4 خواهان 1- فضل اله 2- مرتضي 
3- فخرالس��ادات 4- فرزانه همگي ستایش با وکالت سید محمد مفضلي به نشاني چهارباغ 
باال، مجتمع کوثر، واحد 625 و مهدي س��تایش به نش��اني خ مردوایج، خ رس��الت جنوبي، 
کوچه 4، پ 24، واحد 7 و خوانده رضا س��تایش به نش��اني خ س��عادت آب��اد، مقابل بانک 
ملي ایران،  س��اختمان 71 مبني بر فروش ش��ش دانگ پالک هاي ثبت��ي 2078/3 و 2079 و 
2078/4 بخش یک ثبت اصفهان به نش��اني اصفهان، خ ش��یخ بهای��ي،  نبش کوچه امامي با 
وصف کارشناس��ي ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/2/6 
از س��اعت 9:30 تا 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستري کل اصفهان، طبقه سوم، اتاق 
306 برگ��زار نماید. در خصوص ملک موردنظر اعمال 111 قانون اجراي احکام مدني انجام 
ش��ده است. طالبین خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده به نشاني ملک از آن دیدن نموده 
و با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه کارشناس��ي به حساب سپرده دادگستري اصفهان با 
ش��ماره 2171290210008 و ارائه فیش آن در زمان مزایده به این اجرا در جلس��ه مزایده 
ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناس��ي شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. وجه حاصله پس از کسر هزینه هاي قانوني به نسبت سهام فیمابین شرکا 
تقس��یم مي شود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: 1- پالک ثبتي 2078/4 بخش یک 
اصفهان به صورت یک باب مغازه تجاري به مساحت 122 مترمربع و زیرزمین با استفاده 
انبار به مس��احت 13 مترمربع و بالکن به مس��احت 15 مترمربع و طبقه فوقاني به مساحت 
122 مترمربع که قباًل به صورت رستوران استفاده مي شده مي باشد. ساختمان آن با اسکلت 
فلزي و س��قف ها تیرآهن و آجر با کف موزاییک فرش و درب پروفیل آهني و شیش��ه و با 
قدمت باالي 30 سال است. 2- پالک هاي ثبتي 2078/3 و 2079 بخش یک اصفهان: پالک هاي 
موردنظر در س��مت غرب مغازه پالک ثبتي 2078/4 به صورت منزل مسکوني بوده که در 
اختیار نمایشگاه براي پارکینگ اتومبیل استفاده مي گردیده است. مساحت عرصه دو پالک 
مجموع��ًا 348 مترمربع و اعیان��ي آن در دو طبقه به صورت قدیمي و با دیوارهاي باربر و 
سقف ها تیرچوبي اس��ت. در ارزیابي کل شش دانگ عرصه وانشعابات منصوبه سه پالک 
ثبتي فوق الذکر با در نظر گرفتن ارزش تجاري پالک 2078/4 و پالک هاي 2078/3 و 2079 

)به صورت مسکوني( جمعًا به مبلغ 42/500/000/000 ریال معادل چهار میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون تومان ارزیابي و اعالم گردید. م الف/ 563 مدیر اجراي احکام شعبه چهارم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
437 اج��راي اح��کام ش��عبه 4 دادگاه حقوقي اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده اي در 
خصوص کالسه اجرایي 240/90 ج ح 4 محکوم له حسین یزداني به نشاني بلوار کشاورزي، 
بلوار گلها، کوچه شهید سالم پور، بن بست شقایق، آخرین منزل، سمت چپ و محکوم علیه 
شرکت احیاءگستران اسپادان به نش��اني خ محتشم کاشاني، ساختمان 54 مبني بر فروش 
1- ی��ک عدد کم��د ام دي اف کتابخانه اي در قس��مت پایین کمد و با 5 دو طبقه شیش��ه اي 
کتابخانه مس��تعمل به قیمت 700/000 ریال 2- یک دستگاه فتوکپي مارک پاناسونیک مدل 
8016 مس��تعمل به قیمت 5/000/000 ریال 3- یک عدد میز شیشه اي جلو مبلي به انضمام 
دو عدد مبل تکي و یک عدد نیمکت دو نفره دسته چوبي پشت و کف چرمي به رنگ نارنجي 
مس��تعمل 2/300/000 ریال که جمعًا به مبلغ 8/000/000 ریال کارشناس��ي شده است که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/2/5 از س��اعت 9:30 تا 10:30 صبح در 
محل این اجرا دادگستري کل اصفهان، طبقه سوم،  اتاق 306 برگزار نماید. طالبین خرید پنج 
روز قبل از جلس��ه مزایده به نشاني محکوم له قادر به بازدید از آن دیدن نموده و با تودیع 
نقدي 10 درصد قیمت پایه کارشناس��ي به حس��اب سپرده دادگس��تري اصفهان با شماره 
2171290210008 نزد بانک ملي دادگس��تري اصفهان و ارائه فیش آن در زمان مزایده به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسي شروع و پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 564 مدیر اجراي احکام شعبه چهارم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
438 اجراي احکام شعبه بیستم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در کالسه پرونده اجرایي 
181/89 اجرایي ح 20 در تاریخ 91/2/12 از س��اعت 8 الي 9 صبح جلس��ه مزایده اي برگزار 
نماید. پرونده لها خانم زینب خس��روي فارس��اني فرزند اکبر با وکالت خانم مائده خدایي و 
محمد رضواني به نشاني اصفهان، خ هشت بهشت غربي، کوچه شماره 29، ساختمان پردیس، 
طبقه س��وم، واحد شماره 8 علیه مجید حسیني سربازي فرزند ابوالقاسم به نشاني اصفهان 
خیابان بزرگمهر، مقابل سپهبد قرني، کوي میرقادري، مسکوني طبقه اول، پ 13. محکوم به 
عبارتست از پرداخت هدیه کالم اله مجید 500/000 ریال، مهرالسنه مبارکه دویست و شصت 
و دو ری��ال و نیم طاق ش��ال ترمه 500/000 ریال و 114 عدد س��که ط��الي یک بهار آزادي 
مقوم ش��ده به مبلغ 945/163/626 ریال و مقدار 250 مثقال طالي ساخته شده مقوم به مبلغ 
838/725/000 ریال توس��ط اتحادیه صنف ط��ال و جواهر اصفهان، مبلغ 74/566/401 ریال 
بابت خانه مسکوني، هزینه سفر حج تمتع مبلغ 4/200/000 ریال بابت هزینه کارشناسي که 
جمعاً به مبلغ 1/862/655/027 ریال مي باشد و مبلغ – بابت حق االجراي دولتي در حق دولت. 
موضوع مزایده عبارتست از فروش دو دانگ از شش دانگ موضوع سهم االرث آقاي مجید 
حسیني سربازي از پالک ثبتي ب شماره 1742/3 بخش 2 ثبتي اصفهان که توسط کارشناس 
رسمي دادگستري اصفهان مشخصات آن به شرح زیر اعالم مي گردد. مشخصات ثبتي ملک 
ش��ماره 1742/3 ش��ماره ثبت 9657 دفتر 90 صفحه 492 بخش دو ثبتي اصفهان، دو دانگ 
مشاع از شش دانگ پالک مذکور به مساحت 186/66 مترمربع به انضمام قدرالحصه از یک 
دانگ و نیم مش��اع از شش دانگ راهرو یک هزار و هفتصد و چهل و دو )چهار( است که این 
دو دانگ مشاع به استثناي ثمنیه اعیاني با سهم مجید حسني سربازي قرار گرفته است. ملک 
شماره 1742/3 شماره ثبت 6055 دفتر 61 صفحه 52 بخش 2 ثبتي اصفهان چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین مذکور به انضمام قدرالحصه از یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ 
راهرو یکهزار و هفتصد و چهل و دو )چهار( است که این چهار دانگ مشاع به استثناي بهاي 
ثمنیه اعیاني به خانم زهرا عبدالهي فرزند حس��ین صادره از اصفهان تعلق دارد. مشخصات 
محل مطابق س��ند داراي 186/66 مترمربع عرصه مي باش��د. اعیاني آن حدود 125 مترمربع 
س��اختماني قدیمي ساز در یک طبقه مي باش��د. نماي خارجي پالستر سیمان قدیمي با رویه 
سیمان سفید تخته ماله اي است. بدنه و سقف فضاهاي داخلي گچ و رنگ و کف آن سرامیک 
اس��ت. بدنه آشپزخانه و حمام کاشي است. کف سرویس توالت با قسمتي از بدنه آن داراي 
پوشش سنگ و مابقي پالستر ماسه سیمان است با پروفیل و ورق کرکره اي، قسمتي از حیاط 
مس��قف گشته و محل داراي انش��عابات آب و برق وگاز مي باشد. با توجه به شرایط مکاني 
و زماني، ارزش دو دانگ مش��اع سهم آقاي مجید حسیني سربازي به استثناي ثمنیه اعیاني 
به مبلغ 487/500/000 ریال برآورد گردیده است. ضمناً راهرو مذکور در سند به دلیل معبر 
عمومي بودن مورد ارزیابي قرار نگرفته است. محل به نشاني خ چهارباغ پایین، کوچه رشتیها، 
کوچه قاضي عس��گر، پ 20 میباشد که حسب گزارش کالنتري مربوطه محل خالي از سکنه 
مي باشدو کسي در آن سکونت ندارد. ضمناً طبق نامه 30539-90/12/9 ش اداره ثبت میزان 
س��هم مجید حسیني به میزان دو دانگ مشاع از پالک 1742/3 بخش 2 مي باشد. م الف/ 565 

مدیر اجراي احکام شعبه بیستم دادگاه حقوقي )خانواده( اصفهان



یادداشت

 رییس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری  
گروه 
اجرای طرح پزشک خانواده را در سال جاری و در شهرستان

همه ش��هرهای اس��تان نوید داد.  ناصر خسروی 
اظه��ار داش��ت: طرح پزش��ک 
خانواده براس��اس دستورالعمل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از سال 89، همزمان با 
س��ه اس��تان دیگ��ر، در ش��هر 
هفشجان به طور آزمایشی اجرا 
ش��د. وی اف��زود: ایراده��ا و 
مش��کالت موجود در این طرح، 
پ��س از تهی��ه و بررس��ی ب��ه 
مسئوالن وزارت بهداشت منعکس شد و این ایرادها در دستورالعمل شماره 
2 صادر ش��ده از وزارت بهداش��ت، برطرف شد. خس��روی ادامه داد: طرح 
»سپاس سامانه سالمت ایرانیان« امسال در مراکز بهداشتی درمانی شهرهای 
چهارمحال و بختیاری اجرایی می شود. از مهم ترین اهداف اجرای این طرح، 
دسترس��ی عادالنه همه مردم به امکانات بهداشتی و درمانی است.  رییس 
مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با مراجعه بیماران به مراکز 
درمانی استان، نوع بیماری، علت و سابقه بیماری در پرونده بیمار به صورت 
رایانه ای ثبت می شود و این اقدام، به عنوان شناسنامه بهداشتی بیمار در 
دسترس است. ثبت رایانه ای اطالعات بیمار، درمان بیمار را تسریع می کند.

 انتشار فراخوان ایده انیمیشن
 در شهرکرد 

رییس حوزه هنری
حجت اهلل شیروانی 

برای تشویق و ترغیب هنرمندان ایده پرداز و تقویت استعدادهای جوان، 
حوزه هنری استان فراخوانی را با موضوع ایده انیمیشن منتشر کرده است.

این فراخوان با محوریت فرهنگ و آداب و سنن چهارمحال و بختیاری، 
 خانواده، دف��اع مقدس، تمدن اس��المی و عدالت و پیش��رفت طراحی 
 ش��ده اس��ت و ایده ها و طرح های با ای��ن موضوعات، م��ورد حمایت 
قرار می گیرند. دلیل این امر مربوط اس��ت به قالب، زبان، درصد نفوذ و 
 مقبولیت انیمیشن در میان جامعه، زیرا انیمیشن که یکی از قوی ترین و 

س��ریع ترین اشکال سینمایی 
به لح��اظ تأثیرگذاری اس��ت، 
می تواند بهترین وسیله برای 
بیان افکار و عقاید بشری باشد. 
عالوه بر این که در س��ینمای 
انیمیش��ن ایده و موض��وع از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

خبر

چهره روز

خبر ویژه
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موسیقی بختیاری، آهنگ كار و زندگی است
سید رحیم عدنانی، خواننده آلبوم موسیقی »دا« گفت: موسیقی بختیاری، آهنگ کار و تالش 
مردم این قوم است. این موسیقی در بطن زندگی افراد است، چرا که موسیقی مردم بختیاری 

برگرفته از کار و تالش روزانه آنهاست و این موسیقی در زندگی مردم جاری است.
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اجرای طرح پزشک خانواده 
درسراسراستان

ورود کمباین ها ممنوع شد
 رییس اداره فناوری مکانیزه سازمان 

گروه 
جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و شهرستان

بختی��اری از ممنوعی��ت ورود 
کمباین های بدون کارت معاینه فنی به مزارع اس��تان خبر 
داد. سید روح اهلل فاطمی با تأکید بر لزوم بازدید کمباین ها 
در طرح معاینه فنی، اظهار داش��ت: در این طرح، اشکاالت 
فنی دستگاه ها مشخص و نسبت به رفع عیب اقدام و کارت 

معاینه فنی صادر می شود.

تالش پلیس ستودنی است 
 استاندار چهارمحال و بختیاری با 

گروه 
تجلیل  از تالش و مجاهدت پلیس شهرستان

 و پرس��نل نی��روی انتظام��ی در 
تأمین امنیت مردم در جامعه، اقدامات این نیرو را ستودنی 
دانست. علی اصغر عنابستانی در دیدار با فرمانده و جمعی از 
کارکنان نیروی انتظامی چهارمحال وبختیاری با تجلیل از 
اجرای طرح های انتظامی پلیس در نهادینه شدن امنیت در 
جامعه، گفت: پلیس با بهره گیری از امکانات و تجهیزات خود 
و گسترش مش��ارکت مردم، در سال گذش��ته و ایام نوروز، 

محیطی امن و آرام برای شهروندان فراهم کرد.
عنابستانی با تبریک سال جدید به فرمانده و کارکنان نیروی 
انتظامی استان، امنیت برقرار شده در چهارمحال و بختیاری 

در ایام نوروز را مطلوب ارزیابی کرد.
اس��تاندار چهارمحال وبختیاری از همکاری و تعامل پلیس 
با سایر دس��تگاه های خدمت رس��ان و حضور فعال نیروی 

انتظامی در تمامی برنامه های ویژه ایام نوروز تجلیل کرد. 

پیشرفت 95 درصدی مرکز 
بهداشتی درمانی سامان

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 
از پیشرفت 95  درصدی در ساخت مرکز بهداشتی درمانی 
سامان خبر داد. علی ابراهیمی با بیان اینکه مساحت عرصه 
این مرکز بی��ش از 8 ه��زار و 500 مترمربع اس��ت، گفت: 
 برای ساخت این مرکز بهداش��تی درمانی، اعتباری بالغ بر

 13 میلیارد ریال تخصیص داده شده است. 
ابراهیمی زیربنای این مرکزرا ه��زار و500 متر مربع اعالم 
کرد و افزود: این مرکز از بخش های بستری، زنان و زایمان، 
درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و... تشکیل شده 
است.وی سال شروع س��اخت این بیمارستان را سال1389 
 دانس��ت و اف��زود: این بیمارس��تان س��ازه ای از ن��وع قاب 

خمشی بتنی دارد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: ورود مسافر و گردشگر در ایام نوروز 
91 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، حدود 17 درصد رشد داشته 
است. مژگان ریاحی اظهار داش��ت: از 25 اسفند ماه سال گذشته 
لغایت 13 فروردین امسال،4 میلیون و 914 هزار و 117 مسافر به 
این استان سفر داشته اند. وی بیان داشت: مسافر ورودی به استان، 
از استان های اصفهان، خوزستان، تهران، فارس، بوشهر، کهکیلویه 

و  بویر احمد، زنجان، قزوین، قم، هرمزگان و .... بوده است.
 ریاحی افزود: میزان س��فر به این اس��تان با خودروهای شخصی 

16 درصد رشد داشته است.

افزای�ش 9درص�دی اقامت مس�افران ن�وروزی در 
چهار محال و بختیاری

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری با بیان اینکه میزان اقامت در این اس��تان 

 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشت، گفت:
  2 میلی��ون و142 ه��زار و 426 گردش��گر در این اس��تان اقامت 

داشته اند.
ریاحی با بیان اینکه بیش��ترین اقامت مس��افران و گردش��گران 
استان در خانه های استیجاری با رشد 219 درصدی بوده، اذعان 
 داشت: اقامت در هتل های استان هشت درصد، کمپ های موقت 
18 درص��د، اقام��ت در مهمانس��راهای ادارات، خوابگاه ه��ای 

دانشجویی، سالن ورزشی و ...10 درصد رشد داشته است.

بیش از 5 هزار و 790 مورد بازدید از مراکز اقامتی در 
ایام نوروز

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تع��داد بازدید از مراکز اقامتی 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته 313 درصد رشد داشته، یادآور 
شد: میزان بازدید از رستوران ها و مراکز پذیرایی  و بین راهی  استان 

373 درصد  رشد داشته است.
وی تصریح ک��رد: نظارت و بازدید از مراکز اقامتی، رس��توران ها و 

مراکز بین راهی و... در ایام نوروز 5 هزار و 790 مورد بوده است.
ریاحی عنوان کرد: تعداد بازدید از مراکز اقامتی، موقت )کمپ ها، 
مهمانسراهای غیر دائم، منازل اس��تیجاری و...( 454 درصد رشد 

داشته است.
وی از بازدید 48 هزار و 984 مسافر و گردشگر از مکان های تاریخی 
و فرهنگ��ی، موزه ها و... در این اس��تان خبر داد و اذعان داش��ت: 
بیشترین بازدید مسافران و گردشگران استان  از مجموعه فرهنگی 
و تاریخی چالشتر، اتاق آیینه، موزه باستان شناسی و قلعه دزک و 

جونفان، پل مصلی و پل زمانخان بوده است.

فروش 150 میلیارد ریال صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری در ایام نوروز

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
 چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره ب��ه اینکه 60  هزار گردش��گر و

  مس��افر نوروزی ای��ن اس��تان از بازارچه ه��ا و نمایش��گاه های 
صنایع دستی و سوغات استان بازدید داشته اند، اظهار داشت: این 
 تعداد گردشگر و مسافر نوروزی، از 29 اسفند سال گذشته لغایت

12 فروردین از این نمایشگاه و بازارچه های صنایع دستی بازدید 
داشتند.

 ریاحی با اش��اره به اینک��ه فروش صنای��ع دس��تی در این مدت 
150 میلیارد ریال بوده، بیان داش��ت: عمده صنایع دستی مورد 
استقبال مسافران نوروزی تولیدات نمدی، گلیم، لباس محلی،چرم، 
سرامیک و... و سوغات مورد استقبال گردش��گران ورودی به این 

استان گز، عسل، گیاهان کوهی و... بوده است.
وی بابیان ب��ه اینکه 44 غرفه صنایع دس��تی در این اس��تان برپا 
بود، اف��زود: 60 صنعتگ��ر و هنرمند صنایع دس��تی این اس��تان 
درنمایشگاه های صنایع دستی حضور داش��ته اند. بازارچه های 
صنایع دس��تی در بازارچه های دایمی قلع��ه فرهنگی و تاریخی 
 چالش��تر، بازارچ��ه دایمی پ��ل تاریخ��ی مصلی بروج��ن، موزه 
 باستان شناس��ی، پارک الله ش��هرکرد، تونل و آبش��ار کوهرنگ، 

پیر غار فارسان برپاست.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهار محال و بختیاری با اش��اره به اینکه بازدید از قلعه فرهنگی و 
تاریخی چالشتر هزار و 699 درصد  رشد داشته است، بیان داشت: 
بازدی��د از پل تاریخی زمانخان س��امان 401 درصد و گردش��گاه 
سیاسیرد بروجن 899 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 

رشد داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری : 

ورود مسافر به استان رشد چشمگیری داشت

استان چهار محال و بختیاری در روزهای نخست فروردین که تقریبا همه ادارات و سازمان ها  گروه 
به تعطیالت می روند، روزهای پرکاری را گذراند تا در میزبانی از میهمانان نوروزی رتبه باالیی شهرستان

را کسب کند؛ اتفاق مهم و ارزش�مندی که تاکنون کمتر رخ داده بود. به همین دلیل، با وجود 
برخی آمارهای منتشر شده، مرور برخی از اخبار استان در حوزه گردشگری از زبان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری خالی از لطف نیست. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی
126 شماره: 173. چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی تقریباً بیست و پنج قفیزی 
بشماره پالک 80 فرعی از 178-اصلی واقع در عیسی آباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که 
طبق پرونده ثبتی به نام خانم نسرین معماری فرزند بهرام در جریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/2/23 ساعت 10 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول 
خواهد شد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1391/01/22 م الف: 

110/90 طویلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

تحدید حدود اختصاصی
129 ش��ماره: 161. چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 146 مترمربع 
بش��ماره پالک 8365 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3966 فرعی از 159- اصلی واقع در 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اسماعیل شبانیان فرزند 
ابراهیم در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدی��د حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1391/2/20 س��اعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1391/01/22 م الف: 110/80 طویلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

 
مزایده

130 شماره: 284 شعبه دوم اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
دو پرون��ده اجرایي به ش��ماره 4565/90 و 1883/90 له حمیدرضا رضایي و علیه احمد امیني 
الرگاني به آدرس: اصفهان بهارس��تان فاز 2 بلوک 122 پ 569 خیابان اردیبهشت طبقه همکف 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 15/515/000 ریال به منظور فروش اموال توقیفي محکوم علیه که جمعًا 
توسط کارشناس رسمي دادگس��تري اصفهان به مبلغ 8/500/000 ریال ارزیابي گردیده است 
جلس��ه مزایده اي را در تاریخ 91/2/16 ساعت 10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع شوراهاي حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران برگزار نماید. طالبین خرید 
مي توانند پنج روز قبل از تاریخ فروش مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناسي را به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملي دادگس��تري اصفهان واریز نمایند و از اموال بازدید به عمل آورده 
و در مزایده ش��رکت نمایند و مزایده از قیمت پایه ش��روع شده و اموال به شخص یا اشخاصي 
فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد شد و مشخصات اموال با 
مشخصات کامل در نظریه کارشناسي در سه صفحه به شرح پیوست مي باشد. عطف به دعوتنامه 
موضوع پرونده هاي 1883/90 و 4565/90 در خصوص ارزیابي اموال توقیفي له آقاي حمیدرضا 
رضائي علیه احمد امیني الرگاني اینجانب ضمن مراجعه به دفتر آن اجرا و مطالعه پرونده فوق 
الذکر س��پس با هماهنگي به محل نگهداري اموال توقیفي به آدرس ش��هرک بهارستان فاز دوم 
خیابان فرهنگ بلوک 122 پالک 569 مراجعه و نتیجه ارزیابي با عنایت به کیفیت آنان و با در نظر 
گرفتن نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان مراتب بشرح زیر بعنوان قیمت پایه مزایده برآورد و 
اعالم نظر مي گردد. 1- تعداد دو عدد کمد پاتختي دو کشویي چوبي برنگ قهوه سوخته مستعمل 
جمعاً بمبلغ 300/000 ریال سیصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 2- تعداد یکعدد میز 
آرایش 6 کش��وي با آیینه شکسته برنگ قهوه اي سوخته مستعمل بمبلغ 1/100/000 ریال یک 
میلیون و یکصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 3- تعداد یکدستگاه پنکه رومیزي پارس 
خزر مس��تعمل بمبلغ 350/000 ریال س��یصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 
4- مقداري لباس هاي کهنه که قابل قیمت گذاري نبودند. 5- تعداد یک نیم دست مبل چهار نفره 
زرشکي و میز جلو آن مستعمل بمبلغ 1/250/000 ریال یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 
برآورد و اعالم نظر مي گردد. 6- تعداد یکدست مبل راحتي سه نفره مشکي و زرشکي اسقاط بمبلغ 
1/250/000 ریال دویست و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 7- تعداد یکدستگاه 
بخاري طرح شومینه طالئي مستعمل بمبلغ 600/000 ریال ششصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر 
مي گردد. 8- تعداد یکدست میز نهارخوري چهارنفره با صندلي مربوطه مستعمل بمبلغ 450/000 
ری��ال چهارصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 9- تعداد یکعدد صندلي اداري 
چرخدار و گردان مستعمل بمبلغ 250/000 ریال دویست و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر 
مي گردد. 10- تعداد یکدستگاه جاروبرقي پارس خزر 1400 وات مستعمل بمبلغ 450/000 ریال 
چهارصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 11- تعداد دو عدد میز کوچک جلو مبل 
جمعاً بمبلغ 300/000 ریال سیصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 12- تعداد یکدست 
آینه و شمعدان کوچک معمولي مستعمل بمبلغ 350/000 ریال سیصد و پنجاه هزار ریال برآورد 

و اعالم نظر مي گردد. 13- تعداد سه عدد گلدان گل مصنوعي جمعاً بمبلغ 150/000 ریال یکصد 
 )yok( و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 14- تعداد یکدستگاه چرخ خیاطي دستي
چیني که با اضافه کردن یکدستگاه موتور به برقي تبدیل گردیده مستعمل کهنه بمبلغ 350/000 
ریال سیصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 15- تعداد یکدستگاه چرخ خیاطي 
دور دوز )حاشیه دوز( مدل سینگر مستعمل قدیمي بمبلغ 300/000 ریال سیصد هزار ریال برآورد 
و اعالم نظر مي گردد. 16- تعداد یکدستگاه چرخ خیاطي ژانومه مدل JR1012 مستعمل کهنه بمبلغ 
750/000 ریال هفتصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 17- تعداد یکدس��تگاه 
اتوبخار صنعتي با دستگاه SITLEA مستعمل بمبلغ 650/000 ریال ششصد و پنجاه هزار ریال 
برآورد و اعالم نظر مي گردد. 18- تعداد یکدستگاه اتوبرقي معمولي اسقاط بمبلغ 100/000 ریال 
یکص��د هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گ��ردد. 19- تعداد دو عدد میز کار خیاطي یکي فلزي 
دیگ��ري چوبي جمعاً بمبلغ 400/000 ریال چهارصد هزار ریال ب��رآورد و اعالم نظر مي گردد. 
20- تعداد یکدستگاه رادیوضبط کاسته ناسیونال قدیمي مستعمل بمبلغ 150/000 ریال یکصد و 
پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. با توجه به مراتب صفحات اول و دوم و سوم این 
گزارش میزان ارزش کل اموال توقیفي له آقاي حمیدرضا رضائي علیه احمد امیني الرگاني جمعًا 
بمبلغ 8/500/000 ریال هشت میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان قیمت پایه مزایده برآورد و اعالم 

نظر مي گردد.  شعبه اول اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزایده
131 ش��عبه سوم اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایي به ش��ماره 1124/89 ش س��وم له عفت صفاري و علیه احمد موذني به آدرس: اصفهان 
خیابان آتش��گاه، عمرویه، خیابان جردگان روبروي پ��الک 98 منزل حاج غالم علي مؤذني و به 
آدرس دیگري از خوانده که توس��ط خواهان خانم صفاري طي الیحه واصله به پرونده است به 
آدرس اصفهان جاده دولت آباد کوچه شهید شاکري فرعي اول منزل شخصي بخواسته مطالبه 
بخشي از مهریه خواهان به مبلغ 195/000/000 ریال که معادل با 23 عدد سکه تمام بهار آزادي 
طبق استعالم از صنف زرگرها مي باشد به منظور فروش یک باب منزل مسکوني داراي قولنامه 
عادي )فاقد سند رسمي( که توسط کارشناس رس��مي دادگستري 195/000/000 ریال ارزیابي 
گردیده است جلسه مزایده اي را در تاریخ 91/2/13 ساعت 10/30-9/30 صبح در طبقه اول مجتمع 
ش��وراهاي حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران برگزار نماید. 
طالبی��ن خرید مي توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس��ي را به 
ش��ماره حساب 2171350205001 ملي دادگس��تري اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به 
این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده در مزایده ش��رکت نمایند. مش��خصات ملک که از قیمت 
پایه ش��روع مي شود و به شخص یا اشخاصي فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نمایند بدین شرح مي باشد: به آدرس: اصفهان جاده دولت آباد کوچه شهید شاکر فرعي اول منزل 
شخصي احمد مؤذني- ملک متنازع فیه بر یک باب منزل مسکوني داراي قولنامه عادي )فاقد پالک 
ثبتي( سند رسمي و حدود 75 مترمربع عرصه و حدود 60 مترمربع اعیاني مشتمل بر یک طبقه با 
مشخصات: دیوارهاي باربر و سقف ها تیرچه بلوک- سطوح بدنه ها اندود و سفیدکاري و نقاشي- 
کف ها موزائیک و درب ها و پنجره هاي خارجي پروفیل شیشه خور- کابینت ها فلزي- فاقد نماي 
خارجي- سیستم گرمایشي بخاري نفتي و آبگرمکن )با کپسول گازي( و سرمایش کولر مي باشد. 
محل مذکور شامل یک اتاق و آشپزخانه و سالن و حمام بوده مضافاً به اینکه دستشویي در کنار 
حیاط احداث گردیده اس��ت که با توجه به عنایت به موارد فوق االش��اره و موقعیت محل متراژ- 
نحوه ساخت و کیفیت مصالح مصرف عرف روز و جمیع عوامل مؤثر در قضیه ارزش ششدانگ 
محل مذکور ش��امل عرصه و اعیان و اشتراکات منصوبه توسط کارشناس رسمي دادگستري 
195/000/000 ریال ارزیابي گردیده است. شعبه سوم اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان
 

تاسیس 
171 ش��ماره: 4482/ث90/103. آگهی تاسیس ش��رکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/12/25 تحت شماره 46709 و شناسه ملی 10260647780 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/12/25 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: اتوماسیون صنعتی و اداری – طراحی مفهومی – پایه – 
تفصیلی و اجرایی – تولید و عرضه قطعات و تجهیزات – لوازم و ماشین آالت خانگی – اداری و 
صنعتی – طراحی و ساخت ادوات الکتریکی و الکترونیکی – انجام خدمات پژوهشی – مطالعات 
امکان سنجی طرح شامل شناسایی – توجیه فنی و اقتصادی – عرضه و خدمات پس از فروش – 
خدمات فنی و مهندسی – الکترونیک – مکانیک و الکترونیک قدرت – نظارت بر اجرای طرح – نصب 
و بهره برداری – سرمایه گذاری تولید – واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی – مشارکت 
– همکاری – س��رمایه گذاری با سایر ش��رکت ها – موسسات داخلی و خارجی – اخذ و اعطای 
نمایندگی – انجام مطالعات و خدمات پژوهشی کاربردی و توسعه ای – تعمیر و نگهداری – طراحی 
– ساخت- مونتاژ – تولید و نظارت و اجرای انواع پروژه های کشاورزی – عمرانی – معادن فلزات 
– ماشین آالت فنی و مهندسی در صنایع مختلف. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 

3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان 
– شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – تلفن03113865355. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یک هزار س��هم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 53/56420/131 مورخ 1390/11/12 
نزد بانک تجارت شعبه شهرک علمی و تحقیقاتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای ایمان امین الرعایانی یمینی به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای امیر حس��ین گلفر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
یوسف سعیدی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای محمد مروج االحکامی به سمت عضو 
هیئت مدیره. 5-5- آقای محمد مروج االحکامی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای سید حسین میرعظیمی به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- آقای رضا نصر اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 58 آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
 

تاسیس 
172 ش��ماره: 4493/ث90/103. آگهی تاس��یس موسسه وکالت و مشاوره حقوقی علی اصغر 
باقری محمودآبادی. موسس��ه فوق در تاریخ 1390/12/25 تحت شماره 3202 و شناسه ملی 
10260647840 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/12/25 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع موسسه: ایجاد دفتر خدمات حقوقی توسط آقای علی اصغر باقری محمودآبادی 
دارای پروانه مشاوره حقوقی بش��ماره 187/6023/م/پ-1388/5/27 صادره از طرف معاون 
محترم قضایی قوه قضاییه و رئیس هیات اجرایی مشاوران حقوقی جهت ارائه خدمات حقوقی 
بعنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی – انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی 
ثبتی دادگاههای خانواده – شهرداریها و کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده 5- دادگاههای 
انقالب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیس��یونهای آن – هیات های 
رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی – دیوان عدالت اداری – همچنین ارائه خدمات 
حقوقی ش��امل مش��اوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف 
ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و 
قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرس��ی اعم از داخلی و بین الملل. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی موسسه: 1-3- استان اصفهان 
– شهر اصفهان – شاهین شهر – خیابان فردوسی – دفتر وکالت و مشاوره حقوقی علی اصغر 
باقری – کدپستی 8314700000- تلفن 09130100929. 4- سرمایه موسسه: مبلغ 1/000/000 
ریال می باشد. 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- آقای علی اصغر باقری محمودآبادی به سمت 
عض��و هیئت مدیره. 2-5- آقای علی اصغر باقری محمودآبادی به س��مت مدیر عامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با 
امضای مدیر موسسه و با مهر موسسه معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م 

الف: 38 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی 
209 کالسه پرونده: 9001834ح20. وقت رسیدگی: 91/2/24 ساعت 8/30 صبح. خواهان: فاطمه 
علیپور فرزند غالم علی. خواندگان: علی کریم زاده فرزند جمعه و خانم مرضیه اکبری. خواسته: 
نصب امین موقت. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 20 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. م الف/ 572 

دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
212 ش��ماره ابالغیه: 9010100351406935، ش��ماره پرونده: 9009980351401064، شماره 
بایگاني شعبه: 901064، خواهان بانک ملت با مدیریت آقاي علي دیواندري دادخواستي به طرفیت 
خواندگان ناصر راعي و علي دهائي و داود شریف مطلق و امیرحسین دهائي و شرکت بازرگاني 
متین سپاهان به مدیریت داود شریف مطلق و حسین ملکوتي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفه��ان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهارده��م دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 9009980351401064 ثبت گردیده 

و وقت رسیدگی آن 1391/02/26 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر 

گردد. م الف/ 570 شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزایده
225 اجراي احکام حقوقي شعبه 12 حقوقي دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در خصوص پرونده اجرایي به کالسه 890330 ج 12 له شرکت خوبان نوش سپاهان و علیه آقاي 
محمد حجازي زاده راوندي به نشاني اصفهان،  زینبیه، پارک الله، کوي شهید واثقي، پالک 10 مبني 
بر مطالبه مبلغ 147/570/746 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/956/000 ریال هزینه دادرسي و 
مبلغ 2/767/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 7/378/537 ریال حق االجراي دولتي و کلیه 
هزینه هاي اجرایي در روز پنج شنبه 91/2/7 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا، اتاق 319 
طبقه سوم دادگستري نیکبخت جهت فروش ملک ذیل که توسط کارشناس رسمي دادگستري جمعًا 
به مبلغ 396/800/000 ریال ارزیابي گردیده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده مي توانند به نشاني اصفهان، میدان الله، 
اول خ زینبیه شمالي، کوي شهید واثقي، پالک 10 مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدي 10 درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهده بود. 
مش��خصات موضوع مزایده و ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري: یک باب منزل 
مسکوني به پالک هاي ثبتي 14916/176 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت عرصه طبق سند مالکیت 
300 مترمربع و مساحت اعیاني حدود 275 مترمربع با اسکلت دیوار باربر و ستون فلزي و پوشش 
سقف تیرآهن و آجر با نماي شمالي سنگ تراورتن و نماي جنوبي سنگ 7 سانتي متر و سنگ 
قیچي، پنجره هاي خارجي پروفیل آهني در دو نیم طبقه، طبقه همکف و نیم طبقه شامل پارکینگ و 
اطاق روي پارکینگ، هال نشیمن، یک اطاق آشپزخانه، سرویس بهداشتي و پاسیو که روي بدنه 
هال 90 درصد متر سرامیک و بقیه تا زیر سقف اندود گچ و رنگ روغني و رویه سقف اندود گچ و 
رنگ و گچبري، پوشش کف ها موزاییک و موکت، درب هاي داخلي چوبي با روکش و رنگ روغني، 
پوشش بدنه آشپزخانه کاشي و کف سرامیک و داراي کابینت فلزي مي باشد. پارکینگ با بدنه کاغذ 
دیواري و کف موزاییک جهت انباري استفاده مي شود. طبقه زیرزمین به ارتفاع حدود 2/30 متر به 
صورت یک واحد مسکوني شامل هال نشیمن و پذیرایي و سرویس بهداشتي که رویه بدنه ها اندود 
گچ و کاغذ دیواري بوده، پله اجرا شده در دستگاه پلکان با اسکلت پروفیل فلزي و رویه سنگ چهار 
سانتي متر مي باشد. گرمایش ساختمان به وسیله بخاري گازي و سرمایش آن به وسیله کولر آبي 
تأمین مي شود. مطابق کپي مدارک ارائه شده پالک مذکور داراي دو جلد سند مالکیت به صورت 
ش��ش دانگ به مالکیت آقاي محمد حجازي زاده داوري با مشخصات زیر مي باشد. 1- شماره 
ورقه مالکیت 2/326839، ش��ماره ثبت 38811، دفتر 309، صفحه 564، 3 دانگ مشاع، 2- شماره 
ورقه مالکیت 3/544777، شماره ثبت 85537، دفتر 493، صفحه 482، 3 دانگ مشاع، مدارک مستند 
از شهرداري منطقه مربوطه مبني بر میزان عقب نشیني هاي احتمالي پالک ارائه نگردید و مطابق 
مس��احي انجام شده مس��احت عرصه موجود پالک حدود 292 مترمربع مي باشد. پالک داراي 
پروانه ساختماني شماره 17/23952-79/3/12 با مساحت اعیاني 524 مترمربع از شهرداري منطقه 

7 اصفهان مي باشد. م الف/ 575 مدیر اجراي احکام شعبه 12 دادگاه حقوقي اصفهان
 

احضار 
226 چون شرکت بیمه ایران استان اصفهان شکایتی علیه آقای اکبر تاجی زادگان فرزند حسین 
مبنی بر جعل فیش بانکی و استفاده از آن و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
900969ک105 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/2/23 ساعت 10/30 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 574 مدیر دفتر شعبه 105 

دادگاه عمومی جزایي اصفهان
 

احضار 
227 چون اداره جهادکشاورزی اصفهان شکایتی علیه آقای محمد باقری مبنی بر تغییر غیر مجاز 
کاربری اراضی زراعی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900568ک105 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 91/2/23 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 568 مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایي اصفهان 
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 امام جواد )ع(:
 هرکس موقعیت ش��ناس نباش��د، جریانات او را می رباید و 

هالک می شود.

انسان های بزرگ
روزی روبرت دوونسنزو، گلف باز بزرگ آرژانتینی، پس از بردن مسابقه و 
دریافت چک قهرمانی، لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن 

شد تا آماده رفتن شود.
پس از ساعتی، داخل پارکینگ، تک و تنها به طرف ماشینش می رفت که 
زنی به وی نزدیک ش��د. زن پیروزی اش را تبریک گفت و سپس عاجزانه 
توضیح داد که پسرش به خاطر ابتال به بیماری سخت مشرف به مرگ است 

و او قادر به پرداخت حق ویزیت دکتر و هزینه باالی بیمارستان نیست.
دو ونسنزو تحت تأثیر حرف های زن قرار گرفت و چک مسابقه را امضا کرد 
و در حالی که آن را در دست زن می فشرد، گفت: برای فرزندتان سالمتی 
و روزهای خوشی را آرزو می کنم. یک هفته پس از این واقعه، دوونسنزو 
 در یک باش��گاه روس��تایی مش��غول صرف ناهار بود که یک��ی از مدیران 
عالی رتبه انجمن گلف بازان به میز او نزدیک شد و گفت: هفته گذشته چند 
نفر از بچه های مسئول پارکینگ به من اطالع دادند که شما پس از بردن 
مسابقه، در آنجا با زنی صحبت کرده اید. می خواستم به اطالعتان برسانم 
که آن زن یک کالهبردار است. او نه تنها بچه مریض و مشرف به مرگ ندارد، 
بلکه ازدواج هم نکرده. او شما را فریب داده، دوست عزیز! دو ونسزو پرسید: 
یعنی بیماری یا مرگ هیچ بچه ای در میان نبوده است؟ مدیر جواب داد: 

بله، کامال همینطور است.
دو ونسزو گفت: در این هفته، این بهترین خبری است که شنیدم.

 اینها را بخورید
 تا الغر شوید

 تنقالت از جمله موادی هس��تند ک��ه بس��یاری آنه��ا را از عوامل اصلی
چاق شدن  می دانند، اما تعدادی از این تنقالت به الغر شدن شما کمک 
نیز می کنند. طبق آخرین تحقیقات انجام ش��ده، محققان به این نتیجه 
رس��یده اند که باید در رژیم غذایی از این گونه مواد نیز استفاده شود. در 

همین حال، برخی از آنها ممکن است شما را الغر نیز کنند.

آجیل های تند
در یکی از تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد انجام گرفته است، محققان به 
این نتیجه رسیدند که زنانی که از آجیل ها استفاده می کنند، نسبت به 
آنهایی که استفاده نمی کنند، تا 30 در صد کمتر چاق می شوند. آنها به 
این نتیجه رسیده اند که آجیل ها بهتر است تند باشند تا متابولیسم بدن 

را افزایش دهند. این خوراکی به مغز نیز کمک های به سزایی می کند.

بادام زمینی
بادام زمینی می تواند یکی از بهترین انتخاب های شما برای تنقالت مختلف 
در طول روز باشد. تحقیقات حاکی از آن اس��ت که بادام زمینی اگر ساده 
باشد، بسیار بهتر است و در غیر این صورت ، مواردی که این ماده به صورت 

ترش ارایه می شود، بهتر از شور بودن آنهاست.

ذرت بو داده
ذرت بو داده شاید در بین تنقالتی قرار بگیرد که ظاهر بسیار غلط اندازی 
دارند و ممکن اس��ت فکر کنید ای��ن خوراکی می تواند به راحتی ش��ما 
 را چاق کند، اما این مورد را در نظر داش��ته باش��ید که این خوراکی تنها 
20 کالری به ازای هر یک لیوان دارد. البته باید به نوع آن نیز بس��یار دقت 
کنید، چرا که بهتر است از پاپ کورن های ساده یا پنیری استفاده کنید. این 
ماده می تواند برای شما مقدار کافی فیبر را نیز تدارک ببیند و نیازی نیست 

تا دیگر با عذاب وجدان از آنها میل کنید.

اسنک های صبحانه
حتما پدر و مادرها با این اسنک ها آشنایی دارند. این خوراکی ها که تغذیه 
کودکان برای صبحانه به حس��اب می آیند، می توانند به بزرگساالن نیز 
در الغری کمک به سزایی داشته باشند. ش��ما می توانید این خوراکی را 
به همراه مقداری ش��یر مصرف کنید و اصال نترسید که کالری اضافه وارد 
بدنتان کرده اید، چرا که مقدار کالری این صبحانه از یک وعده نان و پنیر 

بسیار کمتر می شود.

چند س��ال پس از پایان جنگ جهانی دوم و هضم شدن 
دستاوردهای کسب شده از تحقیقات دانشمندان آلمانی 
در کش��ورهای پیروز جنگ، رقابت فضایی آغاز شد. روند 
 توسعه فناوری فضایی اتحاد جماهیر ش��وروی و آمریکا 
سریع تر از سایر کشورها بود و البته شکست های بزرگی  
نیز در مسیر این پیشرفت پدید آمد.  در این مطلب به برخی 
از مهم تری��ن حوادث برنامه فضایی کش��ورهای مختلف 

می پردازیم: 
اولین شکست مأموریتی در تاریخ برنامه های فضایی جهان 
به نام روس ه��ا و در جریان مأموریت »س��ایوز-1« ثبت 
شد؛ این حادثه در 24 آوریل 1967 اتفاق افتاد و به مرگ 
»والدیمیر کاماروف«، یکی از فضانوردان موفق روسی منجر 
شد. در این حادثه به دلیل از کار افتادن  سلول خورشیدی، 
تأمین توان سفینه با مشکل رو به رو شد و با از کار افتادن 
برخی سامانه ها، کاماروف با سختی سفینه را برای بازگشت 
به زمین هدایت کرد که در نهایت، با ایراد پیدا کردن چتر 
ترمز بخش)ماژول( بازگشت به زمین سفینه و برخورد آن 
به زمین، اولین شکست یک مأموریت فضایی رقم خورد. 
در آمریکا نیز س��انحه دردناک »آپول��و-1« بزرگ ترین 
 فاجعه و اتفاق تاریخی در رکورد فعالیت های  ناساست: در

 27 ژانوی��ه 1967 »ویرجیل گاس گریس��وم«، »ادوارد 
اچ ویات« و »روجر بی چاف��ی« در حادثه ای عجیب، در 
داخل بخش فرماندهی آپولو مشغول تمرین بودند که به 
دلیل نامعلومی آتش سوزی در  داخل محفظه اتفاق افتاد؛ 
محفظه ای که درب آن تنها از داخل باز می شد . در نتیجه 
افراد بیرون فضاپیما تنها توانستند شاهد سوختن همکاران 

خود در زمانی کوتاه باشند.
اولین حادثه ای که منجر به مرگ انسان در فضا یا ارتفاعات 
باال ش��د نیز به همت روس ها به وقوع پیوس��ته اس��ت: 
فضاپیمای »سایوز-11« که به نخستین ایستگاه فضایی 
جهان یعنی »سالیوت-1« با موفقیت متصل شده بود، در 
 بازگشت، با مرگ س��ه خدمه خود رو به رو شد. حادثه در

 30 ژوئن 1971 به وقوع پیوس��ت؛ پس از جدایی موفق 
سایوز از ایس��تگاه و ورود ظاهرا موفق آن به زمین و فرود 
س��الم، خدمه زمینی پس از بازکردن درب اتاقک خدمه، 
صحنه ای فاجعه بار را دیدند؛ هر سه خدمه، دچار حالتی 
ش��بیه خفگی ش��ده بودند. بررس��ی ها نش��ان می داد، 
سامانه تهویه هوا پس از جدایی کپسول بازگشت از سایر 
بخش های فضاپیما، به دلیل آسیب دیدن در این فرآیند، 
هوای موجود را تخلیه کرده و فشار کابین از بین رفته است. 
در نتیجه تا زمان ورود به جو رقیق دیگر جانی برای خدمه 

باقی نمانده بود.
فضاپیمای ش��اتل که با ورود خود به عرصه فضا، تحولی 
 در آن ایجاد کرد، دو حادثه مرگبار نیز رقم زده اس��ت: در 
28 ژانویه 1986 نخستین فاجعه فضایی آمریکا با انفجار 
فضاپیمای »چلنجر« ثبت ش��د. در ای��ن حادثه به دلیل 
مقاومت نکردن یکی از قطعات در راکت کمکی س��مت 
راست، گاز پرفشار با مخزن سوخت خارجی تماس یافته 
و با وارد کردن ضربه به آن، منجر به شکست سازه ای و در 
نهایت، انفجار س��وخت ش��د. همه هفت خدمه این پرواز 
کشته ش��دند، این حادثه تنها 73 ثانیه پس از پرتاب رخ 
داد.حادثه دیگر ش��اتل مربوط به اول فوریه 2003 است: 
فضاپیمای کلمبی��ا که 27 مأموریت موف��ق فضایی را در 
کارنامه خود ثبت ک��رده بود، در مأموریت 28 نابود ش��د 
و هفت خدمه خود را نی��ز از بین برد. ای��ن حادثه هنگام 
بازگش��ت فضاپیما به جو زمین و در ارتفاع ب��اال رخ داد. 
گزارش ها حاکی از آن است که شکست سازه ای در بال 
چپ و جدا شدن آن، مقدمه تکه تکه شدن کل کلمبیا و از 
بین رفتن آن شده است. طبق بررسی کارشناسان، هنگام 
پرتاب کلمبیا به فضا بخشی از عایق حرارتی مخزن سوخت 
خارجی جدا ش��ده و به بال چپ برخورد کرده است. این 
اتفاق، باعث ترک برداشتن پوشش محافظ بال چپ و در 
نتیجه، رسیدن حرارت تولیدی بسیار زیاد به بال، هنگام 

بازگشت به زمین شده است.

نگاهی به شکست های بزرگ 
در برنامه های  فضایی 
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خواندنی

سالمت

حکایت

عکس نوشت

خبر ویژه

لیال دنمارک، پس از 70 س��ال طبابت در شهر آتن، درایالت 
جورجیا درگذشت.

به گزارش دیلی میل، او تا س��ن 103 س��الگی همچنان به 
طبابت ادامه می داد و اولین مطبش را در سال 1928 در شهر 
آتالنتا افتتاح کرد. او در تمامی این سال ها پزشک کودکان 
بود و تا س��ال 2001 به درم��ان کودکان در مرک��ز درمانی 

کودکان مشغول بود.
ن��ام او در کتاب رکورده��ای گینس، به عنوان مس��ن ترین 

پزشک فعال جهان در سال 2001 ثبت شده بود. او در تمام 
دوران کاری اش در نزدیکی محل کارش زندگی می کرد تا 
در صورت نیاز بتواند به س��رعت به کمک کودکان بیمار در 
بیمارستان برود. دنمارک در طول زندگی حرفه ای اش جوایز 
متعددی دریافت کرد، از جمله جایزه فیش��ر برای تحقیقات 
و شیوه درمانی ویژه سیاه سرفه درسال 1935. او همچنین 
جوایزی از دانشگاه مرسر، کالج تیفت، کالج پزشکی جورجیا 

و دانشگاه امروی دریافت کرده بود.

لیلین الو، زن 103 س��اله ای اس��ت که در تنب��ی، واقع در 
ولز جنوبی انگلیس زندگی می کند. این زن س��المند برای 
برقراری ارتباط با نوه ها و اعضای خانواده خود، روزها را در 

فیس بوک می گذارند.
 اس��تیو، ب��زرگ تری��ن ن��وه لیلی��ن ک��ه 47 س��ال دارد، 
نخس��تین بار آی- پد خود را به این مادر بزرگ 103 س��اله 
قرض داد و به وی کمک کرد روی فیس بوک برای خود یک 

پروفایل باز کند.
این س��المند آنالین که در حقیقت پیرتری��ن کاربر آی- پد 
نیز اس��ت، آرزو دارد ب��رای خودش یک آی- پد ش��خصی 

داشته باشد.
لیلین درباره تجربه زندگی آنالی��ن خود گفت: من از حدود 
 چند هفت��ه قبل عضو فی��س بوک ش��ده ام. در حال حاضر

30 دوس��ت در فهرس��ت خود دارم. االن من از آی- پد نوه 

بزرگم استفاده می کنم، اما خیلی امیدوارم که برای خودم 
یک آی- پد داش��ته باش��م. وی افزود: این خیلی دوس��ت 
داشتنی است که جدیدترین عکس ها و پیغام های نوه های 

خود را ببینی.
 براس��اس گزارش الرپوبلیکا، لیلین در سال 1907، زمانی 
که س��ر هنری کمپبل- بانرمن، نخس��ت وزیر انگلیس بود، 

متولد شد. وی می تواند اخبار مربوط به غرق شدن کشتی 
تایتانیک در سال 1912 را به یاد بیاورد. 

این مادربزرگ دوس��تدار آی- پد، وقتی جنگ جهانی اول 
شروع شد، به مدرس��ه می رفت و وقتی اولین رادیو به خانه 

آنها راه یافت، 12 سال داشت.
لیلین اظهار داش��ت: من ب��ه صورت مجازی ب��ه هرچیزی 
که در زمان م��ن اختراع ش��ده اس��ت، فکر می کن��م، اما 
 درحال حاضر به ویژه گوگل ارث را دوس��ت دارم. وقتی من

  84 س��ال داش��تم، با خواهر کوچک ترم، مری، به استرالیا 
رفتیم. خواهرم س��ال آینده 100 س��اله می ش��ود. ما یک 
مسافرت واقعا دوست داشتنی داش��تیم. بنابراین، دیروز بر 
روی گوگل ارث دوباره نگاهی به رودخانه سوان انداختم. من 
در طول زندگی ام کتاب زیاد خوانده ام و به نظرم این رایانه 

فقط جای کتاب را گرفته است.

درگذشت مسن ترین پزشک جهان

پیرترین کاربر آی- پد

نخست وزیر هلند 
چگونه سر کار می رود؟ 
تصویری از مارک روته، نخست وزیر هلند، 
که با این وسیله ساده وارد محل کار خود 
در الهه می شود.
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فناوری

ماهنامه »داستان« متولد ش��د. این دومین مجله است 
که بعد از مجله »همشهری داس��تان« در زمینه ادبیات 
داستانی منتشر می شود. »داس��تان« جدید که ترجیح 
داده حتی اسم خود را مشابه رقیب خود انتخاب کند، در 
سال م نامه خود نوشته است: »داستان کار خودش را انجام 
می دهد و ضرورتی که براساس آن شکل گرفته، کم کم و 
در چند شماره نشان می دهد جای کسی را تنگ نخواهد 
 کرد. یعنی اصال توی دنیا کس��ی جای دیگ��ری را تنگ 
نمی کند.« داستان جدید به وس��یله تیم قبلی ماهنامه 

»مهر نو« اداره می شود که در س��ری آخر انتشار مجله 
توانس��ته بودند رونقی ب��ه یک مجل��ه اجتماعی بدهند. 
داستان در 116 صفحه چاپ ش��ده و مطالب متنوعی را 
برای اولین شماره خود در نظر گرفته است. در این شماره 
می توانید آث��ار و گفتار هایی را از رض��ا امیرخانی، علی 
مؤذنی، همایون اسعدیان، شمس آل احمد، محمدحسین 
جعفریان بخوانید. همچنین در اولین شماره از ماهنامه 
داستان، پرونده مفصلی درباره جالل آل احمد و آثار او به 

چاپ رسیده است. 

تولد  داستان

راه تشخیص گوشی موبایل اصل چیست؟
یکی از دردس��رهای خرید موبایل، اطمینان یافتن از اصل یا تقلبی بودن گوش��ی  است.

گوشی های رجیستر نشده که به طور قاچاق وارد کشور می شود، معموال حین استفاده 
مشکل ساز  هستند؛ هنگ می کنند، به روز نمی شوند، با بعضی برنامه ها، به ویژه فارسی سازها 

مشکل دارند و ...
برای اطمینان از اصل بودن گوشی، می توان به این راه ها متوسل شد:

1    کد معروف ستاره نامبر صفر شش نامبر )#06#*( را شماره گیری کنید. سریال 
 مادربرد گوش��ی یا IMEI روی نمایش��گر ظاهر می شود. اگر این س��ریال با بارکد روی 
کارتن یا باتری مطابقت داشت، احتماال گوشی مورد نظر اصل است.  )برخی قاچاقچیان 
بارکدهای تقلبی روی کارتن می چسبانند. این گوشی ها به »چنج« یا تغییریافته مشهور 
اس��ت و به همین س��بب نمی توان چنین کاری را راهی مطمئن برای تشخیص اصالت 

گوشی دانست(.
2     با رجوع به سایت اینترنتی نمایندگی برند یا مارک گوش��ی مورد نظر، از اصل یا 

قاچاق بودن آن مطلع شوید.
3    هر کشوری بارکد خاصی دارد. برای مثال بارکد اجناس چینی با اعداد 690 یا 691 
یا 692 شروع می شود. بارکد محصوالت ایرانی با 626، تایوانی با 471، ژاپنی با 45 یا 49، و... 
)فهرست کامل بارکدهای مربوط به هر کشور را می توانید با سرچ در گوگل به دست آورید(. 
اگر بارکد گوشی با نام کشور سازنده )که معموال زیر محل قرار گرفتن باتری برچسب یا حک 
شده( هماهنگ است، احتماال گوشی شما اصل است )کاری که قاچاقچیان با برچسب روی 

کارتن می کنند، با برچسب یا حک کردن زیر باتری هم شدنی  است!(
4    مستقیما به سایت های تحلیل و تشخیص جهانی در وب بروید. برای نمونه، نشانی 
اینترنتی یکی از این سایت ها www.numberingplans.com است. در این سایت، 
با کلیک روی عبارت »ابزار تجزیه و تحلیل شماره« یا Number analysis tools و 
ورود به صفحه بعدی، شماره سریالی را که از طریق شماره گیری کد #06#* روی نمایشگر 

گوشی ظاهر شده، در قسمت IMEI number analysis وارد کنید.
 مشخصات گوشی از جمله، کشور سازنده، کارخانه، مدل و... برایتان نمایش داده می شود. 
اگر این مشخصات با گوشی مورد نظر همخوانی داشت، مطمئن باشید یک گوشی اصلی، 

چنج یا قاچاق  نشده را در دست دارید.
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شركت عمران شهر جديد مجلسي وابس�ته به وزارت راه وشهرس�ازي در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات، نگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي را به شركت هاي تشخيص صالحيت شده و يا 

پيمانكاران داراي تأييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان واگذار نمايد.
- مهلت و محل دريافت اسناد ارزيابي: واجدين شرايط مي توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم 
آگهي، جهت دريافت اسناد ارزيابي به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد ارزيابي به نماينده 

مناقصه گر با ارائه گواهينامه و معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي: مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر چهارده روز مهلت دارند 
تا اسناد مربوطه را در پاكت هاي الك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار 
ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 5452286-0335                        دورنگار: 0335-5452214
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir صندوق پستي 11178-86316   سايت اينترنتي

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران

شركت عمران شهر جديد مجلسي
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