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 زوج وفرد الزامی است 
و پلیس موظف به اجرای آن

موز، طالیی می شود 
بازار میوه در دست دالالن

توقفی در اجرای طرح زوج و فرد اصفهان نیس��ت، چراکه طرح زوج و فرد در اصفهان 
مصوبه شورای ترافیک استان بوده و با ابالغ وزارت کشور الزم االجرا شده است.  طرح 
زوج و فرد در شهر اصفهان الزامی است و در شورای ترافیک استان مصوب و سپس به 
تصویب وزارت کشور رسیده و ابالغ شده است. طرح زوج و فرد به این نحو نیست که 

ابتدا تصویب و بعد باطل شود، بلکه راهنمایی و رانندگی موظف به اجرای آن است.

 نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب نباشید

در حال��ی که فوتب��ال اصفه��ان به خاط��ر موفقیت 
باش��گاه س��پاهان در یازدهمی��ن دوره لی��گ برتر 
تبدیل ب��ه ق��درت اول فوتبال ایران ش��ده اس��ت، 
 متأس��فانه دیگر تی��م اصفهان��ی یعن��ی ذوب آهن 
ای��ن روزه��ا ح��ال و روز خوش��ی ن��دارد و هی��چ 
 خب��ر امی��دوار کنن��ده ای از اردوی ای��ن تی��م ب��ه 
گوش نمی رسد. ذوبی ها بعد از طی کردن یک فصل 
تقریبا ناموفق ک��ه در نهایت تیم ابراهی��م زاده را در 

جایگاه ششم جدول لیگ...

س: مهر[
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3

4

میراث فرهنگی و طبیعی اصفهان
 درو شده است5

سپاهان را بیشتر از افراد دوست دارم  8

رواب��ط عموم��ی مجموع��ه ای از اقدامات و کوش��ش های 
حساب ش��ده ای اس��ت ک��ه هر س��ازمان ب��رای برق��راری 
ارتب��اط مؤث��ر و هدفمن��د ب��ا گروه هایی ک��ه با س��ازمان 
در ارتب��اط هس��تند انج��ام می ده��د. روابط عموم��ی کار 
روبه رو ش��دن یک س��ازمان یا مؤسس��ه را با مخاطبانش از 
طریق پرداخت��ن به موضوع��ات و مطالب و اخب��اری انجام 
 می دهد که ب��ه منافع مشترکش��ان مربوط اس��ت. فعالیت 
روابط عمومی چندان مس��تقیم و ملموس نیس��ت و همین، 

تفاوت آن با تبلیغات اس��ت. تقریبا هر س��ازمانی که با افکار 
عمومی سر و کار دارد و نیازمند تصویر روشنی از خود است، 

گونه ای از روابط عمومی را به خدمت می گیرد. 
کارکنان رواب��ط عمومی عموم��ا توجه خود را به س��اختن 
مناسباتش��ان با همگان معطوف می کنند که به همسازی با 
آنها بینجامد. این افراد باید بدانند که چطور به شکلی شفاف 
بنویسند، صحبت کنند و با تجزیه و تحلیل، مسائل سازمان و 

مؤسسه خود را رفع و رجوع کنند.
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آخرين مهلت تحويل اسناد به جمعيت هالل احمر شهرستان لنجان 
حداكثر تا ساعت 12 شنبه مورخ 91/3/6

به اسناد ارسالی ناقص و يا اسناد ارسالی پس از مهلت مقرر ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد. 

آگهی مزایده اجاره
)شماره 91-3(

قیمت پایه مشخصاتردیف
اجاره ماهیانه

مبلغ 
ضمانتنامه

درمانگاه سالمت ساختمان يک طبقه 1
10/000/000 ريال14/700/000 ريالدارای 9 اطاق با حدود 400 مترمربع زيربنا

 ساختمان يک طبقه به مساحت2
5/000/000 ريال5/250/000 ريال 120 متر زيربنا

جمعيت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد ساختمان های خود واقع در 
شهر زرين شهر فلكه هالل احمر- بلوار معلم به مشخصات ذيل را از طريق 
برگزاری مزايده عمومی به صورت اجاره از تاريخ 91/3/15 به مدت دو سال به 
متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. عالقمندان به شركت در مزايده هر يک 
از مكان ها می توانند ضمن بازديد از محل حداكثر تا تاريخ 91/3/3 جهت 
دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 100/000 ريال 
به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت كليه شعب سراسر كشور به 
لنجان  احمر شهرستان  دبيرخانه جمعيت هالل  به  احمر،  نام جمعيت هالل 

مراجعه نمايند.

معاون اداری و پشتیبانی

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف مخابرات تاریخ 

انتشار آگهی 91/2/25
كاركنان  مصرف  تعاونی  شركت  اول  نوبت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
سالن  محل  در   91/3/20 مورخ  شنبه  روز   13/30 ساعت  رأس  اصفهان  مخابرات 

اجتماعات كوثر مخابرات واقع در انتهای خيابان بی سيم تشكيل می گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می شود با در دست داشتن كارت شناسايی رأس 
ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند و يا وكيل/ نماينده خود را كتبًا 

معرفی نمايند.
ضمنًا به اطالع می رساند بموجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی، 
تنها يک رأی  آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رأی و هر شخص غيرعضو  تعداد 
به  وكالت  اعطاء  خواهان  كه  افرادی  مذكور  ماده   1 تبصره  بموجب  و  بود  خواهد 
حضور  يا  و  محضری  نامه  وكالت  اعطای  به  مبادرت  بايستی  باشند  می  سايرين 
وكالت دهنده به اتفاق وكالت گيرنده تا تاريخ 91/3/18 در محل شركت تعاونی 

مصرف و دريافت فرم مخصوص نمايند.

دستور جلسه:
1- گزارش هيأت مديره و بازرسان

به 90/12/29 و نحوه تقسيم سود  2- طرح و تصويب صورت های مالی منتهی 
ويژه و بودجه سال جاری شركت

3- ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاونی
4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هيأت مديره و بازرسان

5- تعيين خط مشی آينده شركت
الزحمه  حق  خصوص  در  گيری  تصميم  و  مديره  هيأت  پاداش  مبلغ  تعيين   -6

بازرسان
دستورالعمل   )2( ماده  بموجب  بازرسی  و  مديره  هيأت  سمت  تصدی  داوطلبان 
فرم   )91/3/2( دعوت  آگهی  انتشار  از  هفته  يک  مدت  ظرف  حداكثر  موظفند 
به همراه مدارک  آن  نمودن  تكميل  تعاونی دريافت و ضمن  از دفتر  را  داوطلبی 

موردنياز جهت طرح در كميسيون ماده )5( اداره تعاون، عودت نمايند.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف
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چهره روزیادداشت

نمایندگان مردم تسلیم دولت شدند

موافقت مجلس با اجرای فاز دوم 
هدفمندی

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزگذش��ته و در ادامه رسیدگی به 
جزئیات الیحه بودجه 1391 کل کش��ور، نحوه هزین��ه کرد درآمدهای 

حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را مشخص کردند.
وکالی ملت پیش از این، درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه ها در س��ال 
1391 و در فاز دوم اجرای این قان��ون را 66 هزار میلیارد تومان تصویب 
کرده بودند. به موجب مصوبه مجلس مقرر ش��د مبلغ 48 هزار میلیارد 
تومان از این رقم برای اج��رای ماده 7 قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها و 
یارانه نان که در واقع سهم خانوارهاس��ت،  هزینه شود. بر این اساس 48 
هزار میلیارد تومان از درآمد قان��ون یارانه ها، برای یارانه نقدی پرداختی 
و غیرنقدی به همه خانوارهای کشور هزینه می شود. بهارستان نشینان 
مقرر کردند 10 هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه ها در فاز دوم برای 
اجرای مواد 6 و 8 این قانون هزینه شود. به موجب این مصوبه مجلس، در 
فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان 
از درآمدهای حاصل از اصالح قیمت ها برای بخش تولید و صنعت صرف 
می شود. وکالی ملت مقرر کردند شش هزار میلیارد تومان برای اجرای 
بند »ب« ماده 34 قانون برنامه پنجساله توسعه هزینه شود. خانه ملتی ها 
مصوب کردند همه درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات شرکت های 
دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کش��وری به حساب های 
معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و 

مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.

بحرین از بیش از یک س��ال پیش و با اوج گرفتن انقالب های 
عربی در منطقه خاورمیانه ش��اهد تظاهرات مردمی و انقالب 
علیه رژیم آل خلیفه اس��ت. در م��اه های گذش��ته نیروهای 
امنیتی بحرین با همدس��تی نیروهای س��عودی، به سرکوب 
 مردم پرداخته اند و تاکنون در جریان این سرکوبگری صدها

  نفر ش��هید ی��ا زخمی ش��ده ان��د. م��ردم مس��لمان و اکثرا 
ش��یعه بحرین که در ای��ن مدت برای دس��تیابی ب��ه حقوق 
 مشروع خود و در قالب اعتراض های آرام تالش می کنند، در 
پاسخ به خواسته های مسالمت آمیز خود فقط گلوله دریافت 

کردند. 
اما راهب��رد جدی��د آل خلیفه ب��رای خروج از بحران ش��دید 
مشروعیت عمال مصداق از چاله در آمدن و در چاه افتادن است. 
مقامات ریاض و منامه در روزه��ای اخیر بدون در نظر گرفتن 
خواس��ت و اراده مردم بحرین، از الحاق و اتحاد این کش��ور با 

عربستان سعودی سخن می گویند. 
البته اتحاد بین دو یا چند کش��ور پدیده مثبت و خوبی است، 
مش��روط بر این که این اتح��اد منطبق بر منطق و خواس��ت 
مردم این کشورها باش��د. هر »اتحادی« که خارج از خواست 

و اراده ملت و صرفا در جهت منافع طبقه حاکم و ابزاری برای 
 ادامه سلطه استبدادی باش��د، به هیچ عنوان در عرف و حقوق 
بین الملل مشروعیتی ندارد. به ویژه این مورد عجیب که ابتدا 
نیروهای نظامی یک کشور وارد کشور دیگری شده و سپس دم 

از اتحاد بر اساس منافع مشترک امنیتی بزنند! 
چنین اتحادی به ش��دت یادآور اتحاد »آنش��لوس« و الحاق 
اتریش به آلمان در زمان هیتلر و در آستانه آغاز جنگ جهانی 
دوم اس��ت. در آن زمان هم اقلیت نخب��گان حاکم در اتریش 
مرعوب قدرت هیتلر و در س��ودای تداوم حکومت تحت لوای 
رایش س��وم بودند. اما چندی نگذشت که اراده ملت، خواست 
دولت را در هم شکس��ت. چنین سرنوشتی به طور قطع آینده 

محتوم چنین اتحادهای ظالمانه ای است.
توطئه جدید رژیم های آل س��عود و آل خلیفه در اتحاد بین 
بحرین و عربس��تان اقدامی برای بردن بحرین زیر قیمومیت 
کامل س��عودی ها با ه��دف مقابله با انقالب مردم این کش��ور 
است، در حالی که مردم هیچ کش��وری در هیچ دوره تاریخی 
 اشغال کشور خود را تحمل نکردند. اش��غالگران ممکن است 
 مدتی ب��ا اس��تفاده از زر و زور و اس��لحه های عاریتی غرب، 

خفقان را بر کش��وری حاکم کنند، اما هی��چ گاه پیروز نهایی 
نیستند.

 در این ش��رایط، نقش ایران ب��ه عنوان قدرتمندترین کش��ور 
منطقه که در دین و مذهب و بس��یاری از آداب و سنن با مردم 
بحرین اش��تراک دارد، چیزی بیش از نشس��تن و نگاه کردن 

است. 
دیروز یکی از نمایندگان مجلس خواس��تار لغو مصوبه مجلس 
شورای ملی در مورد استقالل بحرین به وسیله مجلس شورای 
اسالمی و تصویب مصوبه جدیدی برای برگزاری رفراندمی در 
بحرین برای الحاق به ایران شده اس��ت. معاون عملیات ستاد 
کل نیروهای مس��لح نیز از برگزاری رزمایش مش��ترک میان 
 نیروهای مسلح ایران و عمان در دی ماه سال جاری خبر داده 

اس��ت؛ اقدام��ی ک��ه پیامی 
آشکار به س��ران کشورهای 
ش��ورای هم��کاری خلی��ج 
فارس در مورد آمادگی ایران 
برای تغییر شرایط منطقه به 

ضرر آنهاست. 
 به ط��ور قطع ای��ن اقدامات 
تالش هایی مثبت در زمینه 
احی��ای حق��وق س��نتی و 
تاریخی ای��ران در ترتیبات 
امنیتی منطقه ای و حمایت 
از حقوق مردم مظلوم بحرین 
است، اما انتظار مردم بحرین 
از س��رزمین م��ادر و رهب��ر 
 معن��وی آنه��ا بی��ش از این 

است. 
مردم ای��ران نیز ک��ه هر روز 
اخبار درگیری های بحرین 
را دنبال می کنند و تصاویر 

کشته ش��دگان و مجروحین را بر صفحه تلویزیون می بینند، 
انتظار تالش بیشتر و دیپلماس��ی فعال تری از مقامات ایرانی 

دارند. 
 پیوند ب��ا ملت ه��ا و آرمان های آن��ان، قوی تری��ن اتحادها و 
 پیمان هاس��ت. تاریخ ب��ه خوبی ثابت م��ی کند آنان��ی که با 
حکومت های فاس��د حکم »اتح��اد« امضا می کنن��د پایدار 
و کامیابن��د ی��ا آنان ک��ه دوش��ادوش ملت های س��تمدیده 

می ایستند.

آینده تاریک پیش روی طرح اتحاد عربستان و بحرین

الحاق در محاق
نباید با ایران بجنگیم

زبیگینو برژینس��کی، مش��اور اس��بق دولت آمریکا گفت: 
مهم ترین مسأله در آینده نزدیک، مس��أله ایران است و ما 
باید برای جلوگیری از جنگ، هر آن چه در توان داریم انجام 
دهیم و دنبال راه های جلوگیری از جنگ باشیم؛ راه هایی 

که هوشمندانه و سازنده باشد.
 وی افزود: جنگ با ایران کل منطقه را به آتش می کش��د؛ 
موضوعی که ما سعی در خالصی از آن داریم. برژینسکی در 
پاسخ به  سؤال تبعات حمله اسرائیل به ایران گفت: ما باید 
قبل از این که اسراییل دس��ت به حمله بزنند، کاری انجام 
دهیم و برای آنها مشخص کنیم چنین حمله ای برای ایاالت 

متحده به شدت زیان آور است.

 پیش بینی فوالدگر 
از فراکسیون های مجلس

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان 
این که احتمال بازنگری در فراکسیون ها در مجلس آینده 
وجود دارد، گفت:  عالوه بر فراکس��یون پایداری و رهروان 
والیت که تاکنون اعالم موجودی��ت کرده  اند، این احتمال 
وجود دارد فراکسیونی تحت عنوان رهپویان و ایثارگران و 
اصالح طلبان در کنار فراکسیون اصولگرایان تشکیل شود.

 پاسخ علی مطهری 
به حدادعادل

علی مطهری، در پاس��خ به س��ؤالی که به اظه��ارات اخیر 
غالمعلی حداد عادل مبنی بر این که »سؤال از رئیس جمهور 
از اقتدار مجلس کاس��ت و دش��من را ش��اد کرد«، گفت: 
مجل��س، رئیس جمهوری را ک��ه می گوید ف��الن قانون را 
اجرا نمی کنم، احضار کرده و جلسه ای شبیه دادگاه علنی 
تشکیل داده که قاضی آن مردم بوده اند، 10 سؤال را مطرح 
کرده و مردم پاسخ ش��نیده اند و حقایق بسیاری برای آنها 

روش شد. 
تابوی سؤال از رییس جمهور شکس��ت و اقتدار مجلس را 
نشان داد، آن وقت آقای حداد می گوید این عمل از اقتدار 
مجلس کاست و دشمن را شاد کرد. آیا این که رئیس جمهور 
در ضمن پاسخ ها به شوخی و تمس��خر پرداخت، از اقتدار 
مجلس کم کرد یا از وزن اجتماعی و سیاسی رئیس جمهور؟ 
اگر دشمن از جهت این ش��وخی ها و تمسخر ها شاد شده 
باشد، از جهات دیگری ناراحت شد، از جمله این که ظرفیت 
مردم س��االری و دموکراسی نظام آشکار ش��د و بسیاری از 

تبلیغات غربی ها خنثی شد.

خبر ویژه

خبر کوتاه

کار حزبی بلد نیستیم
صفار هرندی / عضو مجمع تشخیص

ما آداب جبهه سازی را بلد نیستیم. همچنان که مفهوم جبهه را بعضی 
از ما نمی فهمیم. گمان می کنم اشکال کار بعضی از ما این است که 
غوره نشده، مویز می شویم. یکی از دغدغه های من که همیشه آن 
را بیان کرده ام این است که ما عالقه به کار سیاسی و تحزب را داریم 
 و زیر بار آن کمرمان خم می ش��ود، اما از برکات و حس��نات آن بی 

بهره ایم.
  کار حزبی مترادف است با شناسایی عناصر هم فکر به هم پیوستن 
آنها، انسجام میان آنها، آموزش، کادر س��ازی و بعد مهیا شدن برای 
تشکیل دولت و بعد تشکیل دولت سایه. حال دولت سایه که تشکیل 
شد، در صورت دس��تیابی به 
قدرت ب��ا ارای��ه برنامه های 
مش��خص برگ ه��ای خود 
را ب��رای مدیری��ت جامعه رو 
می کند. با این اوصاف ببینید 
کدام یک از احزاب، گروه ها 
و جبهه های م��ا از این کارها 

کرده اند.
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عامل ترور شهید علی محمدی به دار مجازات آویخته شد

مجید جمالی فشی، جاسوس موساد و عامل ترور شهید مسعود علی محمدی، از دانشمندان هسته ای،  دیروز   به 
دار مجازات آویخته شد. نامبرده پس از بازگشت به کشور، با تهیه مقدمات ارتکاب جنایت،  با بمب گذاری در یک 

دستگاه موتورسیکلت، این دانشمند هسته ای کشورمان را برابر خانه اش به شهادت رسانده بود.

توطئه جدید 
رژیم های آل 

سعود و آل خلیفه 
در اتحاد بین 

بحرین و عربستان 
اقدامی برای بردن 

 بحرین 
 زیر قیمومیت

 کامل سعودی ها با 
 هدف 

مقابله با انقالب 
مردم این کشور 

است

در حالی که با ارایه طرح سؤال برانگیز اتحاد بحرین و عربستان سعودی تحوالت این کشور کوچک  مجید 
 حاش�یه جنوبی خلیج فارس وارد مرحله تازه ای ش�ده اس�ت، راهبرد قدرت های منطقه ای و کافی

فرا منطقه ای در قبال تحوالت خلیج فارس در واکنش آنها به این طرح، نمودی آشکار یافته است.

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

4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ برآورد مبنای برآوردمحل انجام کارموضوع مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ سپرده 
)ریال(

حداقل رتبه 
اشخاص حقوقی

حداقل رتبه 
اشخاص حقیقی

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان دهاقانتکمیل بند خاکی حوضه آبخیز همگین1
2 آب5 آب1/520/055/55011/070/000سال 88

شهرستان شاهین شهر تکمیل بند خاکی حوضه آبخیز دستکن2
و میمه

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 
1 آب5 آب2/800/233/20714/910/000و فهرست بهای راه و باند سال 88

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان کاشانپخش سیالب حوضه آبخیز سن سن3
1 آب5 آب2/800/150/82014/910/000سال 88

شهرستان آران و تکمیل پخش سیالب حوضه آبخیز فخره4
بیدگل

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 
3 آب5 آب600/034/8957/510/000سال 88

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان چادگاناجرای عملیات بیولوژیک حوضه آبخیز علی آباد5
3 کشاورزی5 کشاورزی800/421/0198/510/000سال 88

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه 91/2/30

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 91/2/31 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/3/10 و زمان بازگشایی روز پنج شنبه مورخ 91/3/11 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل می باشد. 

4- مدت اجرای کار: برای کلیه پروژه ها از تاریخ تنظیم قرارداد تا 91/4/31 می باشد.

5- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

6- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه یزی و نظارت راهبردی.

7- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان

8- فرم بازدید از محل اجرا الزامًا بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

9- با توجه به اینکه دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه شماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام می گیرد ضریب اهمیت مناقصه t=/1/1 می باشد.

10- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد. 

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف/ 3166روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

نوبت اول



يادداشت

SMS 3000625555

با مسئوالن 

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 شهرداری تکلیف 
بهشت را روشن کند 

سال آينده مشکل 
شهروندان تمام می شود 

مردم محله هاي منطقه ۹ خواس��تار پيگيري مشكل مس��دود بودن خيابان 
بهشت شدند. شاه سنایي، یكی از اهالی محله جنيران  گفت: ۱۸ سال است كه 
خيابان بهشت حد فاصل محله نهر سودان به كهندژ) اشرفي اصفهاني( مسدود 
است و با پيگيري هم به جایي نرسيدیم. وي افزود: به اهالي گفته شده كه پس 
از خيابان قدس، نوبت شماست و به مشكل خيابان بهشت رسيدگي مي شود.

شاه سنایي اظهار داش��ت: منطقه ۹ كارهاي الزم را در این زمينه انجام داده و 
این بخش از خيابان كه در محدوده منطقه ۱۱ و شهرداري رهنان، حد فاصل 
خيابان صمدیه غربي به كهن��دژ قرار دارد، همچنان بالتكليف مانده اس��ت. 
مسدود بودن خيابان بهشت در محور كهندژ ، باعث شده كه مالكان اراضي 

تكليف خود را ندانند و نمي توانند ساخت و ساز كنند.

محمدرضا بركت، ش��هردار منطقه ۱۱ درباره اظه��ارات اهالی محدوده 
خيابان بهشت، تصریح كرد: خيابان بهش��ت در محدوده مناطق ۹ و ۱۱ 
است. به گفته وی، در بودجه سال ۹۱ ردیف نقدي و غير نقدي براي این 
پروژه درنظر گرفته شده، این درحالي اس��ت كه كميسيون ماده ۵ براي 
محدوده واقع در منطقه ۱۱ با تأخير قابل توجهي به تصویب رس��يد. وی 
افزود: در حال حاضر  آزادسازي این خيابان ش��روع شده است. به گفته 
بركت، حدود سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به آزادسازي این خيابان 
تخصيص داده شده و شهروندان مي توانند در طول روزهاي هفته به امور 
امالك آزادسازي این منطقه مراجعه و نسبت به وضعيت امالك خود اقدام 
كنند.وی افزود: به سازي خيابان بهشت اواخر سال ۹۲ به اتمام مي رسد.

گزارش تصویری/نمایشگاه  جشنواره خدمت 

ايجاد دانشگاه برای رشته های 
شهرداری در اصفهان 

 معاون عمرانی استانداری اصفهان 
سید جمال الدین صمصام شریعت

پرورش نيروی متخصص برای شهرداری در دانشگاه علمی و كاربردی 
شهرداری اصفهان محقق می شود. برای مكانيزاسيون شدن بخش های 
 مختلف ش��هرداری، باید از فن��اوری اطالعات و ارتباطات اس��تفاده 
ویژه ای كرد و ب��رای حركت در ای��ن حيطه، نياز به پ��رورش نيروی 
متخص��ص داری��م. اقدامات جدی��دی در مرك��ز علم��ی و كاربردی 
ش��هرداری اصفهان برای پ��رورش نيروی متخصص ص��ورت گرفته، 
این در حالی اس��ت كه تأس��يس رش��ته های مختلف زبان و معماری 

در این دانش��گاه، نياز استان 
 اصفهان به ویژه ش��هرداری را

 رف��ع می كند. تأس��يس این 
دانش��كده و حت��ی پذی��رش 
دانشجو از شاغالن شهرداری، 
در افزایش ميزان سطح سواد 
آنان تأثي��ر ش��گرفی خواهد 

داشت. 
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چهره روز
ابراز ارادت  ۲۰هزار کودک اصفهانی به امام زمان)عج(

با برگزاري جشن بزرگ گلكاري با عنوان »گلباران«، ۲۰ هزار كودك شهر اصفهان گل هاي 
زیبایي را پرورش داده و همزمان با نيمه شعبان، در جشني بزرگ در گلستان شهداي شهر، آنها 

را به ساحت مقدس امام زمان)عج( تقدیم خواهند كرد.
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ثبت  نکردن فوت متوفی جرم است
محمود علی پور، مدیركل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به این كه 
بر اساس قانون، فوت اشخاص باید قبل از گذشت ۱۰ روز از زمان فوت 
در ادارات ثبت احوال به ثبت برسد، گفت: طبق قانون، كوتاهی در ثبت  

متوفی از سوی افراد مكلف، جرم محسوب می شود. 

فارغ التحصیلی اولین دانشجويان 
آتش نشانی کشور در اصفهان

  نخس��تين دانش��جویان رش��ته آت��ش نش��انی گرای��ش نج��ات در 
 مقط��ع كاردان��ی و بازیافت در مقط��ع كارشناس��ی در مركز آموزش 
علمی و كاربردی شهرداری های استان اصفهان فارغ التحصيل شدند. 
این دانشجویان۵۸ دانشجوی رشته آتش نشانی و 3۰ دانشجوی رشته 

بازیافت بودند.

 تراموا در خیابان امام خمینی)ره( 
راه اندازی می شود

مصطفي بهبهاني، ریيس كميس��يون عمران، شهرس��ازي و معماري 
شوراي اسالمي شهر اصفهان اعالم كرد: راه اندازي ترموا در خيابان امام 
خميني)ره( هنوز منتفي نشده است. به گفته وی،  براساس طرح جامع 
 حمل ونقل و برنامه اصفهان ۹۵، نخس��تين خط تراموای شهر اصفهان 
حد فاصل ميدان استقالل تا ميدان جمهوري و در زیر بزرگراه دو طبقه 
امام خميني )ره( راه اندازي مي ش��ود. در حال حاضر مشكل این پروژه 

خرید واگن و تجهيزات ترامواست.

 ترافیک شهر با نصب دوربین 
کنترل می شود  

مس��عود بنده خدا، مدیر ترافيک ش��هری ش��هرداری اصفهان از نصب 
دوربين های كنترل ترافيک تا قبل از شش ماه نخست سال جاری خبر 
داد. به گفته وی، در ابت��دای امر قرار بود نصب دوربي��ن برای محدوده 
مركزی شهر ترافيک شهر با مشاركت استانداری اصفهان انجام شود كه 

تا كنون این امر محقق نشده است.

 شبکه رسانه ای شهرداری 
تکمیل می شود

 اصغ��ر آذربایجان��ی، مدی��ر رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفه��ان از 
راه اندازی استودیو سيمای شهر در هفته آینده به منظور تكميل شبكه 
رسانه ای ش��هرداری خبر داد و اعالم كرد: با ایجاد شبكه اجتماعی به 
عنوان حلقه تكميل كننده شبكه رسانه ای، حوزه ارتباطات شهرداری 

اصفهان توسعه می یابد.
 استودیو سيمای شهر با تعامل صدا و سيمای اصفهان با پخش روزانه 
۶۰ دقيقه برنامه، با حضور مس��ئوالن كشوری و اس��تانی و هنرمندان 

مطرح افتتاح خواهد شد.

گشتی در اخبار 

خواسته  شهروندان 

سید جمال الدين صمصام شريعت، ريیس شورای 
ترافیک استان

توقف��ی در اجرای طرح 
زوج و ف��رد اصفه��ان 
نيست، چراكه طرح زوج 
و فرد در اصفهان مصوبه 
ش��ورای ترافيک استان 
ب��وده و با اب��الغ وزارت 
كش��ور الزم االجرا شده 

است. 
ط��رح زوج و فرد در ش��هر اصفهان الزامی اس��ت و در 
شورای ترافيک استان مصوب و سپس به تصویب وزارت 
كشور رسيده و ابالغ شده است.طرح زوج و فرد به این 
نحو نيس��ت كه ابتدا تصویب و بعد باطل ش��ود، بلكه 
 راهنمایی و رانندگی موظف به اجرای آن اس��ت. سهم 
هر كدام از دس��تگاه های مربوط به ترافيک و مس��ائل 
شهری استان مشخص شده كه در این بين، سهمی نيز 
برای دهياری ها مصوب شده است. سهم شهرداری ها و 
دهياری ها باید فقط صرف امور ترافيكی شود و بهترین 
امور ترافيكی هم نصب چراغ، بهبود تقاطع عبور و مرور، 
خط كشی خيابان ها و رفع نقاط حادثه خيز است. این 
اعتبار به تمام ش��هرداری ها كه پليس در آنها مستقر 

بوده، پرداخت شده است.
 از س��وی دیگر هرچند هنوز نصب دوربين در اصفهان 
محقق نشده، اما پليس راهنمایی و رانندگی باید برای 
كنترل طرح زوج و فرد نيرو مس��تقر كن��د، چرا كه در 
اس��تان پهناور و بزرگی همچون ته��ران، طرح زوج و 
فرد توسط كنترل نيروهای راهنمایی و رانندگی انجام 
می شود و به طور قطع در اصفهان هم باید همين كار را 
انجام داد. نصب دوربين از برنامه هایی است كه باید در 

كل شهرهای استان و نيز جاده ها انجام شود.

مس�عود بن�ده خ�دا /مدي�ر ترافیک ش�هری 
شهرداری اصفهان

مطمئنا ای��ن طرح با ق��وت در اصفه��ان ادامه خواهد 
داش��ت. قصد ریيس پليس راهور هم  در مورد این كه 
اعالم كرده طرح زوج و فرد در اصفهان متوقف می شود، 
فقط تسریع در كار و اجرای تعهدات است، وگرنه این 

طرح متوقف نمی شود.

تکلیف يک طرح ترافیکی اصفهان

 زوج وفرد الزامی است 
و پلیس موظف به اجرای آن 

روابط عمومی مجموع��ه ای از اقدامات و 
  داوود
كوشش های حساب شده ای است كه هر  شیخ جبلی

س��ازمان برای برق��راری ارتب��اط مؤثر و 
هدفمند با گروه هایی كه با سازمان در ارتباط هستند انجام می دهد. 
روابط عموم��ی كار روبه رو ش��دن یک س��ازمان یا مؤسس��ه را با 
مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوع��ات و مطالب و اخباری 
 انجام م��ی دهد كه به منافع مشتركش��ان مربوط اس��ت. فعاليت 
روابط عمومی چندان مستقيم و ملموس نيست و همين، تفاوت آن 
با تبليغات است. تقریبا هر سازمانی كه با افكار عمومی سر و كار دارد 
و نيازمند تصویر روشنی از خود است، گونه ای از روابط عمومی را به 
خدمت می گيرد. كاركنان روابط عموم��ی عموما توجه خود را به 
ساختن مناسباتشان با همگان معطوف می كنند كه به همسازی با 
آنها بينجام��د. این افراد باید بدانند كه چطور به ش��كلی ش��فاف 
بنویس��ند، صحبت كنند و با تجزیه و تحليل، مس��ائل سازمان و 
مؤسسه خود را رفع و رجوع كنند. كاركنان روابط عمومی همچنين 
باید به اندیش��ه ورزی انتقادی بپردازند تا بتوانند به واس��طه این 
مهارت، به حل مشكالت احتمالی مشتریان و موكالن خود اقدام 

كنند. ولی در اصفهان این امر مهم، با 
بی توجهی روبه رو اس��ت. مشكالتی 
بسيار در روابط عمومی هاحاكم است 
كه  از جمله این مشكالت در بسياری از 
ارگان ها، نبود س��ایتی ب��ه روز  برای 
ارتب��اط و درج اخبار آن ش��ركت و یا 
سازمان اس��ت. تعدادی زیادی از این 
نهادها كه به این سامانه مجهز هستند 

 به روز نيستند و اخبار و گزارشات خود را حداقل هفته ای یک بار 
به روز می كنند. این اپيدمی در  روابط عمومی هاكامال محسوس 
اس��ت. همه می دانند كه ارتباطات، ركن اساس��ی یک مؤسس��ه 
محسوب می شود و اگر هم نباشد، ارتباط آن با خارج قطع می شود. 
 ای��ن معض��ل در نمایش��گاه رواب��ط عمومی ه��م  ك��ه در محل 
نمایشگاه های بين المللی برگزار شده، به وضوح حس می شود و 
یقينی كه  برای بازدیدكنندگان و كارشناسان امر حاصل شد،  این 

بود كه در این بخش،  تازه در اول راه  هستيم.

يک شب در نمايشگاه روابط عمومی 
شاید كمتر از ۲۰ غرفه حاصل نمایش��گاه روابط عمومی در محل 
نمایشگاه های بين المللی بود كه به نوعی تنها می خواستند بگویند 

كه نمایشگاهی به نام روابط عمومی در اصفهان برپا شده است. 
سالن شيخ بهایی محل برگزاری نمایشگاه روابط عمومی اردیبهشت 
س��ال ۱3۹۱. فضا به قدری باز بود كه ش��اید كمتر از 3۰ غرفه در 
 نمایشگاه شركت داش��تند. از س��اده ترین متد روز برای طراحی 
غرفه ها استفاده شده بود و تنها یک بنر، تزئين كننده غرفه روابط 

عمومی هر ش��ركت بود. فقط چند غرفه كه به تعداد انگشت های 
دست نمی رسيد، به نحو مطلوب تزئين شده بود و اگر این چند غرفه 
هم در نمایشگاه نبود، دیگر برای بازدیدكنندگان رغبتی نمی ماند 
تا از آنجا بازدید كنند. روحی در سالن شيخ بهایی جریان نداشت و 

حوصله غرفه داران سر رفته بود. 
هر پنج دقيقه یک بار چند بازدیدكننده به این نمایشگاه می آمدند 
و س��ریع روانه محل برگزاری نمایش��گاه كامپيوتر و نرم افزار می 
شدند. تنها غرفه اداره اوقاف كه با تمثال ضریح معصومين طراحی 
شده بود، حال و هوایی به نمایشگاه می داد. تنها چند اداره و نشریه 
به نمایشگاه روابط عمومی آمده بودند. این سؤال پيش می آید كه 
چرا تعداد استقبال كنندگان از این نمایش��گاه اینقدر كم است و 
 دیگر ادارات و نهاده��ا آمادگی خود را برای حضور در نمایش��گاه 

روابط عمومی اعالم نكرده اند؟

استقبال از نمايشگاه کم بود
 یكی از بازدیدكنندگان در گفتگو با زاینده رود به بازده پایين این 
نمایشگاه اشاره كرد و گفت: نمایشگاه روابط عمومی كه خود باید 
سرلوحه دیگر نمایش��گاه ها قرار بگيرد، با حضور چند نهاد شكل 
 گرفته اس��ت. وی ادامه داد: این اس��تقبال در حد یک نمایش��گاه 
بين المللی و یا كش��وری نيس��ت، حتی می توان گف��ت كه این 

نمایشگاه در حد ظرفيت های شهر هم برگزار نشده است. 
دیگر بازدیدكننده از نمایشگاه به بی ميلی مسئوالن روابط عمومی 
از گرداندن غرفه اشاره كرد و گفت: در بازدید از غرفه ها گردانندگان 
هر غرفه زیاد رغبتی به حضور بازدیدكنندگان در غرفه های خود 
نداش��تند و مثل این كه به اجبار در محل نمایش��گاه حضور پيدا 
كرده بودند. تنها تع��دادی اندكی از غرفه ها كه در حد شایس��ته 
طراحی و آماده شده بودند تا از بازدیدكنندگان استقبال كنند. به 
 گفته وی، نمایشگاهی كه به عنوان روابط عمومی كار خود را آغاز 
می كند باید رنگ و بوی روابط عمومی هم با خود داشته باشد و در 
غير این صورت، چه لزومی دارد تا برپا شود. غرفه داری كه از یک 
نشریه محلی در نمایشگاه حاضر شده و تنها با دو استند غرفه خود 
 را تزئين كرده بود، با چند ش��كالت از مدعوین پذیرایی و در غرفه 
چهار متری خود از آنها دعوت به نشس��تن می كرد، در حالی كه 
صندلی های داخل غرفه تنها به تعداد مسئوالن غرفه بود و دیگر 
جایی برای بازدیدكنندگان نداشت. دیگر مسئول روابط عمومی 
نهادی كه در این محل به عنوان صاحب��ان یكی از غرفه ها حضور 
داشت، گفت: از زمانی كه این نمایشگاه افتتاح و شروع به كار كرده، 
استقبال خيلی كم بوده و سالن شيخ بهایی تنها معبری است برای 
نمایش��گاه اتوكام كه محل عرضه قطعات كامپيوتری و .... اس��ت. 

نمایشگاه روابط عمومی ها از ۲4 تا ۲7 اردیبهشت ماه برپاست.

گزارشی از  يک  نمايشگاه استانی 

نمایشگاه روابط عمومی  پر طمطراق، ولی بی مخاطب 

کمتر از 20 غرفه 
حاصل نمايشگاه 

روابط عمومی بود 
 که به نوعی 

می خواستند 
بگويند که 

نمايشگاهی به نام 
روابط عمومی در 

اصفهان برپا شده 
است

اين روزها باغ موزه چهل س�تون ع�اوه بر به 
تصوير کش�یدن تاالر، جذابیت های ديگری 

نیز برای بازديدکنندگان دارد.
 اين ب�اغ  میزبان دس�تاوردهای هفت س�اله 
خدمت رس�انی کابینه محم�ود احمدی نژاد 
در قالب سه سفر اس�تانی به ديار نصف جهان 
اس�ت که عاقه مندان می توانند گوشه ای از 
خدمت های دولت که با شعار عدالت محوری 
و مهرورزی برای آنها به ارمغان آورده است را 

مشاهده کنند.

 ب�ه نظرت�ون بهتر 
 نب���ود مراس�م 
 باش�کوه ت���ری
 ترتیب می داديم؟

اگه زي�ادم   آس�ه باش! 
 تحوي���ل گرف�تی، ف�ردا 
 می گن خوبس ش�هردارم 

زن باشد.

 33 دس�تگاه اجراي�ی اس�تان اصفه�ان از 
25 تا 29 ارديبهش�ت ماه جاری در غرفه های 
جداگانه بخش�ی از مصوبات و دستاوردهای 
س�فرهای آقای احمدی نژاد و هیأت دولتش 
به استان اصفهان را در معرض ديد عموم قرار 
داده و در مجموع 55 غرفه اين دس�تاوردها 
را جم�ع آوری کرده ان�د؛ البته تنه�ا فیلم ها 
و پوس�ترها در اي�ن نمايش�گاه خ�ود نمايی 
می کند، اما اگر چشمان تیزبین داشته باشیم، 
می توانیم ارمغان های سفرهای استانی دولت 

به اصفهان را در هر غرفه بخوانیم.

ای يادش به خیر، ما تازه 
 تواين شهردای

 استخدام شده بوديم که 
گفتند شروع کرديم به 

ساختن مترو

بازديد مردم از شهردار اصفهان  

جشن بزرگداشت کارمندان خانم شهرداری

اين ستون صرفا طنز است، لطفا با نگاه طنز بخوانید.

اين برگه عوارض 
شهرداريه؟ 

 نه قربان، صورت 
حساب اين آب معدنیا 

و دستمال کاغذياس!

در کنار اين 
نمايشگاه که با 

عنوان »جشنواره 
خدمت« 

نام گذاری شده، 
نمايشگاهی از 
دستاوردهای 

هنرمندان صنايع 
دستی اصفهان 
در معرض ديد 

هنردوستان 
اصفهانی قرار 
گرفته است. 

اسماعیلی، 
معاون سیاسی 

استاندار اصفهان 
با اشاره به 

نمايشگاه گفت: 
مردم در بازديد 

از نمايشگاه 
از نزديک با 

دستاوردهای 
هیأت دولت آشنا 

می شوند.

يعنی چه 
اين تابلو؟

يعنی وايسین! 
از همون دور 

شهردار را 
ببینین!

فتو کاتور 
بشیر 
اسماعیلی

راضیه 
دادخواه

پیگیری 

 همه مصوبات هیأت دولت 
در اصفهان اجرايی نشد

محمد مهدی اس��ماعيلی، معاون سياسی امنيتی اس��تاندار اصفهان 
با اش��اره به تصویب۸۵۰ مصوبه در جریان س��فرهای هيأت دولت به 
استان اصفهان، گفت: تاكنون بيش از سه چهارم این مصوبات اجرایی 
شده اس��ت. وی اضافه كرد: تاكنون حدود ۹۵ درصد از مصوبات سفر 
نخست ریاست جمهوری به اصفهان اجرایی شده و بخش زیادی از آن 
 به بهره برداری رس��يده است. اس��ماعيلی ادامه داد: همچنين بيش از

7۰ درصد از مصوبات س��فر دوم هي��أت دولت و ح��دود ۵۰ درصد از 
مصوبات سفر در دوره سوم به استان اصفهان اجرایی شده است. از كل 
مصوبات سه دوره سفر ریيس جمهور و هيأت دولت به استان اصفهان 

تاكنون بيش از ۶۵۰ مصوبه آن اجرایی شده است.

 بهزيستی همه مصوبات را 
اجرا کرد

محمود محمد زاده، مدیركل بهزیستی اصفهان گفت: تمام مصوبات 
سه دور سفر ریيس جمهوری به این اس��تان در حوزه این اداره كل 
اجرایی ش��ده اس��ت. به گفته وی،  یكهزار و ۲۰۰ واحد مسكونی در 
دولت احمدی نژاد برای افراد تحت پوش��ش این نهاد س��اخته شده 
اس��ت. همچنين به یكهزار و 4۰۰ نفر از افراد تحت پوشش این نهاد 
كمک هزینه جهيزیه پرداخت شده است و عمليات اجرایی مجموعه 

ورزشی معلوالن عاشق آباد نيز تا هفته آینده به اتمام می رسد.

پاسخ مسئوالن 

اجرايی شدن مصوبات ريیس جمهور



یادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

چهره روز

Society,Cultural Newspaper No. 786  | May 16 ,2012  |  12 Pages 

ماکارونی، در نوبت گرانی
 ی��ک تولیدکنن��ده ماکارون��ی از رش��د 25 درص��دی قیم��ت این 
محصول در صورت افزایش ن��رخ گندم صنعتی خب��ر داد. مرتضی 
 میثم��ی اظهار ک��رد:  در حال حاض��ر قیمت گن��دم صنعتی حدود 
360 تومان اس��ت که قرار اس��ت از ابتدای خرداد ب��ه 440 تومان 

افزایش یابد.
 این تولیدکنن��ده ماکارونی ادامه داد:  با گران ش��دن قیمت گندم و 
به دنبال آن، آرد، قیمت تمام مواد غذایی آرد پایه، مانند شیرینی و 

شکالت، نان صنعتی و ماکارونی افزایش می یابد.
 وی اف��زود: پیش بین��ی می ش��ود قیمت ه��ر کیلوگ��رم ماکارونی 
نیز تنها از ناحیه افزایش نرخ آرد به طور میانگین 25 درصد افزایش 

یابد.

کاهش 1/5 درصدی بهای جهانی طال
بهای معامالت طال به دلیل نگرانی سرمایه گذاران نسبت به نیاز به 
برگزاری مجدد انتخابات در یون��ان در ماه ژوئن و صعود ارزش دالر، 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، معامالت حجم باالی طال برای تحویل 
در ماه ژوئن در بازار کامکس نیوی��ورک، 22/50 دالر یا 1/4 درصد 
کاهش یافت و به 1561 دالر در هر اونس رس��ید. نگرانی ها نسبت 
به بن بست سیاس��ی در یونان و احتمال خروج این کشور از منطقه 
یورو موجب کاهش بیش��تر ارزش یورو در برابر دالر و کاهش بهای 

معامالت طال شده است. 
معامالت طال به دالر انجام می ش��ود. از این رو صعود ارزش دالر این 
معامالت را برای س��رمایه گذاران��ی که از ارزهای دیگ��ر مانند یورو 
استفاده می کنند، گران تر می کند. قیمت های طال از ابتدای ماه مه 
تاکنون، به دلیل نگرانی ها نسبت به پایبند نماندن یونان به مفاد دوم 

وام کمکی به این کشور، 6/2 درصد کاهش داشته اند.

 نرخ تورم فروردین 
21/8 درصد اعالم شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران اعالم کرد: 
براساس نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق ش��هری ایران، نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به فروردین 
 1391 نس��بت به دوازده ماه منتهی ب��ه فروردی��ن 1390 معادل 

21/8 درصد است.

 واردات لوازم برقی 
پرمصرف ممنوع شد

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(، از همکاری وزارت 
نیرو و گمرک ایران برای جلوگی��ری از واردات لوازم برقی پرمصرف 

خبر داد.
 به گفته س��عید مهذب ترابی، موضوع در مکاتبات��ی، از طریق وزیر 
نیرو با دستگاه های اجرایی ذیربط )وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت اقتصاد، سازمان ملی اس��تاندارد و...( در حال پیگیری است و 
قرار است با همکاری گمرک و اصالح مفاد قانون صادرات و واردات، 
 B و A از واردات تمام لوازم برقی پرمصرف با رتبه برچسب کمتر از

جلوگیری شود.

 بحران افزایش مصرف آب 
در آستانه تابستان

در ش��رایطی که بارندگی امس��ال حکایت از گذر دوران خشکسالی 
داشته است، اما آمارها نش��ان می دهد که اگرچه بارندگی افزایش 
یافته، به همان میزان، مصرف آب افزایش چش��مگیری یافته است. 
درحالی حجم خروجی آب از سدهای کشور بیش از پنج میلیارد متر 
مکعب نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته افزایش نشان می دهد 
که هنوز تابستان فرا نرسیده و در این مدت نیز باال رفتن دما همانند 

گرمای بهار سال گذشته تجربه نشده است. 

 منابع عظیمی برای
 ایجاد اشتغال داریم

یک فعال جامعه کارگفت: منابع عظیمی در کش��ور وجود دارد که 
می تواند زمینه ایجاد اش��تغال را فراهم کند. ولی اهلل صالحی افزود: 
با منابع عظیمی که در اختیار داریم، می توانیم اش��تغال وسیع برای 
جوانانی که هر سال وارد بازار کار کش��ور می شوند، ایجاد کنیم. وی 
با تأکید بر ایجاد اشتغال پایدار در کش��ور گفت: اشتغال باید مولد و 
دایمی باش��د،تا بتواند در یک دوره طوالنی منجر به بهبود وضعیت 

اقتصادی و تولید شود.
وی در انتقاد به وجود مشاغل ناپایدار، تصریح کرد این گونه مشاغل 
ایجاد س��رباری می کنند و وقت افراد را به هدر می دهند. این فعال 
 جامعه کار در ادامه بیان داش��ت: با توجه به این ک��ه کارخانه هایی 
در کشور داریم که برخالف فناوری های قدیمی هنوز کار می کنند، 
 می توانی��م با تغیی��ر فن��اوری وضعیت تولی��د را در کش��ور بهبود 

بخشیم.

نگرانی درباره تورم حاصل از 
اجرای فاز دوم، واقعی است؟

در آس��تانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش 
قیمت حامل های انرژی و زمزمه های رسیدن نرخ بنزین 
به 1000 تومان، نگرانی از تورم حاصل اجرای این قانون 
وجود دارد. البته مس��ئوالن امر تأکی��د کردند برای این 
بخش برنامه هایی دارند و این دغدغ��ه نمی تواند واقعی 
باش��د چراکه در مرحله اجرای فاز نخست نیز عده ای بر 
طبل گرانی می کوبیدند و توقع تورم بسیار باال را داشتند 

اما چنین نشد.
باالخره پس از بحث و بررس��ی های ص��ورت گرفته بین 
مجلس و دولت و مخالفت با نظر دولت مبنی بر تصویب 
رقم 135 هزار میلیارد توم��ان به عنوان درآمد حاصل از 
اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها، در روزهای گذش��ته 
رقم 66 ه��زار میلی��ارد توم��ان در ردیف بودجه س��ال 
91 برای هدفمندی به تصویب رس��ید. بر این اس��اس، 
بنا بر ج��زء 1 بند 10 الیح��ه بودجه، درآم��د حاصل از 
اجرای قان��ون هدفمند کردن یارانه ها در س��ال 1391، 
66 هزار میلیارد تومان اس��ت که از این میزان، 56 هزار 
 میلیارد تومان از محل اص��الح قیمت های ماده 1 قانون 
هدفمند ک��ردن یارانه ها  و ت��ا 10 هزار میلی��ارد تومان 
یارانه های نان، برق و س��ایر کاالها و خدمات مندرج در 

قانون بودجه تأمین می شود.
اما در جریان تصویب این رقم در مجلس شورای اسالمی 
بحث هایی پیرام��ون نرخ ت��ورم به وس��یله نمایندگان 
مردم مطرح ش��د. الیاس نادران، نماینده  تهران با اشاره 
 ب��ه صحبت ه��ای می��ر تاج الدین��ی- مع��اون پارلمانی 
ریی��س جمه��وری - مبنی بر ای��ن که ت��ورم حاصل از 
اجرای قانون هدفمندی 10 درصد اس��ت، گفت: عده ای 
گفته اند تورم 60 درصد شده اس��ت. بهتر است مردم در 
گوشه و خیابان خودش��ان قضاوت کنند که اکنون تورم 
چقدر است. وی معتقد اس��ت در صورت اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها ب��ا درآمد 66 هزار میلی��ارد تومان، 
گرانی س��وخت به حدی می شود که فش��ار به صنایع و 
تولیدات زیاد می ش��ود. االن نیز به دلیل تحریم ها، نرخ 
ارز و قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است. در 
حالی که بانک مرکزی چندی پیش نرخ تورم را برای سال 
90، 21/5 درصد اعالم کرده  است، بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی و مردم چنین رقمی را واقعی ندانسته و معتقدند 
نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک 
مرکزی اعالم کرده است. آنان می گویند این امر در تأمین 

نیاز روزانه کاالهای اساسی به شدت ملموس است. 

افزایش تولید گیالس 
و نگرانی باغداران

 افزایش تعرفه   واردات
 و حمایت از تولید داخلی

همیش��ه به نظر می رس��د تولیدکننده از افزایش تولید و بیش��تر شدن 
برداشت محصولش خوشحال می شود، اما در بخش کشاورزی، کشاورزان 
و باغداران از افزایش محصولشان نگران می شوند، چراکه آنها تعیین کننده 
بازار پس از تولیدشان نیس��تند و دالالن میزان سود و زیان آنها را تعیین 
می کنند. در ایران ش��بکه ای واس��طه ای، تعیین کننده بازار محصوالت 
کشاورزی هس��تند و زیان تولیدکننده و مصرف کننده به جیب این عده 
می رود. در واقع کشاورزان و مصرف کنندگان هیچ یک در زمان افزایش 

تولید یا کاهش آن منتفع نمی شوند.
 این بار افزایش تولید گیالس و آلبالو، باغداران را نگران کرده  اس��ت که 
مبادا به سرنوشت سال گذشته باغداران هلو، ش��لیل و آلو دچار شوند و 

سلف خری، عاقبت دسترنج آنها باشد.

سرپرست معاونت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
درگفتگو با فارس گفت: افزایش تعرف��ه واردات و بهره وری باال از نیروی 
انسانی از جمله عواملی است که از تولید داخلی کشور حمایت می کند. در 
چند سال اخیر چند شرکت معتبر خودروساز در کشور اقدام به فعالیت 
 و تولید انواع خ��ودرو کرده اند، اما در س��ال های اخی��ر خرید خودروی 
خارجی بس��یار مورد توجه مردم  قرار گرفت که به دلیل افزایش حقوق 
ورودی و باال رفتن قیمت تمام ش��ده خرید، این اس��تقبال کاهش پیدا 

کرده است.
 کریم س��لیمی گفت: ای��ن رکود موقتی بس��تگی به چگونگ��ی عرضه و 
تقاضا دارد، اگر عرضه زیاد و قیمت پایین باش��د، با افزایش تقاضا مواجه 

می شویم.

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه، این 
شرکت حمایت با از س��ازندگان داخلی موفق شد پروژه 
طراحی س��اخت، نصب و بهره برداری از چهار دس��تگاه 
جرثقیل دروازه ای هش��ت تن��ی، برای مونت��اژ و ترمیم 
الکترودهای گرافیتی در ناحیه فوالدسازی را با موفقیت 

پشت سر گذارد.
رییس کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه با اش��اره 
به این مطلب اظهار داش��ت: عملیات طراحی، ساخت، 
نصب، راه اندازی و بهره برداری از چهار دستگاه جرثقیل 
دروازه ای به دست پرتوان مهندسان و کارشناسان شرکت 
دماوند و امور مهندسی ش��رکت فوالد مبارکه همراه با 
کارشناس��ان تولید، تعمیرات، خدمات فنی و پشتیبانی 
و  دفتر فن��ی واحد کوره های ق��وس الکتریکی در ناحیه 
فوالد سازی و ریخته گری مداوم انجام شد. محمد جواد 
زرکوب فراهم آوردن شرایطی مناسب برای افزایش تولید 
را یکی از نقاط قوت اجرای این پروژه خواند و ادامه داد: 
بومی س��ازی این جرثقیل ها با صرف مبلغ 4۷5 میلیون 
تومان اجرا شد که در مقایسه با نوع خارجی آن، گذشته از 
تحریم ها، هزینه های حمل و گمرکات و محدودیت های 
بین المللی از خروج حدود ۷50 میلیون تومان از کشور 
جلو گیری کرد. وی با اش��اره به این که سرویس دهی به 
هشت کوره قوس الکتریکی تنها با دو دستگاه جرثقیل 
س��قفی 100 تنی که به طور معمول برای تولید گلوگاه 
می شوند، انجام می ش��ود، ادامه داد: عالوه بر این موارد، 
این تجهیزات مهم و اس��تراتژیک، آماده سازی کوره ها و 
شارژ سبد قراضه، عملیات انتقال مواد از سطح 0 - 0 به 
سطح هش��ت متری کوره ها، تنظیم و تعویض الکترود و 
مونتاژ الکترود را نیز انج��ام می دهند.با این وصف انجام 
عملیات مونتاژ الکترود به وس��یله آن ها در اولویت دوم 
قرار داشت و زمان زیادی از کارکنان مونتاژ الکترود را تا 

آزاد شدن جرثقیل می گرفت.

 آژان��س بی��ن المللی ان��رژی اعالم ک��رد در فص��ل تعمیر 
پاالیش��گاه ها ایران تا پایان آوریل 35 میلیون بشکه نفت 
تولیدی خود را در تانکرهای ش��ناور بر س��طح دریا ذخیره 
کرده است. به گزارش فارس، موسسه حمل و نقل دریایی 
پالتو اعالم کرد، با کاهش خرید نف��ت چین، ژاپن و برخی 
دیگر از کش��ورها از ایران، تهران احتم��اال میزان ظرفیت 
ذخیره نفت خود روی دری��ا را افزایش می دهد. ایران همه 
س��اله در فصل بهار که فصل تعمیر پاالیشگاه های مصرف 
کننده نفت سنگین است، بخش��ی از نفت تولیدی خود را 
ذخیره می کند تا با آغاز فصل سرما بتواند نفت تولیدی خود 
را با قیمت باالتری بفروش��د. آژانس بین المللی انرژی نیز 
اعالم کرد، دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک تا پایان ماه 
آوریل، 35 میلیون بشکه نفت تولیدی خود را در تانکرهای 
ش��ناور بر س��طح دریا ذخیره کرده، در حالی که حجم این 
ذخایر یک ماه پیش حدود هشت میلیون بشکه بوده است.

ارسال محموله های نفتی به مقصد چین و ژاپن، دو مشتری 
بزرگ نفت ایران، به دنبال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا 
کاهش یافته است. چین، بزرگ ترین مشتری نفت ایران، در 
سه ماهه گذشته حدود 350 هزار بشکه نفت خام  در روز از 
ایران خریداری کرده که 43 درصد کمتر از میزان خرید نفت 

این کشور در سه ماهه پایانی سال 2011 است.

مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به این که سهم بیمه عمر 
و زندگی به طور متوسط در دنیا حدود 60 درصد است، 
 گفت: س��هم بیمه های عمر ب��ه طور متوس��ط در دنیا 

10 برابر ایران است. 
محمد رضا عباس��ی با بیان این که برنامه امسال شرکت 
تمرکز بر ارزش افزوده اس��ت،  گفت: در این راستا توجه 
بیشتری در قبولی و انتخاب ریس��ک داریم. مدیرعامل 
بیمه معلم ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی سعی ما 
بر این اس��ت که در انعقاد قراردادها محافظه کارانه عمل 
کنیم. وی تصریح کرد: حدود دو سال است که در حوزه 
بیمه عمر فعال تر ش��ده ایم و گروه هایی را در این زمینه 
آموزش داده ایم. عباسی س��هم بیمه عمر از کل عملیات 
فنی شرکت را حدود شش درصد و در حد متوسط صنعت 
بیمه کشور دانست و ادامه داد: باید برای افزایش این رقم 
تالش کنیم. مدیرعامل بیمه معل��م گفت: این درحالی 
اس��ت که س��هم بیمه عمر و زندگی به طور متوسط در 
دنیا ح��دود 60 درصد اس��ت. از این رو باید مش��کالت 
صنعت بیمه کشور در این زمینه شناسایی و طبقه بندی 
ش��ود. وی اضافه کرد: باید توجه کرد آیا مردم  به لحاظ 
اقتصادی در شرایطی هس��تند که بیمه های زندگی در 

سبد هزینه هایشان جای بگیرد. 

معاون برنامه ریزی، توس��عه و ف��ن آوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گف��ت: برنامه راهبردی ای��ن وزارتخانه 
توجه وی��ژه  به صنعت کاغذ و نحوه رش��د و توس��عه آن 
در س��ال های آینده خواهد بود. به گ��زارش ایرنا، رضا 
فاطمی امین، کاغ��ذ را یکی از محص��والت ضروری در 
بخش فرهنگی کشور دانس��ت و افزود: بخش زیادی از 
مصرف کاغذ در ایران از طریق واردات تأمین می ش��ود 
و با توجه به مصرف بی��ش از یک میلی��ون و ۷00 هزار 
تن کاغذ در س��ال، س��رانه مصرف کاغذ در کشور 23/4 
کیلوگرم است که 16 درصد آن تولید داخل و 84 درصد 
آن وارداتی است. وی اضافه کرد: در برنامه راهبردی این 
وزارتخانه، بازسازی و نوس��ازی کارخانجات کاغذ جهت 
کاهش قیمت تمام ش��ده، ایجاد واحدهای تولید کاغذ 
چاپ و تحریر، روزنامه و خمیر کاغذ، توس��عه تشکل ها 
و تعاونی های تولیدی مواد اولیه، ایجاد و تقویت مراکز 
تحقیقاتی و مطالعاتی و گسترش فعالیت های آموزشی، 
علمی و اطالع رس��انی ب��ه کارکنان و ش��اغالن صنعت 
کاغذ به عنوان اهداف عملیاتی دیده ش��ده اس��ت. وی 
افزایش ضریب خود اتکایی، ارتقای فناوری و بهره وری 
عوامل، اصالح الگوی مصرف، سرمایه گذاری در صنایع 
 کاغذ و اصالح س��از و کار ب��ازار را از جمل��ه راهبردها و 
خط مش��ی های تعیین ش��ده در برنامه راهبردی اعالم 
کرد. وی ضمن اش��اره به لزوم حمایت از صنایع داخلی 
تولید کاغذ، به ویژه کاغذهای چاپ و تحریر و مطبوعات 
که سهم قابل توجهی در ارزبری و ارزش تجاری به خود 
اختصاص می دهند، گفت:  الزم است ارگان های مرتبط 
مانند وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، تس��هیالت و امتیازاتی نیز برای خرید کاغذ 
داخلی جهت استفاده در چاپ کتاب و مطبوعات در نظر 
بگیرند تا ش��اهد رونق بازار کاغذ داخلی باشیم. به گفته 

وی، این برنامه، مرداد امسال رونمایی می شود.

پاالیشگاه نفت بیمهفوالد مبارکه صنعت، معدن و تجارت

راه اندازی چهار جرثقیل 
دروازه ای در فوالد مبارکه

ایران، ۳5 میلیون بشکه 
نفت ذخیره سازی کرد

سهم 10 برابری بیمه های 
عمر دنیا نسبت به ایران

توجه به تولید کاغذ در 
برنامه وزارت صنعت

اخبار کوتاه

یادداشت
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4
سریع ترین خودروهای جهان معرفی شدند

سایت سوپر کارز س��ریع ترین خودروهای جهان در س��ال 2012 را معرفی کرد. در این 
فهرست بوگاتی ویرون سوپر اسپورت، در صدر سریع ترین خودروهای جهان قرار گرفته و 

دو خودروی هنسی ونوم GT و کونیگ زگ آگرا آر نیز دوم و سوم شدند.
چاپ هر ایران چک 50 تومان 

هزینه دارد
رییس کل بانک مرکزی

محمود بهمنی
افزایش هزینه های انتشار اسکناس یکی از مهم ترین دالیلی است که 

جمع آوری ایران چک ها را با چالش رو به رو می کند.
 در ح��ال حاضر چ��اپ هر ب��رگ اس��کناس و ایران چ��ک به طور 
 متوس��ط 48 تا 52 توم��ان هزین��ه دارد، بنابراین پر واضح اس��ت

 که جمع آوری ای��ران چک ه��ا و جایگزین کردن آنها با اس��کناس 
مشکالت و هزینه های سنگینی دربردارد. براساس قواعد مدیریت 
ص��ورت  در  بای��د  پ��ول 
جم��ع آوری ای��ران چک ها، 
ترکیبی از اس��کناس های 
موج��ود را جایگزین کنیم، 
در صورت��ی که حت��ی این 
جایگزین��ی با اس��کناس ده 
 ه��زار تومان��ی انجام ش��ود

 هزینه چاپ پ��ول پنج برابر 
می شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی، دلیل این افزایش قیمت را دالالن 
بازار می دانند اما آیا فقط دالالن هس��تند که س��بب گرانی های 
اخیر میوه ش��ده اند یا این که بعضی از میوه فروش��ان نیز با دیدن 
این اوضاع، موقعیت را مناس��ب می بینند و قیمتی هرچند ناچیز 
را روی محصول می کشند و به دست مردم می دهند؟ میوه ای که 
این چند روزه سر زبان همه مردم افتاده و هر روز نیز با یک قیمت 
خودنمایی می کند، موز اس��ت که هیچ قیمت مشخصی ندارد و 
راهی برای مطمئن شدن از قیمت واقعی آن هم نیست. هر چند 
مسئوالن مربوطه از کنترل قیمت این محصول و محصوالت مشابه 
می گویند، اما ای��ن که چه زمانی این قول ها لب��اس عمل به خود 

می پوشد، همچنان مشخص نیست.

اقتصاد کشور، در دست دالالن قرا گرفته است
رییس اتحادیه میوه و س��بزی اصفهان معتقد اس��ت که با وجود 
افزایش نیافتن نرخ دالر، تاج��ران و دالالن، بازار موز اصفهان را با 

نوسان قیمت مواجه کرده اند.  نوروزعلی اسماعیلی با اشاره به این 
که قیمت موز چهارشنبه هفته گذشته در اصفهان دو هزار تومان 
بود، اظهار داشت: با وجودی که دالر هیچ نوسان قیمتی نداشت، 
به دلیل نبود نظارت، پنجشنبه قیمت این محصول در بازار میوه 
اصفهان به دو ه��زار و ۷00 تومان افزایش داش��ت. وی با انتقاد از 
این که قیمت موز در ی��ک روز و بدون دلیل ح��دود ۷00 تومان 
افزایش پیدا کرده اس��ت، بیان داشت: متأسفانه نه فقط بازار موز، 
بلکه اقتصاد کشور به دست دالالن و واسطه ها افتاده است و مردم 
بازیچه دست این قشر اندک شده اند. رییس اتحادیه میوه و سبزی 
اصفهان با تأکید بر این که دولت باید راهکاری برای کوتاه ش��دن 
دست تاجران در بازار موز اعمال کند، افزود: طبق سیاست های 
اصل 44 قانون اساس��ی دولت می تواند بازار ای��ن محصول را در 
اختیار جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجمع 
امور صنفی قرار دهد. وی با بیان این که دالالن به دنبال آش��فته 
بازار موز هستند، یادآور شد: دالالن در روزهای گذشته به مناسبت 

تولد حضرت فاطمه )س( موز را ت��ا قیمت دو هزار 600 تومان در 
بازار میوه اصفهان فروختند. اس��ماعیلی با تأکی��د بر این که بازار 
میوه اصفهان هیچ کمب��ودی ندارد، افزود: ام��روز موز در میدان 
مرکزی میوه اصفهان کمتر از دو هزار و 400 تومان عرضه ش��د. 
برخی از مسئوالن کشوری و اس��تانی نیز مدعی هستند برخی از 
محصوالت، مانند پرتقال و سیب به این دلیل گران نشده اند که در 
انبارهای دولت ذخیره ش��ده بودند و شاید 24 میلیارد تومانی که 
برای محصوالت وارداتی قرار است هزینه شود، در راستای کاهش 

قیمت ها باشد!

سرمازدگی، عامل افزایش قیمت میوه ها
بهمن محمدی، نماینده م��ردم فریدن، فریدونش��هر و چادگان 
در مجلس ش��ورای اس��المی، در مورد این موضوع گفت: یکی از 
نهاده های مورد نیاز برای تولید میوه سم است که بخش عمده ای از 
آن به شکل وارداتی تأمین می شود و آثار منفی این افزایش قیمت 
را می توان بر میوه های نوبرانه مش��اهده کرد. وی اظهار داش��ت: 
یکی دیگر از نهاده های مورد نیاز درختان میوه کود اس��ت که به 
دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت این نهاده 
نیز نسبت به سال گذشته بسیار زیاد بوده و تأثیر منفی خود را بر 
قیمت میوه ها گذاشته است. وی با بیان این که سرمازدگی برخی 
از محصوالت هم موجب افزایش قیمت آن شده است، تصریح کرد: 
از سوی دیگر، اثر روانی ناش��ی از تورم موجود در جامعه که تمام 
کاالها و محصوالت را در بر گرفت��ه، قیمت میوه های نوبرانه را نیز 
متأثر کرده است. محمدی در واکنش به افزایش شدید قیمت موز 
در روزهای اخیر نیز گفت: از آن جا که شرایط تولید موز در کشور 
ما وجود ندارد؛ دولت این مجوز را داده که واردکنندگان با استفاده 
از ارز دولتی این میوه را وارد کشور کنند، اما متأسفانه در روزهای 
اخیر ش��اهد افزایش ش��دید قیمت این محصول در بازار مصرف 

هستیم که هیچ توجیهی هم ندارد. 

انحصاری بودن واردات موز، دلیل گرانی های اخیر
نماینده مردم فریدن، فریدونش��هر و چادگان در مجلس شورای 
اس��المی با انتقاد از انحصاری  ب��ودن واردات موز اظهار داش��ت: 
متأس��فانه واردات موز انحصاری اس��ت و همین موضوع س��بب 
می شود گاهی اوقات واردکنندگان با سوءاستفاده از گرانی سایر 
میوه ها، موز را نیز به قیمت گزافی وارد بازار کنند. وی گفت: کنترل 
قیمت میوه های نوبرانه و موز تنها با عملکرد صحیح دستگاه های 
نظارتی امکان پذیر اس��ت. در غیر این صورت روند افزایش قیمت 

میوه تداوم می یابد.

بازار میوه در دست دالالن

موز،طالیی می شود

گرانی میوه ها دیگر امان خیلی از مردم را بریده است. »دیگر نمی توانی مانند گذشته هر روز  گروه 
و به هر مناسبتی، هر میوه ای را بخری و به خانه بیاوری.« این درددل یک کارگر است که ادامه اقتصاد

می دهد: آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشمش را هم کور کردند. راست می گفت، تورم 
که این قدرها نبود، حداقل قبل از این موضوع. فقط برخی از محصوالت گران ش�ده بود که می شد بدون آنها هم 

زندگی را هر جور شده گذراند، اما واقعا بدون میوه و محصوالتی از این قبیل چه می توان کرد؟



سرود خوانیادداشت

میراث نامه
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پرونده شهر تاریخی توس به یونسکو ارسال می شود
ثبت جهانی منطق��ه تاریخی توس به عنوان مهم ترین پرونده ای که س��ال آینده 
به یونسکو ارس��ال می ش��ود، تاکنون با کش و قوس و حرف و حدیث های زیادی 

مواجه بوده است .

5

 تمدن ایران، نگین درخشان 
موزه بریتانیا

اگر شما سفری به لندن داش��تید و با هدف بازدید از موزه سوار خط 
مترو به مقصد میدان »راسل« شدید و سر از خیابان تاتنهام درآوردید، 
بدانید که بازدید از این موزه در چندساعت یا حتی یک روز کامل تمام 
نمی شود. پس بهتر است برای دیدن این گنجینه نایاب زمان بیشتری 
بگذارید. البته برای رسیدن به موزه، در صورت استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی، می توانید از ایستگاه های هولبرن، تاتنهام کورت و ایستگاه 
خیابان گوج هم اس��تفاده کنید. نکته جالب این که موزه بریتانیا نیز 

همچون سایر موزه های این کشور، در ورودی ندارد.
بدون شک در میان بیش از 13 میلیون اثر گنجینه ای و باستانی این 
موزه، یکی از پرجاذبه ترین بخش های آن برای ایرانیان و حتی دیگر 
گردش��گران دنیا، آثار و اش��یای متعلق به تاریخ و تمدن ایران زمین 
است. این مجموعه که قسمت مهمی از بخش خاورمیانه موزه بریتانیا 
را در برمی گیرد، شامل اشیای بسیار باارزش��ی از دوره های مختلف 

تمدن ایران است.
 البته در قسمت خاورمیانه، آثار باستانی کش��ور عراق نیز از جایگاه 

بسیار مهمی برخوردار است.
منشور مشهور کوروش که آن را نخستین منشور حقوق بشر می دانند، 
در این موزه نگهداری می شود. اضافه کنید به آن، کتاب خمسه نظامی 
که برای شاه طهماسب در تبریز تهیه شده است، اسطرالبی که در سال 
1133 برای سلطان حس��ین صفوی ساخته شده، کالهخود و زرهی 
به نام شاه عباس اول، سفال های لعابدار نیش��ابور و کاشی های عهد 
سلجوقی و... این که چرا برخی از آثار باستانی ایران که در کاوش های 
باستان شناسی کشف شده، سر از این موزه درآورده اند، خود حدیث 

مفصلی است.
هیچ گردشگر و پژوهشگر ایرانی به آس��انی نمی تواند دل از تماشای 
تمدن باشکوه ایران در موزه بریتانیا بکند. البته نخستین پرسشی که 
مطرح می شود این است که چرا و چگونه ستون های تخت جمشید که 
حداقل ارتفاع 20 متری دارند در این موزه جا خوش کرده اند! رخساره 
تندیس داریوش هم چندان از ماندن در این محبس غریب شادمان 
به نظر نمی رسد! لوح حمورابی، مجس��مه های سلسله شاهان ایرانی 
به اضافه تعداد زیادی سکه های دوره های مختلف و حتی قسمتی از 
نقش های تخت جمش��ید همچون نگینی بر تارک تمام قد این موزه 

می درخشند.
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عکس یادگاری

ژست قدیمی وماندگار
 ازکودک تا روزنامه نگار

ژست گرفتن جلوی دوربین ،با یک کاله شاطه ای که کج بگذاری، 
یک پا جلو، یک پا عقب، دست ها تو جیب شلوار، کت رو هم بده 
عقب...عجب عکس یادگاری می شه ها...
پسرک نمی دونه عکاس ژستی رو بهش دیکته کرده که مردان 
ایرانی، به ویژه  روزنامه نگاراش، هنوز برای عکس گرفتن از اون 
استفاده می کنند .

روزگار گذشته،یاد باد!

پرده های رستم و سهراب در هتل جهان اصفهان
هنگامی ک��ه س��وئدی ها تش��کیالت ژاندارم��ری را در ایران 
تأس��یس کردند، عده ای ازعالقه مندان به پیش��رفت کشور 
که ارتباط نزدیکی با آزادی خواهان و روش��نفکران آن زمان 
داشتند، اقدام به تشکیل »شرکت علمیه« کردند. این شرکت 
از کمیسیون های متعددی تشکیل می شد و مأمور رسیدگی 
به کار تعلیم و تربیت بود. »کمیس��یون تیاتر« با هدف ترویج 
تئاتر و هنر نمایش، یکی از این کمیسیون ها به شمار می رفت. 
نتیجه کوشش های این کمیسیون، برپا کردن نمایش هایی با 
موضوع به تصویر کش��یدن تفاوت بین تعلیم و تربیت کهنه و 
نو بود. محل این نمایش ها، تاالر بزرگ نخستین میهمانخانه 
اصفهان یعنی »هتل آمریک« ی��ا همان »هتل جهان« �� که 
در چهارباغ عباس��ی، روب��ه روی بازار هنرب��ه حالت متروکه 

درآمده است �� بود. نمایشی که بیش از همه مورد توجه قرار 
 گرفت، نمایش معروف »رستم و س��هر اب« بود که به شکل 
بی س��ابقه ای روی صحنه رفت و پ��س از آن تاکنون در هیچ 
یک از نقاط کشور به آن عظمت روی صحنه نرفت. نمایشنامه 
»رس��تم و س��هراب« نوش��ته زنده یاد »حس��ین کاظم زاده 
ایرانشهر« از شاهنامه فردوسی در پنج پرده اقتباس و تدوین 
شد. نکته قابل توجه این که این نمایش برای نخستین بار در 
تاریخ تئاتر ایران به صورت یک نمایش��نامه مفصل حماسی 
و ملی، سرتاس��ر برای آواز تنظیم ش��ده بود و اج��رای آن در 
اصفهان از شب چهارم به زنان اختصاص داشت و همه عوامل 
از بازیگران تا مأموران و گردانن��دگان و راهنمایان از خانم ها 
بودند و گروه های زنان به تماشای این نمایش می آمدند. به این 

ترتیب »هتل جهان« با قابلیت هایی که داشت، 20 سال مرکز 
تئاتر اصفهان نیز بوده است. 

گفتنی است نمایشنامه »رستم و سهراب« پیش از هتل جهان، 
برای نخستین بار در سال 1293خورشیدی به وسیله چند نفر 
از دانشجویان ایرانی، به همراه مادام اوهانیان ایرانی، در تاالر 

تئاتر »لون پوواریه« پاریس به روی صحنه رفته بود.
کاظم زاده ایرانش��هر در پاری��س به کمک ش��خصیت هایی 
چون عالمه محمد قزوینی و اس��تاد ابراهیم پورداوود اقدام به 
تأسیس »انجمن مصاحبات علمی و ادبی ایرانیان« کرده بود و 
نمایشنامه رستم و سهراب که در سال 1293 در پاریس اجرا 
شد و در 1302 در برلین به چاپ رس��ید، یکی از برنامه های 

این انجمن بود.

 ایرانگردی

میراث جهان

 پل دختر، سازه ای بزرگ 
از روزگار هخامنشیان

کسانی که به خوزستان س��فر می کنند، بی گمان از کنار 
پل تاریخی »دختر« که »پل دختر« نامیده می شود،  گذر 
می کنند. به گزارش تارنگار امرداد، پل دختر که در 110 
کیلومتری جنوب خرم آباد و در کنار شهری به همین نام 
جای گرفته، نمادی از مهندس��ی پیشرفته و برجستگی 
مدیریت کارهای س��اختمانی در روزگار هخامنش��یان 
است. یکی از دهانه های پل که برجای مانده، این را روشن 
می س��ازد که نیاکان فرهیخته  ما برای کش��یدن نقشه و 
پیاده کردن نقش��ه  پل، از دانش پیش��رفته ، اس��تواری و 

فناوری بسیار باالیی در پل سازی برخوردار بوده اند.
همچنین این سازه ، ارزشمندی لرس��تان و قوم لر را نزد 
پادش��اهان هخامنشی و ساسانی آش��کار می کند. راهی 
که از باختر پ��ل تا بلندی های »مله کوه« در شهرس��تان 
»کوهدشت« کش��یده ش��ده، بازگوکننده  جایگاه واال و 
ارجمندی لرستان در روزگار باستانی، چند سده پس از 

شامگاه ساسانیان است.
این پل که در روزگار هخامنشیان ساخته شده و در روزگار 
ساس��انیان به دستور شاهپور پادش��اه ساسانی بازسازی 
ش��ده، یکی از راه های باارزش کشور در آن زمان بوده که 
حتی پس از ش��امگاه ساسانیان از آن اس��تفاده می شده 
است. بر پایه  نوش��ته های تاریخی، »بدربن حسنویه« در 

سده  چهارم هجری آن را دوباره بازسازی کرد.
پل دختر 200 متر درازا دارد و دارای 12 پایه  13 در 9 متر 
است و پهنای هر دهانه  آن به 11/5 متر می رسد. از این پل 
که در گذشته، شرق و غرب رودخانه  خروشان »کشکان«، 
که از دره های تنگ کوه های زاگرس گذر می کند را به هم 
پیوند می داده است، اینک ویرانه هایی برجای مانده است. 
امروز تنها بخش هایی از دهانه های آن در میان رودخانه  
کشکان دیده می شوند و کنگره  آن که جاده  سراسری از 

زیر آن می گذرد، همچنان پا بر جاست. 
شهر »پل دختر« در جنوب استان لرس��تان و در سر راه 
خرم آباد به اندیمش��ک جای دارد. پل دختر شهرس��تان 
مرزی میان استان های لرستان و ایالم است.  این شهر به 
علت  داشتن پل های باستانی معروف است. در سال 1368 
گنجینه  بی مانندی در غار »کلماکره« شهرستان پل دختر 
پیدا ش��د که گفته می شود شش��مین گنجینه  باستانی 
جهان اس��ت. قدمت این گنجینه به 2۷00 س��ال پیش 
می رسد. 13 تاالب زیبا، غار باستانی کلماکره، پل کلهر یا 
»مملو«، گورستان چشمک و آرامگاه حیات الغیب، بخشی 

از اماکن دیدنی و تاریخی پل دختر است.

ِمهر ایران در ترانه های کردی
کردها مردمانی ایرانی هس��تند که در س��رزمین ایران و بخش های 
جدا شده کردستان ایران، یعنی کردستان ترکیه، کردستان عراق و 

کردستان سوریه زندگی می کنند. 
کردها در هر کجای جهان که باش��ند، همه جای ایران را سرای خود 

می دانند. 
 تران��ه س��رایان ک��رد در »گورانی«ه��ا ی��ا ترانه ه��ای خ��ود از 
 حماس��ه های ش��یر مردان و ش��یر زنان کرد در نبرد با دش��منان 
س��رزمین مادری س��خن می گویند و دالوری پاس��داران میهن را 

می ستایند. 
مهر ایران، خاس��تگاه و س��رزمین م��ادری همه ک��ردان جهان، در 

ترانه های ک��ردی جایگاهی 
ویژه دارد.

ترانه زیبای »ای��ران، ایران« 
ترانه ه��ای  »وط��ن«  و 
کردی هستند که می توانید 
 فری��اد مه��ر ب��ه وط��ن را با 

آنها به گوش جان بشنوید.

گرچه روزی که گذش��ت روز می��راث فرهنگی و رس��انه بود، اما  
بی تردید تشریح بیش��تر در این مورد، فایده ای جز سانسور ندارد، 
بالیی که چون موریانه، خوره  جان و روح رصدگران میراث ش��ده 
اس��ت. اما از باب آسان گفتن از س��یمای این روزهای اصفهان هم 
که وارد شویم -گرچه نوش��تن اش به دالیلی که گفته شد، دشوار 
است-  از بس که این منظر هویدا و عریان اس��ت، زبان الل را هم 
به س��خن وامی دارد. حاال حکایت من، حکایت همان الل است. با 
این وجود به قلم می گویم تا بنویس��د. نه این که قلم هر آن چه من 
می گویم می نویس��د، بلکه آن چه می تواند، می نویسد. پس از منِ  

راوی الل زبان، بگذرید که شاید قلم کمرنگ می نویسد! 
از اصفهان می گویی��م، از غفلت ها، از فروده��ا، از فرودی که بعد از 
صفویه نه تنها معماری بی بدیل اصفهان را از اوج بر فرش نشاند، که 
هر آن چه از داشته هایش داش��ت در ِگل کرد، یعنی بر مرز ویرانی 
نشاند. ایران، اوج ش��کوه معماری اش را در اصفهان دارد، میراثی 
که از صفویه برج��ای ماند. در دوران صفویه هن��ر به اعتالی خود 
رسید و هر آینه جهان و هستی را که زیبای انکارناپذیر خداوندی 

اس��ت، در تصویر هنر از گنبد و کاخ و باغ تا مقرنس و معرق و گره 
چینی به نمایش می گذاش��ت. بی ش��ک نام نصف جهان را به این 
دلیل بر اصفهان گذاشتند. اما بعد از آن، معماری راه پویایی خود 
را گم کرد، نه در اصفهان که در تمام ایران. عمر اصفهان گذشت تا 
رسید به دوران به اصطالح مدرن امروزی؛ زمانی که صنایع عظیم 
می خواست در باغ شهری چون اصفهان بنشیند، زمانی که مدیران و 
تصیم گیرانلحظه ای به آینده ننگریستند و فقط در اندیشه لحظه ای 
بودند تا مگر بانگ خوبیِ  اوضاع کار و  اشتغال را سر دهند. افتخاری 
که در لحظه خوش درخش��ید اما آینده اصفهان را مبهم ساخت. 
زاینده رود جوشیده از کوه های بختیاری اولین قربانی این راه دراز 
بود. صنایع بدون جان مایه درس��ت، مکیدن جانِ  زنده رود را آغاز 
کردند. حاال دیگر اصفهان فوالد و آهن داشت، اشتغال هم داشت، 
پول هم بود. پس از آن بود که سیل جمعیت به سوی اصفهان روانه 
شد. مردم گناهی نداشتند، فقر و بیکاری بیداد می کرد، شهرها و 
روستاهایشان نه نان می داد و نه آب. اندیشه یک زندگی آسوده آنها 
را روانه اصفهان کرد. اصفهان برای کنترل این جمعیت، توس��عه 

یافت؛ توس��عه هم راه دو طرفه بود؛ س��وی دیگرش، راه به سوی 
جمعیت بیشتر و بیشتر داشت. نفس اصفهان از تنگی جمعیت بند 
آمد؛ جمعیتی که بار مصرفش بر دوش زاینده رود بود. خشکسالی 

هم فرا رسید و به اصطالح قوز باال قوز شد.
حاال دیگر بخشی از سرمایه کشور در قالب صنایع عظیم پرمصرف 
آب در اصفهان خوابیده بود. این چرخ باید بچرخد. نتیجه این شد 
که از زاینده رود که سرمایه ی گران ملی بود، مایه گذاشتند. بزرگ 
ترین میراث طبیعی اصفهان خشکید و ُمسکن ها هم دردی را دوا 

نکردند و نخواهند کرد.
با توس��عه ناپایدار، اصفهان باید برای ترافیک و حمل و نقل سیل 
جمعیت فکری می کرد. بزرگ��راه و زیرگذر و مترو راه چاره ش��د. 
پول ها در قالب میل و بتون رفتند و میراث فرهنگی، اندوخته هایی 
بودند که باید خرج شوند تا چیزی مثل تونل مترو بدون جان مایه 
صحیح  زاییده شود؛ آن هم در جایی که تن چهارباغ  و داشته هایش 
را بلرزاند. از سویی دیگر، بناهای قدیمی ش��هر تراشیده شدند تا 
پاساژها و پارکینگ ها برویند تا این بار، آینده مبهم دیگری برای یک 
موزه معماری رقم بخورد، جمعیت و ترافیک در البالی بافت تنگ 

کهن شهر بلولند و همه را بفرسایند.
روایت میراث فرهنگی و طبیعی شهر- موزه و باغ - شهر اصفهان 
همین بود. بی شک آیندگان، ما را به خاطر امانت داری ناشایست مان 
نکوهش خواهند کرد. اما این س��ؤال ها، ذهن مرا سال هاست که 
به خود درگیر کرده و آن این که مگر هم��ه ما اعضای یک ملت با 
یک خاک و مرز و بوم نیس��تیم؟ مگر همه چیز ما در ایران خالصه 
نمی شود؟ مگر همه ما اندیشه  سرفرازی آن را نداریم؟ پس چگونه 
است که اگر روزی نگرانی خود را از تهدید شدن گوشه ای از میراث 
فرهنگی، طبیعی، معنوی فریاد می کنیم، تا مگر فریادرس خودمان 
باش��یم، ناگهان از باال و پایین بانگ »خاموش ش��و« می شنویم؟! 
گذشته از این، چرا برای توسعه  شهر، از شور و مشورت متخصصان 
و کارشناسان مورد اطمینان مردم اس��تفاده نمی شود؟ چرا قبل 
از شروع پروژه های ش��هری یا پروژه های انتقال آب که این روزها 
داد فعاالن محیط   زیس��ت را بلند کرده، برابر نظرهای کارشناسی 
س��ازمان های مطبوع چ��ون می��راث فرهنگی و محیط زیس��ت 
خضوع نمی کنیم؟ چرا به جبران خألهای حاصل ش��ده از توسعه  
بی امان شهر، بر روند شتابناک تخریب میراث طبیعی و فرهنگی 
می افزاییم؟ متأس��فانه آن چنان ظرف اندیشه های حفظ میراث 
فرهنگی و طبیعی محدود ش��ده ک��ه به راحتی ق��درت مجریان 
 پروژه های فربه بر قدرت ناچیز س��ازمان های می��راث فرهنگی و 
محیط زیست می چربد، آن گونه که قدرت این سازمان های، تنها 
در قالب کاغذها خالصه شده و درعمل فاقد قدرت اجرایی هستند.

قلم گوش کن ! آن چه می توانی بنویس 

میراث فرهنگی و طبیعی اصفهان درو شده است

گفتن از چهره این روزهای اصفهان، هم دشوار است، هم آس�ان؛ دشوار از آن جهت که بیان  نرگس 
گزندهای وارد آمده بر پیکره این شهر- موزه از سویی سبب دلسردی مدیران رسانه های چاپی درخشان

از انتشار حقایق شده و از سویی دیگر بساط انزوای روزنامه نگاران میراث فرهنگی و طبیعی 
را گسترانده است. 

رمز و رموز گمشده موسیقی ایرانی
شیرزاد ش�ریف:  در این مقاله به شباهت های موس��یقی ایرانی با 
موسیقی ملل مجاور و همسایه اش��اراتی می کنیم که از جنبه های 
مختلف هنری و اجتماعی می تواند مفید واقع شود، به ویژه که ایران 
در طول تاریخ شامل این مناطق نیز می شده است و در موسیقی این 

مناطق رنگ و بوی ایرانی به طور جالبی احساس و شنیده می شود.
موس�یقی عراقی - موس��یقی کالس��یک عراقی ش��باهت های 
بسیاری به موسیقی ردیفی ایرانی دارد، به طوری که در بعضی مواقع 
گوش��ه های ایرانی نت به نت شنیده می ش��وند. تفاوت های عمده 
موسیقی عراقی، بعضی س��ازهای کوبه ای و ریتم های آن است، به 
طوری که در قس��مت های ضربی متوجه می شویم این موسیقی از 
موسیقی ردیفی ایرانی فاصله می گیرد. پیش درآمدها که نیز که در 
موسیقی ملل اعراب به تقسیم مش��هورند، گاهی حال و هوایی دیگر 
پیدا می کند که البته در موس��یقی عراقی کمتر به چشم می خورد. 
ولی به نظر نگارنده از همه جالب تر، س��ازهای است که در موسیقی 
کالسیک عراقی به چشم می خورد که از آن جمله می توان به تنبک، 

سنتور و کمانچه اشاره کرد.
موس�یقی آذری - ش��اید بتوان گفت موس��یقی آذری  بیشترین 
شباهت را به موسیقی کالسیک ایرانی دارد، به طوری که حتی بعضی 
از نوازندگان آذری مدعی شده اند موسیقی ایرانی از موسیقی آذری 
سرچشمه گرفته است. درست یا غلط بودن این ادعا از بحث این مقاله 
خارج است، ولی نکته غیر قابل انکار، شباهت های بسیار این موسیقی 
با موسیقی ایرانی و دستگاهی است. مثال دستگاه شور در این موسیقی 
بسیار نزدیک به موس��یقی ایرانی نواخته می شود. نکته بسیار مهم و 
تفاوت عمده در این زمینه، ریتم های شاد و نشاط آوری است که در 
موسیقی آذری به چشم می خورد و به عنوان مثال به دستگاه شور نیز 

کامال حال و هوایی دیگر داده است.
موسیقی افغانی نیز شباهت های بسیاری به موسیقی ایرانی دارد 
که واضح ترین آنها در زمینه آواز و ریشه مشترک، تحریر های افغانی 
و پاکستانی و حتی موسیقی قوالی اس��ت. تحریر در موسیقی آوازی 
کالس��یک هندی نیز به نوع��ی دیگر دیده می ش��ود. عده ای حتی 
تحریرهای مغوالن را نیز برگرفته از آواز ایرانی و تبادالت فرهنگی در 
طول تاریخ می دانند. قابل ذکر اس��ت که تکنیک و اجرای تحریر در 
آواز، عموما از ایران به ش��رق رفته است. از جمله شباهت های دیگر، 

ساز کوبه ای زیر بغلی است که به تنبک شباهت هایی دارد.



کافه کتابیادداشت

آغاز فاز دوم مطالعات طرح توسعه 
میدان میوه و تره بار 

گروه شهرستان - شهردار شهرکرد از آغاز مطالعات فاز دوم طرح 
توسعه میدان میوه و تره بار این شهر خبر داد.

ــام مطــالعات و تهیه  ــت: انج نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار داش
نقشــه هـاي فاز دوم این پروژه به مشاور واگذار شده که تا شش ماه 

آینده به پایان می رسد.
ــات، طراحی و  ــد مطالع ــام رون ــا انج ــهرکرد افزود: ب ــهردار ش  ش
ــره بار در  ــاخت فاز دوم میدان میوه و ت ــه برداری، عملیات س نقش
ــاری افزون بر ــا اعتب ــزار متر مربع و ب ــاحت 220 ه  زمینی به مس

ــمالی محل فعلی واقع در میدان قمر   500 میلیون ریال در ضلع ش
بنی هاشم )ع( این شهر تا پایان سال جاری کلنگ زنی خواهد شد.

ــترش فضاهای شهری گفت:  وی با اشاره به افزایش جمعیت و گس
ــهروندان و  ــخگوی نیاز ش ــوه وتره بار در حال حاضر پاس میدان می
ــاز دوم این میدان با  ــتا ف ــت و در همین راس مراجعه کنندگان نیس
کاربری های متنوع تر و خدمات مناسب در دستور کار شهرداری قرار 
گرفته است. غالمیان دهکردی اظهار امیدواری کرد: با توسعه میدان 
ــامل 20 غرفه فروش میوه، ساختمان فرهنگی و  میوه و تره بار که ش
اداری، ایجاد سردخانه، پارکینگ و ... است، شاهد ارائه خدمات بهتر 

و مناسب تری به شهروندان باشیم.
شهردار شهرکرد افزایش رفاه مردم، دسترسی سریع عمده فروشان 
به میوه و تره بار، اشتغال زایی و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را 

از جمله اهداف این طرح برشمرد.

 روابط عمومی
 محور عصر ارتباطات 

ــتانداری ــن الملل اس ــی و امور بی ــط عموم ــرکل رواب  مدی
ــط عمومی ها محور عصر   چهارمحال و بختیاری گفت: رواب
ارتباطات هستند.کیومرث مرادی در آستانه 27 اردیبهشت 
ــی به همین  ــی در پیام ــات و روابط عموم ــاه، روز ارتباط م
ــت وهفتم اردیبهشت ماه، روز  مناسبت، اظهار داشت: بیس
 ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است تا نقش و جایگاه هنر 
روابط عمومی به عنوان هنر هشتم یادآوری و دستاوردهای 
تالشگران خانواده روابط عمومی ارج نهاده شود. وی در ادامه 
این پیام افزوده است: بعد از گذشت شش سال از نام گذاری 
یك روز به نام »روز ارتباطات و روابط عمومی« توسط دولت، 
ــی بیرون آمده و تحرك و پویایی  این حوزه از رکود و روزمرگ

یافته است. 

 شهرکرد  میزبان 
جشنواره رضوی 

ــنواره سراسری  ــئول دبیرخانه هشتمین جش توفیقی مس
ــتمین جشنواره  ادبیات کودك و نوجوان رضوی گفت: هش
کودك و نوجوان رضوی در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری برگزار می شود.وی افزود: درحال حاضر فراخوان 
این جشنواره به معاونت آموزشی آموزش و پرورش، حوزه های 
ــاد اسالمی این استان ارسال  هنری و اداره کل فرهنگ و ارش
ــئول دبیرخانه هشتمین جشنواره سراسری  شده است. مس
ــت: معرفی ابعاد  ــوان رضوی بیان داش ادبیات کودك و نوج
ــعر، رمان  ــام رضا)ع( در قالب ش مختلف زندگی معنوی ام
ــان، از مهم ترین  ــتان های ادبی برای کودکان و نوجوان  و داس

هدف های برگزاری این جشنواره است.

سفرهای استانی برای 
مددجویان راهگشا بود

گروه شهرستان - مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری 
گفت: سفرهای استانی هیأت دولت به حل مسائل و مشکالت 
مددجویان بهزیستی از جمله مشکالت آنها در بخش مسکن، 
اشتغال و جهیزیه کمك شایانی کرده است. حسین سعیدی 
اظهار داشت: آگاهی بیشتر مردم از اقدامات دولت عدالت محور 
و در معرض دید عموم گذاشتن نتیجه اقدامات دولتمردان، از 
جمله مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاهی درهمین زمینه 
است  که به صورت سراسری در کشور و استان چهارمحال و 

بختیاری برگزار می شود.

 خبر ویژه

اخبار کوتاه

6
بهره برداری از فرهنگسرای شهرکرد تا پایان سال 

ــالمی چهارمحال و بختیاری از بهره برداری  ــاد اس ــین گنجی، مدیرکل فرهنگ و ارش حس
فرهنگسرای شهرکرد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: اکنون بخش اعظم پروژه انجام شده 
و محوطه سازی و تجهیز آن تا پایان سال جاری انجام  می شودو به بهره برداری خواهد رسید.

ــتانی رییس جمهور و هیأت دولت به  ــفر اس همزمان با یکصدمین س
ــعر »دولت مهر و تالش« در شهرکرد منتشر  مشهد مقدس، کتاب ش

شد.
ــردآوری  ــت خدمتگزارگ ــات دول ــل از زحم ــاب درتجلی ــن کت   ای
ــال و  ــتان چهارمح ــعرای اس ــروده های ش ــی از س ــده و گلچین ش
ــفر هیأت دولت تهیه  ــبت یکصدمین س ــت که به مناس  بختیاری اس
ــارز دولت  ــر، ویژگی های ب ــت.  انگیزه جمع آوری این اث ــده اس ش
نهم و دهم در راستای عدالت 
 ، ی ر ا ــز متگ خد ، ی ر محو
ــرورزی   ــالش ومه کار و ت
ــتای  ــده که در راس عنوان ش
ــداف،  ــن اه ــت ای پاسداش
ــناس  ــعرای فهیم و قدرش ش
 استان در مجموعه ای نفیس،

ــا پرداختن به  ــود را ب  آثار خ
ــا و مفاهیم واال  این ارزش ه
به دولتمردان، مردم والیتمدار 
ــدالن عرصه فرهنگ و  و صاحب

هنر  تقدیم کرده اند. 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 786  |چهارشنبه 27  اردیبهشت  1391 | 24 جمادی الثانی  1433

نگاه به مخاطب
ــاط با  ــاد ارتب ــط عمومی، ایج ــد رواب ــه واح ــن وظیف اصلی تری
ــت. بخش  ــا مصرف کننده( اس ــورت عام ی مخاطب )مردم به ص
ــتر مخاطب )مشتری(   خصوصی چون بقای خود را در جذب بیش
ــد، »مشتری مداری« را  می داند تا از این راه به سود بیشتری برس
ــه ناپذیر خود می داند، اما روابط عمومی  خط مشی اصلی و خدش
بخش دولتی همواره در پی اقناع افکار عمومی است و پاسخگویی 
ــهروندان )مخاطبان( یك الزام  به پرسش ها و انتظارات اساسی ش
ــه روابط عمومی در  ــاب نمی آید. بزرگ ترین تفاوت نگاه ب به حس
ــد که برای  ــاید در این نکته باش ــی و خصوصی، ش دو بخش دولت
ــای مصرفی  ــن و ردیف ه ــش اعتباری تعیی ــی از پی بخش دولت
ــام آن را  ــی باید تم ــر روابط عموم ــده و مدی ــخص ش  آن نیز مش

ــال هم بی آنکه فعالیت ها و نتایج به دست  هزینه کند. در پایان س
 آمده از آن مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد، با یك ضریب افزایش

) متناسب با تورم، نه کارآمدی و فعالیت ها ( برنامه بودجه سال آتی 
تدوین می گردد. بخش خصوصی برای هر ریال که می پردازد، باید 
از بازدهی و بازخورد آن اطمینان داشته باشد و آنچه را که برای این 

مورد اختصاص می دهد، »سرمایه گذاری« می پندارد.

حصار مقررات و ضوابط
ــت و پاگیر  ــررات دس ــی از مق ــل رهای ــی به دلی بخش خصوص
ــود را در کمترین  ــای خ ــد برنامه ه ــی توان ــه راحتی م اداری، ب
ــاعت کار« در این  ــکل ممکن اجرا کند. »س زمان و به بهترین ش
ــه همکاران  ــد، هم ــدارد و حتی چنانچه الزم باش بخش مفهوم ن

ــان در بخش خصوصی  ــرا که زم ــوند؛ چ به خدمت گرفته می ش
ــررات، ضوابط و  ــت. مق ــداری اس ــرای پای ــی ب ــاز اساس  یك نی
سلسله مراتب می تواند به راحتی حذف شود، اما در بخش دولتی 
ــب مجوزها و نظر مقامات  بدون هماهنگی های الزم اداری و کس
ــوان کاری را ارجاع  ــه ریزی کرد و نه می ت باالتر، نه می توان برنام

داد و اجرا کرد.

نیروی انسانی
ــی یك  ــط عموم ــی از رواب ــای دولت ــتگاه ه ــی دس ــون تلق  چ
ــانی، در این بخش  ــذب نیروی انس ــت برای ج »واحد اداری« اس
ــم ترازی  ــد. همین ه ــور نمی کن ــژه ای را منظ ــرایط وی ــز ش  نی
ــبب عدم  ــای اداری، س ــروه ه ــایر گ ــی با س ــط عموم مدیررواب
ــود.  ــن بخش می ش ــه در ای ــا تجرب ــراد متخصص و ب ــذب اف ج
ــبب کوچك  ــم، محدودیت های اداری س ــتثنایی ه در موارد اس
ــود. بخش خصوصی به دلیل شناخت  ــدن میدان عمل می ش ش
ــاس ضرورت وجود یك مدیر خوب، توانا و کارآمد  ــت و احس  درس
ــتمزد  ــت دس ــی در پرداخ ــت خاص ــی، محدودی ــط عموم رواب
ــورد نظرش  ــوب م ــروی مطل ــد نی ــی توان ــدارد و م ــه ن و هزین
ــر روابط عمومی  ــی از مدی ــرد. بخش خصوص را به همکاری بگی
ــه بهترین و جالب ترین  ــار خالقیت، ابتکار عمل، ارای  همواره انتظ
ــفانه عدم التزام بخش دولتی در پاسخگویی  شیوه ها را دارد. متأس
ــترده وظایف  ــان طیف گس ــده از می ــبب ش  به افکار عمومی، س
ــریفات، تبلیغات  ــی مانند تش ــا به مقوله های  روابط عمومی، تنه
ــود و فعالیت هایی چون برگزاری مراسم  ــنده ش )یك سویه( بس
ــافرت و چاپ پوستر و در  ــوگواری، تهیه بلیت مس ویژه اعیاد و س
ــده و مناقصه  ــازمان، مزای ــه موفقیت های س ــت ارایه کارنام  نهای

به عنوان مهم ترین انتظارات مدیران از روابط عمومی تلقی شود.

عشق به کار )انگیزه(
ــتقل و پرهیز یافته از  ــی نمی تواند جزیره مس روابط عمومی دولت
ــد. یکی از بزرگ ترین  مشکالت و شرایط حاکم بر این بخش باش
مشکالت کنونی دستگاه اداری کشور )به گفته مسئوالن مربوط( 
ــانی، باال بودن  ــاالی نیروی انس ــودن بازدهی کار، حجم ب  پایین ب
ــه به کارکرد و  ــی کارکنان به دلیل عدم توج  هزینه ها، بی انگیزگ
ــبرد اهداف و  ــش خصوصی برای پیش ــت. بخ  عالقه های افراد اس
برنامه هایش همواره می کوشد با اعطای پاداش و تشویق، انگیزه های 
کاری را باال ببرد، همچنین در  انتخاب و گزینش نیروی انسانی به 
روحیه »عشق به کار« در افراد توجه می کند تا اطمینان یابدکه آنان 

کارشان را عاشقانه انجام می دهند.

به بهانه روز روابط عمومی 

آیا واقعا روابط عمومی در دستگاه های دولتی، هنر هشتم است؟ 

گروه  امروز روز روابط عمومی هاس�ت و در اس�تان چهارمحال و بختیاری هم بنا ب�ه دیدگاه های 
رسانه ای که مدیران دارند و البته رویکردهای تازه ای که استاندار در خصوص ارتباط با برخی شهرستان

همسایگان داشته، الزم است شیوه های ارتباطی روابط عمومی ها تغییر کند، ولی این تغییر 
سال هاست که محقق نمی شود و هر بار هم که از سوی رسانه ای تعاملی ایجاد می گردد، کم انگیزگی یا بی مباالتی 
 برخی روابط عمومی ها، مس�یر باریک وکمرنگ عمل را کور م�ی کند و بدین ترتیب راه م�راوده مدیران و برخی 
حرکت ها همواره کند می ماند. همچنین بسیاری از خدمات مسئوالن به گوش مردم به عنوان مخاطب اصلی و هدف 
نمی رسد، چرا که روابط عمومی ها کم کارند یا بی انگیزه. به همین دلیل برخی تفاوت ها را در حوزه روابط عمومی 

بین روابط عمومی دولتی و خصوص بررسی می کنیم. 
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ابالغ رأی
780 ش��ماره دادنامه: 8909970351401635، ش��ماره پرونده: 8909980351401081، شماره 
بایگانی شعبه: 891082، خواهان: بانک صادرات اصفهان با وکالت خانم مهشید بحرانی اصفهانی 
به نش��انی خ شیخ بهایی روبروی بیمارستان مهرگان کوچه نشاط انگیز ساختمان پاستور دفتر 
بابک کیانی، خواندگان: 1- آقای احمدرضا فاضل زاده 2- خانم ناهید نریمیسا 3- شرکت شایان 
اسکان سپاهان همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، گردشکار: دادگاه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانک صادرات اصفهان با مدیریت آقای عرفانی و با وکالت 
خانم مهشید بحرانی اصفهانی بطرفیت 1- خانم ناهید نریمیسا 2- شرکت شایان اسکان سپاهان 
3- احمدرض��ا فاضل زاده بخواس��ته مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال بابت چهار فقره س��فته به 
شماره 713298-733658-494656 و 650790 با این توضیح که خوانده ردیف اول صادرکننده 
و سایر خواندگان ضامن می باشند نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و 
دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند دعوی 
خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مستنداً به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را 
به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 770/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و همچنین 720/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته ها و همچنین حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس قرارداد فیمابین از تاریخ سررسید 
1384/12/11 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 1397 محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
781 ش��ماره دادنامه: 9009970351401584، ش��ماره پرونده: 9009980351400925، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900925، خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمدحس��ین نظری 
توکل��ی و مس��عود مهردادی با وکالت عل��ی امینی با وکالت خانم زهرا نایب صادقی به نش��انی 
اصفه��ان خ فیض مجتمع نگین ط 3 واحد 11، خواندگان: 1- آقای علی مهدی کوه بر به نش��انی 
مجه��ول الم��کان، 2- آق��ای داود فرزان نژاد به نش��انی اصفهان خ ج��ی خ همدانیان خ محمدی 
بع��د از مهدکودک نیلوفران روبروی بن بس��ت حافظ 3 پ ندارد، 3- آقای س��یدعلی موس��وی 
شیرازی به نش��انی اصفهان خ عالمه مجلسی پاس��اژ عقیق مزون ترانه، خواسته: مطالبه طلب، 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت 
بص��دور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی تعاونی ثامن االئم��ه با وکالت خانم 
زه��را نایب صادقی بطرفیت آقای��ان 1- داود فرزان نژاد فرزند براتعل��ی 2- علی مهدی کوه بر 
فرزند علی اکبر 3- س��ید علی موسوی شیرازی فرزند رضا بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال بانضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه و بابت ی��ک فقره چک به ش��ماره 81968 
مورخ 89/10/5 عهده بانک ملت ش��عبه قریش��ی اصفهان با این توضیح ک��ه خوانده ردیف اول 
صادرکننده و س��ایرین ضامن می باش��ند نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت 
بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اط��الع از دعوی مطروحه 

هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق 
تش��خیص مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تج��ارت خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 1/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید 1389/10/5 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. 
رأی ص��ادره در م��ورد خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواه��ی در ای��ن دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 
اصفهان می باش��د و در خصوص س��ایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 1399 محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
801 اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 324/90 ج 1 که آقای مهرداد شمس علیه آقای مجید قفقازی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 77/517/310 ریال بابت اصل خواسته و خسارات متعلقه به مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق 
االجراء و همچنین مبلغ 469/932/690 ریال بابت بخشی از مطالبات محکوم له در پرونده اجرایی 
کالسه 405/90 اجرا 6 اجرای احکام مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان پنج شنبه 
مورخ 1391/3/25 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجراء اتاق 332 طبقه س��وم دادگستری 
ش��هید نیکبخت، جهت فروش 72 حبه مشاع یک دس��تگاه آپارتمان از پالک ثبتی 18182/10438 
بخش 5 اصفهان، واقع در اصفهان خ آل محمد کوچه س��پاه مقابل بوس��تان اطلس پ یک، طبقه 
زیرزمین، که توس��ط کارشناس دادگس��تری به مبلغ 550/000/000 ریال ارزیابی و نظریه وی 

مصون از اعت��راض طرفین واقع گردیده برگزار می نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
جلس��ه مزایده با مراجعه به آدرس فوق آن را بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. توضیح اینکه حسب 

نظر کارش��ناس ملک فوق دارای حدود 68 مترمربع واقع در طبقه منهای 60 مجتمع چهارطبقه، 
هفت واحدی با اسکلت بتونی و سقف های تیرچه بلوک، سطوح بدنه ها اندود سفیدکاری و نقاشی 
و کف ها س��رامیک، چهارچ��وب های فلزی، درب های داخلی چوب��ی، درب های پنجره خارجی 
آلومینیوم، کابینت ام دی اف، سیس��تم گرمایش��ی پکیج رادیاتور، سرمایش کولر، اشتراکات آب 
مشترک، برق و گاز مجزا، به انضمام یک واحد پارکینگ فاقد انباری می باشد الزم به ذکر است 
حق اس��تفاده از حیاط متعلق به منهای 60 می باش��د آپارتمان فوق تاکنون تفکیک نگردیده است 
و این اجرا مسئولیتی در خصوص تفکیک آن ندارد. م الف/ 1593 دفتر شعبه یک دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

تصمیمات 
1147 ش��ماره: 404/ث – 1391/1/22، آگهی تصمیمات در ش��رکت سپاهان پارسا با مسوولیت 
محدود، ثبت ش��ده به ش��ماره 7831 و شناس��ه ملی 10260289371، برابر صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1390/12/14 تصمیمات زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1- به موضوع 
شرکت ماده 4 اساس��نامه موارد ذیل الحاق گردید: صادرات و واردات فرآورده های پروتئینی 

مجاز پس ازکسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- ماده 19 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
امض��ای ذیل ثبت 1391/1/22 تکمیل گردید. م / الف 1305  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان

انحالل 
1148 ش��ماره: 505/ث – 1391/1/22 آگهی انحالل شرکت پیش��تاز صنعت ایستا با مسوولیت 
محدود، ثبت ش��ده به شماره 27165 و شناس��ه ملی 14000200194، برابر صورتجلسه مجمع 
عمومی ش��رکاء مورخ 1390/12/28 ش��رکت فوق منحل اعالم گردید و آقای مهرش��اد اسالمی 
به کد ملی 4172054481 و کدپس��تی 8314876971 به س��مت مدیر تصفیه برای مدت شش ماه 
انتخاب گردید و آدرس شرکت منحله در حال تصفیه در اصفهان – خیابان جی شرقی – خیابان 
بسیج – پالک 113، کدپستی 8159774171 اعالم گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/1/22 

تکمیل گردید. م / الف 1260 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تاسیس 
1149 ش��ماره: 123/ الف 91/103، آگهی تاسیس موسسه آریا گل نقش جهان، موسسه فوق در 
تاریخ 1391/01/22 تحت شماره 3209 و شناسه ملی 10260649024 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاری��خ 1391/01/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع موسسه: مشاوره – طراحی و 
نظارت و اجرای پروژه های مرتبط با کشاورزی – تولید گل و گیاه – فروش لوازم و محصوالت 
کشاورزی، کلینیک گیاه پزشکی، ترویج و آموزش کشاورزی، 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی موسس��ه: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان بزرگمهر، 
خیابان سپهبد قرنی، نبش کوچه آل زیار، مجتمع ارم، واحد 3، تلفن 03112679564، 4- سرمایه 

موسسه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- آقای محمد یزدیان به 
سمت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای رسول یزدیان دهکردی به سمت عضو هیات مدیره، 5-3- 
آقای رسول یزدیان دهکردی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسس��ه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای مدیر عامل و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: 

طبق اساسنامه. م / الف 1249 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
1150 ش��ماره: 155/ الف 91/103، آگهی تاس��یس شرکت بیتا تدبیر آپادانا با مسوولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/24 تحت شماره 46854 و شناسه ملی 10260649248 در این 

اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: خرید و فروش کلیه کاالهای مج��از بازرگانی اعم از محص��والت داخلی و خارجی – 
خدمات نصب و راه اندازی – تعمیر و نگهداری قطعات و ماشین آالت صنعتی و کاالهای تجاری 
و تولیدی – خدمات فنی و مهندس��ی ش��امل طراحی – تحلیل – تولید  - بومی س��ازی و انتقال 
دانش فنی در زمینه مکانیک ساخت و تولید – مکانیک جامدات – مکانیک سیاالت – مکاترونیک و 
اتوماسیون صنعتی – مکانیک خودرو و قطعات جانبی – مکانیک ماشین آالت صنعتی – مهندسی 
انرژی و مهندس��ی الکترونیک. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان فیض، خیابان ارباب، بن بست سوم، پالک 
184 کدپس��تی 8165814681، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آقای علی عمادی اندانی به س��مت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای س��ید 
علی منصوری فر به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای وحید عزیزی به س��مت عضو 
هیات مدیره، 4-5- آقای وحید عزیزی به س��مت مدی��ر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل در غیاب 
وی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی 
و ادرای با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیر عامل: طبق اساسنامه. م / الف 1243 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان

تغییرات 
1151 شماره: 87/ت91/103، آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برز آباد سپاهان با مسوولیت 
محدود به ش��ماره ثبت 46538 و شناس��ه ملی 10260646055، به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ش��رکا مورخ 1390/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای ناصر دانشمند با پرداخت 
مبلغ 3/500/000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 3/750/000 ریال افزایش 
داد. آقای میالد منصور زاده به شماره ملی 1292719591 به شماره شناسنامه 970 تاریخ تولد 
1364/03/30 فرزند محسن با پرداخت مبلغ 500/000 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء 
قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1391/01/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م / الف 1110 آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 
1152 شماره: 63/ت91/103، آگهی تغییرات شرکت امیر صنعت سپاهان سهامی خاص به شماره 
ثبت 45042 و شناس��ه ملی 10260629711، به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1391/01/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- نشانی شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان 
به استان اصفهان واحد شهرضا به نشانی جدید استان اصفهان شهر شهرضا، شهرک صنعتی 
رازی، خیابان نهم، پالک 125 کدپس��تی 8639113165 تلف��ن 09131155176 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/01/19 ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م / الف 1117 آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
1153 شماره: 61/الف91/103، آگهی تاسیس موسسه مشاوره حقوقی و وکالت داود محمدی فر، 
موسس��ه فوق در تاریخ 1391/01/17 تحت شماره 3206 و شناسه ملی 10260648494 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/17 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 داود محمدی فر دارای پروانه مشاوره حقوقی به شماره 16594 
صادره از طرف معاون محترم قضایی قوه قضاییه و رئیس هیات اجرایی مش��اوران حقوقی و 
کارشناس��ان جهت ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی، 
انج��ام وکالت در مراجع قضایی – اداری – مالی – ثبتی – دادگاههای خانواده – ش��هرداری ها 
و کمیس��یونهای آن به ویژه کمیس��یون ماده پنج، دادگاهی انقالب و مراجع مربوط به تعزیرات 
حکومتی، مراجع مالیاتی و کمیس��یونهای آن، هیات های رس��یدگی تحت پوشش وزارت کار و 
امور اجتماعی، دیوان عدالت اداری، همچنین ارائه خدمات حقوقی ش��امل مشاوره 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 دادرسی اعم از داخلی و بین المللی. 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال، 
3- مرکز اصلی موسسه: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان 
تعاون 3، خیابان دنا شرقی، پالک 121، طبقه دوم، تلفن 03116505043، 4- سرمایه موسسه: مبلغ 
1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- آقای داود محمدی فر به سمت عضو 
هیات مدیره، 2-5- آقای داود محمدی فر به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء مدیر موسسه و 
مهر موسسه متعبر می باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. م / الف 981 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
1154 ش��ماره: 60/الف 91/103، آگهی تاس��یس شرکت شایان مهر فدک سهامی خاص، شرکت 
فوق در تاریخ 1391/01/17 تحت ش��ماره 46782 و شناس��ه ملی 10260648480 در این اداره 
به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/01/17 از لحاظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: اجرای کلیه تاسیسات و خدمات و عمران، پیمانکاری مربوط 
به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی – آجری – سنگی – بتنی – فلزی – کشت و داشت و 
برداشت و صنایع تبدیلی کشاورزی و ماشین آالت و ادوات کشاورزی و تهیه علوفه و بسته بندی 
– صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – دامداری – مشاوره طرحهای کشاورزی – 
احداث و اجرای واحدهای دامی و طیور – تجهیز زمینهای بازی کودکان – طراحی و تولید مبلمان 
شهری – طراحی و مشاوره و احداث پارک و فضای سبز و جدول کشی – مشاوره و طراحی در 
امور معماری و شهرسازی و اجرای پروژه های صنعتی – خرید و فروش و صادرات و واردات 

کاالهای مجاز بازرگانی – تامین نیروی موقت انس��انی – ش��رکت در مناقصه ها و مزایده های 
مربوط به ش��رکت – انجام کلیه امور ساختمان و انبوه سازی ساختمانی – ساخت و تولید کلیه 
محصوالت الستیکی – تولید کفپوشهای ایمن زمین بازی کودکان – واردات و صادرات سنگهای 
تزیینی و س��اختمانی، 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان امام خمینی، خیابان خلیفه سلطانی، خیابان 4، جنب 
بن بست 33، ساختمان فدک، کدپستی 8194643153، تلفن 031132065890، 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد 
که مبلغ 350/000 ریل توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4517/875 مورخ 1390/12/14 
نزد بانک مسکن شعبه 4517 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می 
باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حسن عباسی به سمت رئیس هیات مدیره، 2-5- خانم 
مائده مزروعی سبدانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای مهدی مزروعی سبدانی به 
س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای مهدی مزروعی س��بدانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی 
و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر 
عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی 
سفیدی اکبرزاده به عنوان بازرس اصلی، 2-8- آقای غالمحسین خدادوست به عنوان بازرس علی 

البدل. م / الف 886 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تاسیس 
1155 ش��ماره : 113/الف91/103، آگهی تاسیس شرکت شفق طالیی شرق با مسوولیت محدود، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/21 تحت شماره 46822 و شناسه ملی 10260648929 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات خرید و فروش تولید، تهیه 
و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی و پیمانکاری، 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان امام خمینی، شهرک رسالت، 
جلوتر از مس��جد الزهرا، فرعی دوم سمت راست، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم رقیه فردوسی سوچلمائی به سمت رئیس هیات 
مدیره، 2-5- آقای حسینعلی ربیعی سوچلمائی به سمت عضو هیات مدیره، 3-5- آقای حسینعلی 
ربیعی سوچلمائی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای حسینعلی ربیعی و با مهر شرکت معتبر می 
باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. م / الف 1138  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
1156 ش��ماره: 102/الف91/103، آگهی تاسیس شرکت اس��توار ستون آسمانه سهامی خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/20 تحت شماره 46814 و شناسه ملی 10260648821 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، 
خری��د و فروش، تولید تهیه و توزی��ع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ تس��هیالت از بانکهای 
دولت��ی و خصوصی صرفًا در جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص 
کاال از گمرکات، ش��رکت در مناقصات مزایدات خصوصی و دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری 
در ش��رکتهای دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی اعم 
از داخل��ی و خارج��ی، انجام کلیه ام��ور خدماتی از قبیل طراحی، نظارت و اج��را در زمینه امور 
س��اختمانی، راه سازی و طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درخت کاری و طرح 
های فضای س��بز، جدول بندی، آذین بندی میادین و خیابانه��ا و هرگونه اموری که با موضوع 
شرکت مرتبط می باشد، الزم به ذکر است انجام هر یک از مبادالت و خدمات فوق الذکر با خارج 
از کشور به نحوی که مغایر با قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران نباشد نیز موضوع فعالیت 
شرکت می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان فرح انگیز، روبروی نانوایی مجتمع مهدی، طبقه اول واحد 
3 کدپستی 8168775883333، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 26982935 مورخ 1390/12/23 نزد بانک کش��اورزی شعبه چهار باغ 
عباس��ی پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای احمدرضا نیازی به سمت 
رئیس هیات مدیره، 2-5- خانم ناهید محمد زمانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای 
محمد باقر چمی به س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای محمدباقر چمی به س��مت مدیر عامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با 
امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری 
با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی صابری نجف 
آبادی به عنوان بازرس اصلی، 2-8- خانم نسیم دهقانی ناپوانی به عنوان بازرس علی البدل. م / 

الف 1172 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

 کتاب دولت مهر و تالش منتشر شد 



آبدریاخالیمیکنیم

اینتصویریازکویرلوتاستکهمیخواهیمآنرازیرآبببریم

وضعیتنامناسبپرورشگوردرمنطقهمظفری

گورمادهمرد،گورنرنیامد

 »طرح انتق��ال آب دریای خ��زر به کویر مرک��زی کلنگ زنی ش��د!« خ��ود حقیرمان ضمن تش��کر از این 
کلنگ زنی، به منظور تس��ریع در بهره ب��رداری و کاهش هزینه ها و هم چنین ریش��ه کن��ی بالی خانمان 
 س��وز بیکاری، پیش��نهاد می کند: یکی دو میلیون نفر بیکار محترم به ش��رط دارا بودن ابزاری چون سطل، 
آفتابه لگن، تشت و... را استخدام کرده و در طول مسیر، به فاصله یک متر از یکدیگر بکارند. این افراد باید آب دریا را دست به دست 
کنند و به کویر برسانند! البته متأس��فانه کارشناس��ان برآورد کرده اند که مقدار پرتی آب در این روش بسیار باالست؛ لذا پیشنهاد 

می کنیم مسئوالن محترم به جای آفتابه از »شیلنگ« استفاده کنند. 
بدین طریق که یک س��ر ش��یلنگ را داخل دریا بیندازن��د و آن یکی دو میلی��ون نفر بیکار محت��رم را واق��ع در دل کویر مرکزی 
بنش��انند تا نوبتی س��ر دیگر ش��یلنگ را بمکند و آب دری��ا را به کوی��ر منتقل کنن��د! یکی از خط��رات مرگبار ای��ن روش، این 
اس��ت که زبانم الل ی��ک عدد ماه��ی، نهنگ یا کوس��ه وس��ط ش��یلنگ گیر کن��د و ش��یلنگ بترکد و س��یلی به وج��ود آید و 
جملگی بی��کاران عزی��ز را با خود بب��رد و دول��ت محترم مجبور باش��د از چی��ن بی��کار وارد کند. به ه��ر حال کش��ور که بدون 
بیکار نمی ش��ود و جامعه به هر ش��غلی نیاز دارد! ب��ه هر ح��ال، از آن جا که در نقش��ه دریای خزر باالتر از کویر مس��تقر اس��ت، 
بهترین و س��اده ترین و کم خ��رج تری��ن روش انتقال آب، این اس��ت که با هم��ان کلنگ مراس��م کلنگ زنی، ش��یاری باز کنیم 
 تا آب خود به خ��ود به کویر برس��د! خودمان قب��اًل ای��ن روش را در باغچه منزلم��ان انجام داده ای��م و جواب گرفته ای��م و کامال

 تضمینی است!
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جدیبگیریم

در س��ال های اخیر می��زان ج��رم و جنایت در ای��ران به می��زان قابل 
توجه ای افزایش یافته است؛ تمایل به خودکش��ی و قتل، اسیدپاشی و 
شوک های ش��دید عصبی، مواردی هس��تند که می توان در هیاهوی 
کالنش��هری همچون ته��ران و ی��ا حتی ش��هرهای کوچک آنه��ا را به 
 راحتی پیدا کرده و برای هر کدامش��ان مثال ه��ای فراوانی را ذکر کرد. 
امروزه مش��کالت روحی و روانی چنان گس��ترده ش��ده اند که حتی با 
بروز کوچک ترین مش��کلی، می توانیم خش��ونتی عمیق و خطرناک را 

احساس کنیم!
اگر امروز حساس��یت های عصبی و خس��تگی های روحی و جس��می، 
آرامش، صب��ر و تحمل را از ما رب��وده اند، باید اندکی به س��یطره فضای 
ماشینی که در ش��هرهایمان رخنه کرده مظنون ش��ویم. یکی از دالیل 
وقوع چنین حوادث ناگواری، افزایش افسار گس��یخته » آلودگی های 
 صوتی « است؛ آلودگی صوتی یا همان صدای مزاحم، معضلی است که با 
صنعتی شدن شهرها و افزایش بی رویه جمعیت، به سراغ کالنشهرها و 
حتی شهرهای کوچک رفته و سبب بروز مش��کالت ریز و درشتی شده 
که اگر برای حل آنها راهکارهای مناس��بی در دس��تور کار متولیان امر 
 قرار نگیرد، بدون ش��ک ابعاد فاجعه آمیزی به خ��ود خواهند گرفت که

آسیب های روحی و روانی یکی از مهم ترین آنهاست.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در محیط ه��ای کوهس��تانی مش��کل 
» آلودگ��ی صوتی« می توان��د نتایج منفی بس��یاری را برای س��المت 
روح��ی و روان��ی م��ردم منطق��ه ب��ه هم��راه داش��ته باش��د.موضوع 
 آلودگ��ی صوت��ی، معضل��ی اس��ت ک��ه در س��ال های اخیر ب��ه دلیل 
 کم توجه ای به آن، س��بب به وجود آمدن زوایای پنهانی شده است که  

هر روز بر عمق آن افزوده می شود.
 آلودگی صوتی به خاط��ر تأثیرات منفی که بر س��المت جامعه بر جای 
 می گذارد، یک��ی از با اهمیت ترین مواردی اس��ت که متأس��فانه مورد 
سهل انگاری مسئوالن محیط زیست کشور قرار گرفته و به دیگر سخن، 
اگر نگاهی به اطراف خویش بیندازیم، با فرکانس های مزاحمی روبه رو 
می شویم که خارج از استاندارهای الزم و به صورت چراغ خاموش بر روی 
سالمت روح و روان همگی ما تأثیرات منفی مستقیم و غیر مستقیمی را 

تحمیل کرده است.
آلودگی صوتی مشکلی اس��ت که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه 
 محیط زیس��ت حتی از آلودگی هوا نیز خطرناک تر بوده و می تواند در

دراز مدت، سبب بروز مشکالت حاد اجتماعی شود. 
ساده ترین و محسوس ترین عوارضی که سر و صدا برای انسان به وجود 
می آورد، از دست دادن قدرت شنوایی است؛ بر اساس تحقیقات به عمل 
آمده اگر شدت صوتی با فرکانس هزار سیکل در ثانیه را در نظر بگیریم، 
 برابر با یک » دس��ی بل « خواهد ش��د؛ در حقیقت » دس��ی بل « واحد 

اندازه گیری صوت است.
این در حالی است که اگر انسانی تنها به مدت 10 دقیقه مجبور به شنیدن 
صدایی با شدت صوتی 100 دسی بل ش��ود، باید به مدت 20 دقیقه در 

محیطی کاماًل آرام قرار بگیرد تا اثر منفی صوت وارده از بین برود.
حد مجاز انتش��ار آلودگی صوتی در اماکن عمومی در حدود 70 دس��ی 
بل، در مناطق کوهس��تانی در روز 60 و در شب 45 دس��ی بل است. از 
سوی دیگر، استاندارد انتشار آلودگی صوتی در مجاورت آسایشگاه ها و 
بیمارستان ها بین 30 تا 45 دسی بل تعریف شده که متأسفانه در اکثر 

اوقات هیچ کدام از این استانداردها رعایت نمی شوند!
 در این بین، پرس��ش قابل توجه این اس��ت که مثال  در شهری همچون 
خرم آباد که هن��وز هم بافت قدیمی خود را حفظ ک��رده و امروز میزبان 
جمعیت به نس��بت باالیی اس��ت و وس��ایل نقلیه فراوان��ی در آن تردد 
می کنند و هنوز هم مشاغلی همچون مکانیکی ها، نجاری ها و...در آن 
مستقر هس��تند، آیا اس��تانداردهای صوتی رعایت می شود؟ آیا نظارت 

اصولی و کارشناسی بر روی آنها اعمال می شود؟
 با نگاهی کوتاه ب��ه وضعیت جغرافیای��ی و توپوگرافی ش��هر خرم آباد،

  درخواهی��م یافت ک��ه دو عامل طبیع��ی و اجتماعی در ب��روز آلودگی 
صوتی می توانند دخیل باش��ند. همان طور که می دانید شهر خرم آباد 
 به دلیل قرار گرفت��ن در دره های زاگرس، بس��یاری از مناطق آن دارای 
شیب های نسبتاً تندی است که همین شرایط، سبب بروز آلودگی های 
 صوت��ی خواه��د ش��د. خودروهای��ی را در نظر بگیری��د که ب��رای باال 
 رفت��ن از ش��یب های تن��د، مجب��ور ب��ه اس��تفاده از دنده س��نگین 
می شوند و در مقابل، خودروهایی که س��ر پایینی را با سرعت بیشتری 
طی می کنندکه در هر دو حالت، آلودگی صوتی به وجود خواهد آمد. در 
این بین،کمبود سرانه فضای سبز شهری نیز می تواند یکی از مؤثرترین 
عوامل عدم کنترل آلودگی های صوتی در شهرس��تان خرم آباد باشد، 
این در حالی اس��ت که از لحاظ اجتماعی نیز حضور گس��ترده وس��ایل 
نقلیه موتوری و گره های کور ترافیکی که در مرکز استان لرستان وجود 
دارد، یکی از اصلی ترین منابع تولید آلودگی صوتی در مرکز این استان 

محسوب می شود.
 با توجه به مطالب ذکر ش��ده، آنچه ک��ه از اهمیت وی��ژه ای برخوردار 
اس��ت، برنامه ریزی صحیح و کاربردی برای کاه��ش و کنترل آلودگی 
صوتی موجود در ش��هر خرم آباد اس��ت. در همین راستا افزایش کاشت 
گونه هایی همچون کاج، اقاقیا و چنار  می تواند در کاهش آلودگی های 

صوتی مؤثر باشد.

28خردادبرگزارمیشود

همایشروزجهانیمقابله
بابیابانزایی

همزم��ان ب��ا آیین ه��ای 
بزرگداشت روز جهانی مقابله 
با بیابان زایی و کاهش اثرات 
خشکس��الی، همایشی یک 
روزه به همت تش��کل های 
مردمی فعال در حوزه منابع 
طبیع��ی و ب��ا هم��کاری و 
حمای��ت ادارات و نهاده��ای 
 دولت��ی مرتب��ط، در تاری��خ 

28 خردادماه در شهر بروجن برگزار می شود.
در این همایش یک روزه که با ش��عار »مهار بیابان زایی در بام ایران، 
تضمین س��المت زندگی ایرانیان« برگزار خواهد ش��د، با سخنرانی 
 متخصصان و اس��اتید حوزه بیاب��ان و منابع طبیعی کش��ور، به روند 
نگران کننده تخریب پوش��ش گیاهی، فرس��ایش خاک، افت سطح 
آب های زیر زمینی، فرو نشست زمین و خطر وقوع پدیده فاجعه بار 

بیابان زایی پرداخته خواهد شد.
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ساختپاالیشگاهدرمیانکالهجدیترمیشود
در میان انتقادهای شدید دوستداران محیط زیس��ت میانکاله، به تازگی نامه هایی 
از سوی مجری پروژه پاالیشگاه میانکاله به تعدادی از روستاییان دهستان میانکاله 
رسیده و از آنها خواسته شده برای فروش زمین هایشان به این شرکت مراجعه کنند.

زیستبوم

سعید
برند

فرود و فراز

بهنظرمیرسدکهتالشهابرایپرورشگورخرآسیاییدرمنطقه
حفاظتشدهمظفریدرشهرستانفردوس،نافرجامبودهواینطرح
شکستخوردهاست.بهگزارشخبرگزاریمحیطزیستایرانو
براساساطالعاتدریافتیازناظرانمحلیازدورأسگورخر
مادهایکهبههمینمنظوردراینمنطقهرهاسازیشدهبودند،
تاکنونیکرأسمردهاست،ایندرحالیاستکهقراربودهیک
رأسگورنرنیزبهاینمنطقهمنتقلشودکههرگزانجامنشد!

تش��دید روند نابودی منابع آبی کش��ور 
در س��ال های اخی��ر، س��بب ش��ده که 
 اغل��ب دش��ت های کش��ور یک��ی از 
پرمخاطره ترین و خس��ارت زاترین پدیده های زیست محیطی 
شناسایی شده را تجربه کرده و خطر ویرانگر فرونشست زمین را در 
چند قدمی خود ببینند. هرچند کشور ایران با تجربه31 مخاطره 
از تعداد 41 مخاطره شناسایی ش��ده در جهان، رده های باالیی 
سیاهه کشورهای پرمخاطره جهان را به خود اختصاص داده و در 
سال 2010 مقام سومی کشوره های پرمخاطره جهان را کسب 
کرده، اما این پدیده فرونشست زمین است که لرزه بر اندام خشک 

دشت های حاصلخیز کشور انداخته است.
به��ره برداری ه��ای غیراصول��ی و ب��ی روی��ه از مناب��ع آب��ی 
زیرزمینی، مه��م ترین عل��ت ب��روز فاجعه فرونشس��ت زمین 
 اس��ت ک��ه ب��ا مس��دود ش��دن مج��اری نف��وذ آب ب��ه داخل 
س��فره ها، افت ش��دید س��طح آب های زیرزمینی را ب��ه دنبال 
داش��ته و در نهایت با فرونشس��ت زمین، بیابان زای��ی و نابودی 
 حی��ات اتف��اق می افت��د. البته ف��رو نشس��ت زمی��ن اضافه بر 
خس��ارت های غیرقاب��ل جبران زیس��ت محیطی، زمینه س��از 
ناپایداری س��ازه ها و بناها ش��ده و می تواند نرخ خس��ارت های 
مال��ی و جانی پدی��ده هایی مثل زلزل��ه را به طرز وحش��تناکی 
افزایش دهد.هرچند منطقه چهارمح��ال و بختیاری با میانگین 
 بارش حدود 700 میلی متر همواره ب��ه عنوان یکی از مهم ترین

منابع آبی زاگرس و کش��ور مطرح بوده، ام��ا ویژگی هایی مانند 
وضعیت کوهس��تانی، اقلیم��ی و پراکن��ش مکانی نامناس��ب 
 ب��ارش های��ش، باعث ش��ده ت��ا ح��دود ۹0 درص��د از این آب 
قابل اس��تحصال به صورت روان آب و یا چش��مه های بزرگ، از 
طریق سرش��اخه های زاینده رود، دز و کارون بزرگ از اس��تان 
خارج و بی��ش از 80 درص��د از مص��ارف آب مردم ای��ن ناحیه، 
وابس��ته به منابع آب های زیرزمینی اش ش��ود، ب��ه طوری که 
س��االنه در 15 دش��ت کش��اورزی، ح��دود 600 میلی��ون متر 
مکعب آب به وس��یله س��ه هزار و 600 چاه و 480 رش��ته قنات  
از ذخایر زیرزمینی بیرون کش��یده می ش��ود؛ بنابراین حقیقت 
 داستان این اس��ت که مردم چهارمحال و بختیاری در حال خرج 

پس اندازها هستند!
عدم برنامه ریزی و مدیریت مناسب و درخور سال های گذشته 
برای بهره برداری از آب های سطحی و همچنین اصرار بر توسعه 
کمی بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نیز مانند بسیاری 
از مناطق کشور، سبب افزایش برداشت های مضاعف و بی رویه 
از منابع آبی زیرزمینی این منطقه ش��د. این برداش��ت های بی 
 رویه و غیراصولی تا جایی ادامه پیدا ک��رد که دیگر میزان تغذیه 
 آبخوان ها از طریق نفوذ نزوالت جوی، جوابگوی آن برداشت ها

نبوده و هر س��اله س��طح آب های زیرزمینی با افت ش��دیدتری 
مواجه و  در نهایت دش��ت های منطقه با خطر جدی فرونشست 

زمین مواجه شوند.

مدیر کل محیط زیست گیالن وضعیت تاالب بین المللی انزلی 
را نگران کننده توصیف کرد. امیر عبدوس از جمله مهم ترین 
مش��کالت حال حاضر تاالب بین المللی انزل��ی را به ترتیب 
اولویت، ورود آالینده های آبی و خاکی، اعم از ش��یرابه های 
زباله ها و فاضالب های خانگی و شهری از طریق رودخانه های 

منتهی به آن عنوان کرد.
وی با اشاره به منتهی شدن 12رودخانه به تاالب بین المللی 
انزلی، خاطرنش��ان کرد: این رودخانه ها فاضالب شش شهر 
اس��تان گیالن واقع در حوزه آبخیز تاالب انزل��ی را وارد این 
تاالب می کنند که شامل رش��ت، صومعه سرا، فومن، شفت، 
انزلی و ماسال هس��تند. به گزارش ایلنا، این مسئول اذعان 
کرد: ع��الوه بر اینه��ا، زباله هایی که در روس��تاهای مناطق 
باالدس��ت کنار رودخانه ها، در اث��ر بی انضباط��ی بعضی از 
شهروندان و دهیاران   رها می ش��ود، باعث شده سیالب های 
فصلی، بخش زیادی از ای��ن زباله ها را وارد تاالب انزلی کنند 
که چهره بسیار ناپسند و غیرقابل تحملی به  وجود آورده است. 
عبدوس از جمله این س��یالب های فصلی را وقوع سیل اخیر 
اردیبهشت امسال در چند شهرس��تان گیالن ذکر و تصریح 
کرد: این سیالب حجم بسیار زیادی از زباله ها را با خود آورده 
که هنوز در تاالب انزلی وجود دارد و پاکس��ازی آنها با دست 

ممکن نیست.
 وی تأکید کرد: پاکس��ازی تاالب انزلی از وجود این زباله ها 

نیازمن��د وج��ود ادوات مکانیکی اس��ت که ای��ن ادوات در 
اختیار اداره کل محیط زیست گیالن نیس��ت. در این راستا 
رایزنی هایی با مدیرکل بنادر و کشتیرانی استان صورت گرفته 
است. مدیرکل محیط زیست گیالن یاد آور شد: با توجه به این 
که اداره کل بنادر و کشتیرانی اس��تان هم دستگاه مناسبی 
برای جمع آوری این زباله ها در اختیار ندارد، مقرر شده است 
کشتی  دارای یک نوار نقاله طراحی شود تا به صورت مکانیزه 

زباله ها را به عرشه کشتی انتقال دهد.
 این مس��ئول از همه مس��ئوالن، اعم از دهیاران، شهرداران 
و بخشداران به طور جدی درخواس��ت کرد مسأله مدیریت 
پسماند در باالدس��ت حوزه آبخیز تاالب انزلی را در اولویت 
کاری خود قرار دهند. وی متذکر ش��د: با تفکیک زباله های 
خشک و  تر، زباله های الکترونیک و ویژه می توان درآمدزایی 
کرد. حتی اگر بتوان با استفاده از کرم های خاکی که توانایی 
تبدیل زباله تر به کود آلی را دارند، ب��ه تفکیک زباله ها اقدام 
کرد و نهاده��ای دولتی نیز در جهت تروی��ج آن عمل کنند، 

اقدام مؤثری انجام شده است.
 به گفته وی، مشکل اصلی تاالب انزلی عمق آن نیست بلکه 
آالینده ها هس��تند و مهم این است که زیس��تگاه پرندگان 
و آبزی��ان ط��راوت و پاکیزگی خود را داش��ته باش��د و توان 
خودپاالیی را از دست ندهد تا بتواند به عنوان یک مکانیسم 

تصفیه کننده و پاالینده محیط عمل کند.
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خبریادداشت

 ساخت  مستند ناصر حجازی 
 به کارگردانی حسن فتحی

س��اخت فیلم مس��تند ناصر حجازی ب��ه کارگردانی حس��ن فتحی و 
تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه قطعی شد. بهناز شفیعی، همسر زنده یاد 
ناصر حجازی با اعالم این خبر درباره جزییات مذاکره با حس��ن فتحی 
گفت: در مذاکرات متعددی که با کارگردانان مختلف از جمله کیومرث 
پوراحمد و بهروز خلجی داشتیم، در نهایت با حسن فتحی برای ساخت 

این مستند به نتیجه رسیدیم. 
وی افزود: قرار شد یک فیلم مستند داستانی درباره زندگی ورزشی ناصر 
حجازی ساخته ش��ود، به گونه ای که هیچ بازیگری به جای ناصر بازی 
نمی کند. بلکه یک راوی که قرار است از بازیگران مطرح سینما باشد، با 

پیشکسوتان فوتبال درباره حجازی گفتگو می کند. 

 واکنش قاضی به خبر توافقش 
با پرسپولیس 

محمد قاضی که در حاش��یه تمرین تی��م ملی با خبرن��گاران صحبت 
می کرد، در واکنش به خبر نتیجه مثب��ت مذاکراتش با رویانیان گفت: 
»خواهش می کنم درباره پرسپولیس سؤالی نپرسید. از تیم ملی سؤال 
دارید، در خدمتم.«گفته می شود باشگاه پرسپولیس به دلیل انتشار این 
خبر، از قاضی خواسته در این زمینه با کسی مصاحبه ای نکند. این باشگاه 
نگران تبعات احتمالی انتش��ار این خبر بر مهاجمان تیم پرسپولیس در 
بازی مقابل الشباب است. قاضی شنبه شب با حضور در دفتر رویانیان با 
وی جهت حضور در پرسپولیس به توافق نهایی رسیده است. حتی گفته 

می شود پیراهن شماره 9 برای او رزرو شده است. 

 استقالل-  نسف قارشی؛ 
 اعتصاب کنندگان دنبال صعود

در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز استقالل بدون سه 
بازیکن اصلی خود به مصاف نسف قارشی ازبکستان می رود.

شاگردان مظلومی که در 5 هفته گذش��ته با 2 پیروزی، 2 تساوی و یک 
شکست 8 امتیاز کس��ب کردند و در پایان هفته پنجم در رده دوم و پس 
از الجزیره قرار دارند، برای صعود به مرحله بعدی تنها به یک تساوی نیاز 

دارند.
اس��تقالل در پایان دیدار  ام��روز به یک امتیاز بس��نده کند و از س��وی 
دیگر الریان نیز در خانه الجزیره به برتری برس��د، هر دو تیم 9 امتیازی 
می ش��وند، اما آبی های ایران به دلیل عملکرد بهت��ر در دو دیدار رفت و 
برگش��ت مقابل حریف قطری به عنوان تیم دوم در مرحله یک هش��تم 
 نهایی، حریف تیم اول گروه س��وم )االهلی عربس��تان یا سپاهان ایران(

می شوند. این دیدار از س��اعت 19 امروز به میزبانی نسف قارشی برگزار 
می شود.

خودرو، جایزه آقای گل لیگ 
از سوی مسئوالن باشگاه س��ایپا یک دس��تگاه خودرو به مهاجم تیم 
فوتبال سایپا و آقای گل لیگ برتر اهدا شد. کریم انصاری فرد به عالوه 
دریافت خودرو س��فر معنوی حج را نیز به عنوان هدیه آقای گلی خود 

دریافت کرد. 

 عذرخواهی باشگاه 
منچسترسیتی از فرگوسن 

باشگاه منچسترسیتی به طور رسمی از سرالکس فرگوسن 
سرمربی منچستر یونایتد به خاطر حرکت زشت کارلوس 
توس در جش��ن قهرمانی عذرخواهی کرد. توس در جشن 
قهرمانی تیمش دست نوش��ته ای را حمل می کرد که روی 
آن نوشته شده بود: »فرگی روحت ش��اد«. در بازی پایانی 
رقابت های لیگ برتر انگلیس منچس��تر س��یتی با دو گل 
ژکو و آگرو به پیروزی رسید و با تفاضل گل بهتر نسبت به 

منچستر یونایتد، جام قهرمانی را باالی سر برد. 

 کفش طالی جزیره 
برای فن پرسی

 رابن فن پرس��ی، ستاره آرس��نال، با پشت س��ر گذاشتن 
وین رونی و س��رخیو آگوئرو، کفش طالی رقابت های این 
فصل لیگ برتر را به دست آورد. این ستاره 28 ساله که در 
این فصل 30 گل برای توپچی ها به ثمر رساند، برای اولین 
بار در دوران حرفه ای اش صاحب این عنوان ش��د و جایزه 
 30 هزار پون��دی اش را نیز به یک مرک��ز خیریه اهدا کرد. 
فن پرسی با این 30 گل با رکورد گلزنی تیری آنری در فصل 
04-2003 برابری کرد. بعد از کسب عنوان بهترین بازیکن 
فصل از نگاه خبرنگاران ورزش��ی و بازیکنان حرفه ای، این 
سومین جایزه معتبر فن پرس��ی در یک ماه گذشته است.

آرسنال رقابت های این فصل را بسیار ضعیف آغاز کرد، اما با 
گلزنی های فن پرسی در نهایت توانستند رتبه سوم جدول 
را به دست بیاورند و راهی رقابت های چمپیونزلیگ شوند. 

 نگرانی بکن باوئر  
از خط میانی بایرن 

رییس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ در آستانه بازی این تیم 
با چلس��ی در دیدار پایانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا 

نسبت به کمبود نفرات خط میانی بایرن ابراز نگرانی کرد.
تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه هفته آینده در دیدار پایانی 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزش��گاه آلیانتس آرنا 
به مصاف چلس��ی انگلیس می رود. بایرنی ها در این دیدار 
»دیوید آالبا«، »لوییس گوستاوو« و »هولگر باداشتوبر« را 
به دلیل محرومیت در اختیار ندارند. عالوه بر محرومیت این 
سه بازیکن، شکست سنگین 5 بر 2 بایرن مقابل دورتموند 
در فینال جام حذفی آلمان هم بیش از پیش بر نگرانی های 

فرانتس بکن باوئر افزوده است.

فوتبال جهان
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یک بازیکن با سه گذرنامه!

امید نظری، کشف جدید کارلوس کی روش، با داشتن سه گذرنامه می تواند برای سه تیم ملی ایران، سوئد و 
فیلیپین به میدان برود. امید نظری از پدری ایرانی و مادری فیلیپینی در سال 1991 در مالمو سوئد متولد شده 

است.  او اکنون در لیگ سوئد و تیم آنجل هولمز بازی می کند و پیشینه بازی در تیم مالمو را نیز دارد.

ذوبی ها بعد از طی کردن یک فصل تقریبا ناموفق که در نهایت 
تیم ابراهیم زاده را در جایگاه شش��م جدول لیگ قرار داد، این 
روزها به امان خدا رها شده اند و روزی نیست که خبری از کوچ 
ستاره های ذوب آهن به بقیه تیم ها به گوش نرسد. تیمی که 
همین دو سال قبل به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم رسید، آن 
قدر دچار بی توجهی مسئوالن کارخانه و باشگاه شده است که 
هیچ بعید نیست فصل آینده مجبور باشد برای بقا در لیگ برتر 
بجنگد. این مسأله تمام ورزش دوستان اصفهانی را به فکر فرو 
برده است که چه بر سر این تیم قدیمی و صاحب اعتبار فوتبال 
اصفهان خواهد آمد. فصل نقل و انتقاالت لیگ دوازدهم از فردا 
آغاز می شود. در چند روز گذشته می توان مصاحبه بازیکنان 
ناراضی ذوب آهن را روی س��ایت ها و خبرگ��زاری ها دید که 
هیچ کدام از شرایط باشگاهش��ان راضی نیستند و اگر مدیران 
ذوب آهن به فکر عالج این واقعه نباشند، شاید یک هفته دیگر 
بازیکنی برای این تیم باقی نمانده باشد که بخواهند با او مذاکره 
کنند. محمد صلصالی، فرش��ید طالبی، شهاب گردان، محمد 
قاضی، ایگور کاسترو و حسین ماهینی تنها نمونه ای کوچک 

از این بازیکنان هستند که در چند سال گذشته از ارکان اصلی 
موفقیت ذوب آه��ن بوده اند و قابل پیش بینی اس��ت که در 
همان روزه��ای اول فصل نق��ل و انتقاالت ش��اهد رفتن این 

بازیکنان از مجموعه ذوب آهن باشیم. 
شنیده می شود هیأت مدیره باشگاه قرار است در آخر همین 
هفته جلس��ه ای برای تعیین سیاست گذاری های باشگاه در 
فصل آینده برگزار و حتی بودج��ه ذوب آهن را هم برای فصل 
آینده مشخص کند، ولی سابقه نشان می دهد این نوع جلسات 
هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن نتیجه مفیدی ندارد و به احتمال 
زیاد همان داس��تان گالیه از نمایندگان مجل��س و نالیدن از 
بی پولی باشگاه دوباره تکرار می ش��ود. این شرایط را مقایسه 
کنید با وضعیت تیم های دیگری مثل س��پاهان و پرسپولیس 
که به محض پایان لیگ با بازیکنان مورد نظرشان وارد مذاکره 
شده اند و حتی تعدادی از آنها را هم به قول معروف درآب نمک 
خوابانده اند تا با رسمی ش��دن فصل نقل و انتقاالت نسبت به 
عقد قراداد با آنها اقدام کنند، ولی در ذوب آهن فعال قرار است 
جلسه ای برگزار شود و مدیران دور هم بنشینند و حرف هایی 

هم بزنند که بیشتر به حرف شبیه خواهد بود تا به عمل!

سرمربی ذوب کیست؟
 مه��م تری��ن مس��أله در م��ورد ش��رایط تی��م فوتب��ال 
ذوب آهن در فصل آینده تعیین س��رمربی این تیم اس��ت که 
براس��اس نظرات او باید نوع یارگیری ذوب آهن هم مشخص 
ش��ود. منصور ابراهیم زاده بعد از چهار س��ال حضور به عنوان 
سرمربی ذوب آهن امسال شرایط سختی را گذراند. مشکالت 
مالی باشگاه هم مزید بر علت شد تا س��رمربی این تیم مجبور 
باشد برای آوردن بازیکنان تیمش سر تمرینات دنبال راه چاره 
باشد. ابراهیم زاده امس��ال بر خالف سال های قبل با قاطعیت 
در مورد ماندن در ذوب آهن صحبت نمی کند. رابطه نه چندان 
دوستانه سرمربی تیم و مدیر عامل باشگاه باعث شده  است راه 

این دو نفر برای فصل آینده از یکدیگر جدا شود. 
ابراهیم زاده دو پیشنهاد جدی از صبا و راه آهن در جیب دارد 
و هیچ بعید نیس��ت که در صورت ادامه این روند، فصل آینده 
دیگر  او را روی نیمکت این تیم نبینیم، مگر این که مانند فصل 
گذشته باز هم مدیریت کارخانه به صورت مستقیم وارد عمل 
شود و ابراهیم زاده را در اصفهان نگه دارد که در آن صورت باید 
شاهد علنی شدن اختالفات س��رمربی و مدیریت باشگاه هم 
باشیم. البته ذوبی ها برای خالی نبودن عریضه از او برای فصل 
بعد برنامه خواسته اند. البته در گفتاری خودمانی به او گفته اند 
با یک بودجه پایین قرار است به صورت »دورهمی« تیمی برای 
فصل آینده ببندند که در جایگاه ششم تا دوازدهم جدول فصل 
آینده حضور داشته باشد، اما یک منبع موثق از داخل باشگاه 
ذوب آهن خبر می دهد مدیریت باش��گاه غیر از ابراهیم زاده، 
س��راغ مربیان دیگری مثل مجید جاللی، محمد احمد زاده، 
فیروز کریمی و عبداهلل ویسی هم رفته که این آخری، کارش با 
تیم پیکان تمام شده، ولی کامال مشخص است برای مذاکره با 
سه مربی دیگر هیچ کارشناسی اصولی انجام نشده و ذوبی ها 
به سراغ مربیانی رفته اند که در چند سال اخیر نه تنها افتخاری 
در سطح اول فوتبال ایران نداشته اند، بلکه با فریادهای »حیا 
کن، رها کن« از تیم سابقش��ان بدرقه ش��ده اند. اگ��ر قرار به 
کم کردن هزینه اس��ت که در همین اصفه��ان مربیان جوان 
 و موفقی حضور دارند که می توانند جایگزین مناس��بی برای 

ابراهیم زاده در کادر فنی ذوب آهن باشند.
 مربیانی که نه به فکر جوک گفتن هستند و نه با متهم کردن 
تیم حریف به دوپینگ سعی در پوشاندن ضعف های تیمشان 

را دارند. 

مدیران  بی خیال ذوب آهن

نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشید

در حالی که فوتبال اصفهان به خاطر موفقیت باشگاه س�پاهان در یازدهمین دوره لیگ برتر  مسعود 
 تبدیل به قدرت اول فوتبال ایران شده است، متأس�فانه دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب آهن افشاری

 ای�ن روزها حال و روز خوش�ی ن�دارد و هیچ خبر امی�دوار کنن�ده ای از اردوی ای�ن تیم به 
گوش نمی رسد. 

 یکی از رسانه های فارسی 
زبان کشور سوئد مدعی شد 
محمد عاکفیان، عضو سابق 
تیم ملی دوومیدانی ایران، 

دوشنبه )7 می( درخواست 
پناهندگی خود را به مقامات 

سوئدی ارایه کرده است. 
این وب سایت در این گزارش 

چند جمله از عاکفیان منتشر 
کرده که  از مسئوالن ورزش و 

 فدراسیون دوومیدانی 
انتقاد کرده و علت 

پناهندگی اش همین مسأله 
اعالم کرده است. 

مسئوالن باشگاه سپاهان 
به پوالدی 900 میلیون 
تومان برای یک فصل 
پیشنهاد کرده اند. در 

این میان اما استقاللی ها 
هم بیکار ننشسته اند. از 
آن جا که همه می دانند 

پوالدی رفقای بسیاری در 
استقالل دارد و هنوز هم 

بیشتر دوستانش استقاللی 
هستند و نه پرسپولیسی، 

حضور این بازیکن در 
استقالل نیز محتمل به نظر 

می رسد. 

محمد رؤیانیان برای 
نوسازی پرسپولیس فقط 

دنبال ستاره هاست و یکی 
از ستاره هایی که رؤیانیان 

روی او دست گذاشته است 
محمدرضا خلعتبری، مهاجم 

ایرانی الوصل است.
با حضور خلعتبری در 
پرسپولیس رؤیانیان 

 می تواند ادعا کند بمب
  نقل و انتقاالت را

  ترکانده است. 

رؤیانیان در اندیشه استخدام شاگرد مارادونا 

پیشنهاد 900 میلیونی سپاهان به پوالدی دونده رکورددار ایرانی پناهنده شد
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میهمانان این هفته برنامه نود زالتکو کرانچار و محرم نویدکیا، سرمربی و کاپیتان سپاهان 
بودند که به خاطر بازی این تیم با االهلی در اصفهان، نتوانستند به تهران بیایند. به همین 
خاطر صدا و سیمای واحد اصفهان با آماده کردن استودیویی، ارتباط مستقیم با استودیوی 
برنامه نود برقرار کرد. ابتدا زالتکو کرانچار و مرزبان جلوی دوربین نشستند و به سؤاالت 
 پاسخ دادند. کرانچار ابتدا درباره جدایی اش از پرسپولیس صحبت هایی را مطرح کرد. بعد 
 از آن درباره مدت قراردادش با س��پاهان گفت یک س��ال دیگر با این تیم ق��رارداد دارد. 
 او حتی ب��ه خب��ر پیش��نهاد س��رمربیگری تیم مل��ی کرواس��ی هم اش��اره ک��رد و از 
دالیل جدای��ی اش از تیم ملی مونت��ه نگروحرف زد. نکته جال��ب صحبت های علیرضا 
 مرزب��ان، کمک مرب��ی تیم س��پاهان، هم ب��ه پی��اده روی او از فوالدش��هر ت��ا اصفهان 
برمی گشت. بعد از آن نوبت به محرم نویدکیا رسید. نویدکیا دوشنبه شب صحبت هایی 
کرد که واقعا ش��نیدنی بود. از دالیل خود برای امتناع از گرفتن ج��ام قهرمانی گرفته تا 
اس��تعداد محمودکریمی که به خاطر جاه طلب نبودنش خیل��ی زود از بین رفت تا نگاه 
سلیقه ای رس��انه ملی به تیم های پایتخت. صحبت های کاپیتان متفاوت سپاهانی ها 

در ادامه می آید.
     سپاهان را بیشتر از افراد دوست دارم 

 ش��اید این حرف من برای یک فوتبالیس��ت حرفه ای منطقی نباش��د، اما من بیش��تر از
 این که افراد را دوست داشته باشم، سپاهان را دوست دارم. چون از بچگی این جا بوده ام. 

حتی روزهایی بوده که بیشتر از این که خانواده ام را ببینم، بازیکنان سپاهان را دیده ام. 
    فقط یک بار علیه قلعه نویی مصاحبه کردم 

من در زمان قلعه نویی فقط یک بار مصاحبه کردم و آن زمانی بود که قلعه نویی در نیم فصل 
زانوی خود را عمل کرد. در آن دوران گفتم بهتر بود آخر فصل این کار را می کردند، چون 
تیم ها در حال بدنسازی و گرفتن بازیکن بودند و تمرینات بدون قلعه نویی کیفیت نداشت. 

    حسینی گفت هر بازیکنی دوست ندارد، برود 
در فصل جاری نفر اولی بودم که برای امضای قرارداد به باش��گاه رفتم و آقای حس��ینی 
 در جلس��ه اول علنا گفتند م��ا می خواهیم س��قف را رعایت کنی��م. بنابراین بیش��تر از 

350 میلیون به هیچ بازیکنی نمی دهیم و هر کس دوست نداشت، می تواند برود! 

آن زمان به مسئوالن باشگاه گفتم با این روند بازیکنان از تیم می روند و هیچ کس در تیم 
نمی ماند؛ مربی، بازیکنان و همه می روند و تیم به یک تیم معمولی تبدیل می شود. بنابراین 
مجبور می شوید با یک تیم معمولی بازی کنید. حتی با عقیلی صحبت کردم و با این که 
می دانس��تم پیش��نهاد خیلی خوبی از قطر دارد، گفتم بماند. او حاضر بود از نصف مبلغ 
پیشنهادی قطر هم کمتر بگیرد و در سپاهان بماند، اما آقای حسینی تصمیم گیرنده بود و 

گفت فقط می خواهیم سقف را رعایت کنیم. 
    بازیکنان یک دفعه مشکل پیدا کردند! 

در ابتدا همه می گفتند س��پاهان بهترین تیم ایران اس��ت، اما فردای آن روز مشکل پیدا 
کردند؛ یکی مشکل خانوادگی و دیگری مشکل همس��ر و دیگر مشکالت. نمی دانم بقیه 
سقف را رعایت کردند یا نکردند، اما نابودی س��پاهان برای من مهم بود. تیم های دیگر به 
راحتی س��قف را رعایت نمی کردند و بعد به راحتی می گفتند سقف را رعایت کردیم، اما 
می دانم این گونه نبود. آن زمان از مس��ئوالن خواهش کردم همین چند نفر را نگه دارند. 

حتی اوایل فصل سر تمرین نیامدم، چون می دانستم با این تیم نمی شود نتیجه گرفت. 
    لوکا به همه بدبین شده بود 

در مورد جدایی لوکا از سپاهان کودتایی وجود نداش��ت؛ لوکا به فوتبال ایران، بازیکنان و 
حتی کمک مربی های خودش بدبین ش��ده بود و فکر می کرد همه به او دروغ می گویند. 
بس��یاری از بازیکنان را نمی خواس��ت و حتی گفته بود مرا هم نمی خواهد. لوکا به فابیو 
می گفت به بازیکنان پول می دهد تا او را تشویق کنند، اما در یک روز تمرین، رحیمی به او 
گفت حق نداری به بازیکنان من توهین کنی. این اتفاقات، در کنار نتایج ضعیف باعث شد 

که لوکا برکنار شود؛ کودتایی در کار نبود و هر اتفاقی افتاد، تصمیم باشگاه بود. 
    رحیمی هرگز به ما دروغ نمی گوید

از ابتدای فصل تنها کس��ی که می گفت تیم قهرمان می ش��ود، رحیم��ی بود. حتی خود 
بازیکنان هم باور نداشتند که قهرمان می شوند. آقای ساکت خیلی برای سپاهان زحمت 
کشید و به نظر من تمام جام های سپاهان پیش از این قهرمانی را را آقای ساکت گرفتند، اما 
به نظر من رحیمی تنها چیزی که دارد و در فوتبال ایران کمتر پیدا می شود،  این است که به 
ما دروغ نمی گوید. در فوتبال ایران که همه به خاطر پیروزی یا بودن و نبودن، حاضرند دروغ 

بگویند، آقای رحیمی حتی مصلحتی هم دروغ نمی گوید. شک نکنید در فصل جاری هیچ 
کس سقف قرارداد را رعایت نکرد، اما همه به دروغ گفتند آن را رعایت کردیم. 

    قرار نبود در تهران جام را باالی سر ببرم 
فصل گذشته در تهران قرار نبود من جام را باالی سر ببرم، چون سال قبلش قرار بود جام 
را به من بدهند، اما کسی که جام را به ما تحویل داد، نمی دانست به چه کسی بدهد و آن را 
به دست یکی از بچه های جوان داده بود که تاکنون در لیگ حتی بازی نکرده بود. من هم 
گفتم بهتر است آقایی که بازیکنان را نمی شناسد، امسال هم جام را به همان بدهد. بصیرت 

می خواست هر طور  شده مرا نگه دارد، اما جام را بلند نکردم و به نفر بغل دستی ام دادم. 
    حیف که محمود جاه طلب نبود 

به خاطر محمود کریمی، برانکو چند بار با من جلسه گذاشت و من از او خواستم که محمود 
را به تیم ملی دعوت کند، اما محمود درخواست او را قبول نکرد. به نظر من محمود یکی از 
باتکنیک ترین بازیکنانی بود که در این کشور به دنیا آمد، اما حیف که جاه طلب نبود و گرنه 

در بهترین تیم های اروپایی بازی می کرد. 
خیلی وقت ها فکر می کردم مس��ئوالن ش��هرمان اجازه نمی دهند ورزشگاه نقش جهان 
ساخته شود، اما حاال احساس می کنم بسیاری دوست ندارند این ورزشگاه ساخته شود. 
فقط می توانم بگویم خیلی متأسفم که این شرایط پیش آمده و شش سال است ورزشگاه 
را از ما گرفته اند. حتی زمانی که نقش جهان را از ما گرفتند، در مصاحبه ای گفتم نیازی به 
طبقه دوم نداشتیم. به نظر من با چهار تا کارگر و بیل و کلنگ نمی شود ورزشگاه را ساخت.

    فوتبال ایران به ذوب آهن و سپاهان مدیون است 
فوتبال ایران باید بداند که واقعیت فوتبال باشگاهی این کشور،  افتخاراتی است که سپاهان 
و ذوب آهن به دست آورده اند. تنها این دو تیم بوده اند که تاکنون در جام باشگاه های آسیا 
از اعتبار فوتبال ایران دفاع کرده اند. این دو تیم بودند که به فینال جام باش��گاه های آسیا 

رسیده و نایب قهرمان شده اند. 
امس��ال برای قهرمانی خیلی ها اذیتمان کردند. بس��یاری می خواس��تند سپاهان مثل 
ذوب آهن شود. آقای رحیمی خیلی خوب این تیم را جمع و جور کرد. بنابراین برای فصل 
آینده هم همه تالش��مان را به کار می گیریم که بتوانیم تیم را خوب جمع کنیم و بهتر از 
قبل شویم. البته به نظر من باید تبدیل به تیمی ش��ویم که بازیکن بسازیم و از بازیکنان 

خودمان استفاده کنیم. 
    صدا و سیما باعث بدبینی ما شد 

وقتی می بینم صدا و سیما و مسئوالن همه فکرش��ان پایتخت است و می خواهند نشان 
دهند فوتبال پایتخت فراتر از فوتبال ایران اس��ت، برای من که عمرم را در سپاهان بودم 
سخت است. صدا و سیما باعث شد ما نگاهمان به پایتخت نشینان بدبینانه باشد. سال 8۶ 
در مسابقات جام باشگاه های آسیا مسابقه داشتیم، اما بازی ما با کاوازاکی ژاپن که در مرحله 
یک چهارم نهایی آسیا برگزار می شد، از شبکه سوم پخش نشد. ما برای آن بازی جزو هشت 

تیم اول آسیا بودیم  و اگر پیروز می شدیم، به جمع چهار تیم برتر آسیا راه می یافتیم و به 
افتخاری می رسیدیم که پرسپولیس و استقالل هم به آن نرسیده اند، اما من برگه ای که 

به صدا و سیمای مرکز اصفهان فاکس شده 
بود را دیدم که ظهر روز بازی به آنها اعالم 
شده بود به دلیل پخش سریال، این بازی 
پخش نخواهد شد. با این شرایط چگونه به 

پایتختی ها بدبین نباشیم؟ 
   چ�را خودت�ان را رس�انه مل�ی 

می دانید؟
 اص��ال نمی گویم چ��را به پرس��پولیس و 
اس��تقالل توج��ه می کنند.حت��ی به نظر 
من آنها 10 برابر س��پاهان طرفدار دارند و 
طبیعی است که به آنها توجه شود، اما یک 
سؤال دارم و آن این است که چرا وقتی سه 
سال است ما قهرمان می شویم، بازی های ما 
پخش نمی شود؟ در همه جای دنیا طبیعی 
اس��ت که بازی های تیم قهرمان از شبکه 
س��وم پخش ش��ود، پس چرا در ایران این 
مسأله وجود ندارد؟ چرا هر بازی معمولی 
استقالل و پرسپولیس از شبکه سوم پخش 
می شود، اما یک بازی مهم سپاهان در لیگ 
قهرمانان آسیا پخش نمی شود؟   به نظر من 
شما بیش��تر فکر پایتخت هستید، اما باید 
این واقعیت را قبول کنید که قطب فوتبال 
و ورزش ایران از تهران به س��مت اصفهان 
می آید و مطمئن باش��ید تمام مس��ئوالن 
اصفهان این کار را می کنند و ما هم تالش 

می کنیم که این قطب به اصفهان بیاید.

سپاهان را بیشتر از افراد دوست دارم 
نویدکیا در برنامه نود: 

با چهار تا بیل و کلنگ نمی توان نقش جهان را ساخت



چهرهیادداشت

خبر

نقش جهان باالخره ساخته می شود
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: حال که دولت عزم راسخی 
برای به پایان رساندن ورزشگاه نقش جهان دارد، بهتر است به جای ناامید 

کردن مردم، آنها را به ساخت این ورزشگاه امیدوار کنیم.
رشید خدابخش پیرامون ابهاماتی که در مورد رقم قرارداد جدید ساخت 
ورزشگاه نقش جهان شنیده می شود، اظهار داش��ت: ابهامی در قرارداد 
پیمانکار جدید ورزش��گاه نقش جهان وجود ندارد؛ چ��ون وقتی کارفرما 
قراردادی با پیمانکار می بندد، ممکن است قسمتی از پروژه را در قسمت 
خرید کارفرمایی ببیند؛ بنابراین خرید در بخش خریدهای عمده کارفرما 
انجام شده و تحویل کارفرما می شود. وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی 
این ضرایب به پیمانکار پرداخت نمی شود، قیمت تمام شده پروژه کمی 
پایین تر می آید و این که شما می بینید قرارداد منعقده با اعتبار مورد نیاز 
برای اتمام پروژه همخوانی ندارد، به این دلیل است که کارفرما قسمتی 
از اعتبار را برای خرید کارفرمایی کنار گذاش��ته، ام��ا این رقم ها وقتی با 
هم جمع شود، همان رقمی اس��ت که برای ساخت کامل ورزشگاه مورد 
نیاز بوده است. مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان ادامه داد: رقمی که 
پیشنهاد شده، بر اساس نظر کمیسیون فنی شرکت توسعه و پس از آنالیز 

این کمیسیون تصویب شده و آنها پروژه را مورد تأیید قرار داده اند. 
وی اضافه کرد: در هر صورت، می گویم که مطرح شدن شبهات کمکی به 
اتمام پروژه نمی کند؛ چون پیمانکار بر اساس توافق هیأت دولت برای تمام 
شدن ۱۰ ماهه پروژه کار می کند و بهتر است ما به جای این که حواشی را 
ببینیم، برای ساخته شدن این پروژه کمک کنیم. خدابخش گفت: اکنون 
وقت ایراد گرفتن از پروژه نیست و زمان امید دادن به مردم در مورد ساخت 
ورزشگاه نقش جهان فرا رسیده؛ چون مردم چندین سال است خبرهای 
بدی در مورد این ورزشگاه می شوند. پس در حال حاضر باید دل مردم را 

شاد و آنها را به ساخت آن امیدوار کنیم.

باورم نمی شود پرسپولیس به چنین 
روزی افتاده!

احمد رضا عابدزاده
واقعا باورم نمی ش��ود که چنین اتفاقی برای پرس��پولیس 
افتاده باشد؛ البته باید تحقیق کرد و دید که چه کسانی تیم را به این 
روز انداخته اند.االن خیلی های دیگر سیبل شده اند و آنهایی که تیم 

را به این روز انداخته اند، دارند خوش می گذرانند. 
 پس از حضور رویانیان و دنیزلی در پرس��پولیس، تی��م روند خوبی 
 را ش��روع کرده ب��ود. آنه��ا تیم را خ��وب جمع ک��رده بودن��د، اما 

نمی دانم چ��ه اتفاقی افتاد 
ک��ه دوب��اره هم��ه چیز به 
روز اول برگشت. امیدوارم 
پرسپولیس از گروه خودش 
در لی��گ قهرمان��ان صعود 
کند تا مردم دلخوش شوند 
و این فصل کابوس وار را به 

فراموشی بسپارند.

با پایان دوره ریاست چهار ساله محمدرضا عابدی در هیأت 
چوگان استان اصفهان، مجمع انتخاباتی این هیأت به زودی 
برگزار می شود. بعد از گذشت حدود یک سال از پایان دوره 
چهار س��اله فعالیت محمدرض��ا عابدی، مجم��ع انتخاباتی 
این هیأت برای یک دوره چهار س��اله دیگر برگزار می شود. 
بنابراعالم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، به زودی 
مراحل ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست این هیأت 
آغاز و تا کمتر از یک ماه آینده مجم��ع انتخاباتی این هیأت 
برگزار می ش��ود. هیأت چوگان استان اصفهان از شش سال 
گذشته تا امروز با ریاست محمدرضا عابدی، ارتشی بازنشسته 

اداره می شود. 
عاب��دی ک��ه س��ابقه پوش��یدن پیراه��ن تی��م مل��ی 
 تکوان��دو و ش��رکت در رقاب��ت ه��ای قهرمان��ی آس��یا در 
سال های قبل از انقالب را دارد، ۱2 سال نیز به عنوان رییس 
هیأت سوارکاری استان کردستان و دبیر این هیأت فعالیت 
کرده اس��ت. وی بیشتر از 3۰ سال س��ابقه فعالیت در رشته 
سوارکاری را دارد. عابدی بیش از یک سال بعد از پایان دوره 
چهار ساله ریاستش، همچنان زمام امور این هیأت را برعهده 
دارد. هرچند مجمع انتخاباتی هیأت چوگان استان اصفهان 
می بایست بیشتر از یک سال پیش برگزار می شد، اما تا سال 

۹۱ به تعویق افتاد. 

کسب مقام پنجم یا ششم 
آسیا رویا نیست

سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن در پاسخ به این سؤال 
که آیا ذوب آهن امسال در لیگ برتر تیمداری می کند و آیا وی 
بازهم هدایت این تیم را برعهده خواهد اشت، گفت: نمی دانم، 
اما اگر از من بخواهند تا هدایت تی��م را برعهده بگیرم، قبول 
نمی کنم و دوست دارم یک سال اس��تراحت کنم. هنوز نه با 
من و نه با بازیکنان تسویه نشده است. ذوب آهن شرایط خوبی 
ندارد. پروانه شریف زاده که همزمان سرمربی تیم ملی والیبال 
بانوان ایران نیز هست، درخصوص شرایط تیم ملی گفت: با 
تالش بازیکنان، فکر می کنم کسب عنوان پنجم یا ششمی 
آسیا دور از دس��ترس و رویایی نباش��د. وی درباره حریفان 
ایران در مسابقات آس��یایی تصریح کرد: فکر می کنم تایلند 
سخت ترین رقیبمان است. تیم های دیگر مانند نیوزلند تقریبا 
در س��طح ما قرار دارند. اگر بتوانیم از گروهمان صعود کنیم، 

کسب مقام  پنجم یا ششمی دور از دسترس نیست. 
 مس��ابقات والیبال جوانان بانوان آس��یا، دهم مهر با حضور 

۱7 تیم در تایلند برگزار می شود.

منهای فوتبال
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۳ سکه طال پاداش طالبیان؛ سایر المپیکی ها در انتظار

نخستین مراسم تقدیر از ورزشکاران راه یافته به المپیک لندن دوشنبه شب در وزارت ورزش و جوانان برگزار و به 
هر یک از ورزشکاران المپیکی، سه عدد سکه تمام بهار آزادی اهدا شد. احمدرضا طالبیان از جمله ورزشکارانی 

بود که مورد تقدیر قرار گرفت. مراسم تقدیر از ورزشکاران المپیکی ایران هر دو هفته یک بار برگزار می شود.

همیشه حرف و حدیث ها بعد از شکست بیشتر از زمان کسب 
پیروزی است و این مسأله برای شکست تیم بسکتبال ماهان 
نیز صادق بود. خیلی ها انتظار داشتند همان طور که ماهان در 
دوبازی مقدماتی لیگ و در پلی آف تیم پتروشیمی را مغلوب 
خود کرده بود، سومین برد از پنج بازی نیمه نهایی را هم به نام 

خود کند و به فینال برود.
همین انتظارات حاال بازخوردهای بیرونی پیدا کرده و ایراداتی 
را بر این تیم و نحوه بازی اش وارد می سازد. این که آمار ترنور 
بازیکنان باتجربه این تیم از جمله جواد داوری و بابک نظافت 
در بازی چهارم زیاد بوده و ی��ا ماهان در پرینگ تیم حریف راه 
به جایی نبرده و... . اما س��رمربی این تیم نظر دیگری در مورد 
شکست ماهان در مرحله نیمه نهایی سوپر لیگ بسکتبال دارد 

که در گفتگو با زاینده رود به آنها اشاره کرده است.
س�بک و س�یاق بازی ماهان در ابتدای بازی های 
لیگ انتظارات را از ای�ن تیم باال ب�رد و هواداران 

کمترین حق خود از این تیم را رس�یدن به فینال 
می دانستند. چه شد؟

موافقم، ام��ا هدف اصلی من ایجاد مثلث قدرت بس��کتبال در 
استان اصفهان بود که میسر نشد.

 مطمئن باشیداگر آن هدف تأمین می شد، بدون شک اصفهان 
دوتیم در جمع چهارتیم حاضر در مرحله نیمه نهایی داشت و 
ما حتما فینالیست می شدیم، ولی متأسفانه توزین الکترونیک 
کاشان کنار رفت. ذوب آهن اسیر مشکالت مالی شد و ما تنها 
ماندیم. حضور یک تیم در سال اول و فراهم کردن شرایط برای 
حضور پر قدرت و پرتوان در فینال، کار را برای ما خیلی سخت 
کرد. ش��اید می توانس��تیم با ذوب آهن درفینال باشیم، اما به 

دلیل تنها بودن، کار سخت پیش رفت.
چه ش�د که بازی س�وم را بعد از دو برد شیرین در 

اصفهان واگذار کردید؟
در بازی سوم خیلی دچار چالش ش��دیم. به نوعی در آن بازی 

مدیریتی صورت گرفت که من به عنوان سرمربی، از آن تبعیت 
کردم. بعد از بازی چه��ارم هم که اتفاقات��ی رخ داد و به جای 
دوشنبه، بازی به چهارشنبه موکول شد. همین جابه جایی به 
نفع پتروشیمی ش��د. این تیم وقت خرید و به شرایط ایده آل 
رسید. شک نکنید اگر بازی پنجم سریع و در تاریخ مقرر انجام 

می شد، ما فینالیست بودیم.
ضعف ماه�ان در دفاع و آم�ار باالی ترن�ور بابک 
نظافت و جواد داوری و عواملی از این دست چقدر 

در این ناکامی نقش داشت؟
فکر نمی کنم نقش��ی داش��ت. بدون جواد داوری هم ما دچار 
مش��کل می ش��دیم. اتفاقات رخ داده در بازی س��وم و باخت 
تحمیلی به ما در سه دقیقه پایانی این مسابقه، باعث فینالیست 

نشدن ما شد.
بازی با دانشگاه آزاد چطور بود؟

بازی ب��ه خاطر کس��ب عنوان س��ومی، از حساس��یت باالیی 
برخوردار است، بدین جهت که تیم سوم هم از سهمیه آسیایی 
برخوردار می شود. شرایط، شرایط خوبی برای تیم ما نیست. 
کمی دچار اف��ت و خیز روحی ش��ده ایم. ب��ازی خوبی انجام 
ندادیم و فقط یک برد کسب کردیم. با توجه به شرایط روحی 
و روانی تیم، باز هم بچه ها زحمت کش��یدند و توانس��تیم به 

پیروزی برسیم. 
برای فصل بعد در ماهان می مانید؟

برای من افتخار اس��ت که با باش��گاه فوالد ماه��ان همکاری 
 کنم. البته این به نظر باشگاه بستگی دارد. به هر حال تا پایان 
بازی های سوپر لیگ باهم هستیم. بعد از آن باتوجه به وضعیت 
باش��گاه و نحوه تعامالت و نوع همکاری م��ان تصمیم گیری 

می کنیم.
به عنوان بازیکن و مربی اسبق ذوب آهن و رییس 
فعلی هیأت بسکتبال استان، نظرتان راجع به تیم 
بسکتبال ذوب آهن و احتمال انحالل آن چیست؟

امیدوارم منحل نشود. اما این برمی گردد به خواسته مدیریت 
باش��گاه ومجموعه ذوب آهن. باش��گاه ذوب آهن شناسنامه 
ورزش ایران است و بس��کتبال ذوب آهن شناسنامه بسکتبال 
 ایران. نبای��د اجازه دهند 5۰ س��ال قدمت و تاری��خ ورزش از

 بین برود. اگر این دو م��ورد را با دقت ببینی��م ، به طور یقین 
مدیران کارخانه و وزارت ورزش به هیچ وجه اجازه نخواهند داد 
این اتفاق رخ دهد. به عنوان یک آدم عادی، ورزش��کار و مربی 
پای ذوب آهن ایستاده ام و برای ماندن تیم بسکتبالش جلوی 

همه می ایستم.

سرمربی آسمان خراش های ماهان:

پای بسکتبال ذوب آهن ایستاده ام

شاید تنها چیزی که دل هواداران اصفهان را بعد از حذف ذوب آهن ازجمع چهارتیم برتر پلی  سمیه 
آف لیگ برتر بس�کتبال راضی و دلخوش کرد و اندکی التیام بخشید، حضور فوالد ماهان در مسرور

نیمه نهایی رقابت ها و شانس حضور در فینال بود.
اتفاقی که با دو برد ماهان برابر پتروشیمی قوت گرفت و امید به فینالیست شدن این تیم تازه تأسیس را قوت بخشید. 
اما این اتفاق در بندر امام رنگ باخت؛ شاگردان محسن صادق زاده در سه بازی آخر خود در ماهشهر نتیجه را به 

شاگردان مهران شاهین طبع واگذارکردند و از رقم زدن یک شگفتی بزرگ باز ماندند.

 چوگان از بالتکلیفی
 نجات می یابد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تغییرات 
1388 ش��ماره: 2202. آگهی تغییرات ش��رکت مجتمع فوالد اردس��تان به شماره ثبت 542 و 
شناس��ه ملی 10260108192 به استناد صورتجلس��ه فوق العاده مورخ 1391/1/17 شرکت 
مجتمع فوالد اردس��تان )س��هامی خاص( تغییراتی به شرح زیر بعمل آمده است: 1- سرمایه 
ش��رکت از مبلغ 40000000000 )چهل میلیارد( ریال به مبلغ 78000000000 )هفتاد و هشت 
میلیارد( ریال افزایش یافته و ماده پنج اساس��نامه اصالح گردیده اس��ت. م الف: 59 فدایی – 

رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تغییرات 
1389 ش��ماره: 2190. آگهی تغییرات ش��رکت صنایع غذایی طعم آفرین اس��پادانا )سهامی 
خاص( به ش��ماره ثبت 650 اردستان و شناسه ملی 10860007775. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 1391/01/17 در شرکت صنایع غذایی طعم آفرین 
اسپادانا تغییراتی به شرح ذیل در شرکت فوق به عمل آمد. 1- خانم فاطمه باقری و آقای علی 
اکبر امیریان و آقای محمدعلی امیریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. 2- سرکار خانم فاطمه باقری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر 
امیریان بسمت مدیرعامل و آقای محمدعلی امیریان بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر 
ش��رکت معتبر اس��ت. 3- آقای علی اکبر امیریان مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. 4- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت و دعوت نامه 
های ش��رکت تعیین شد. 5- بازرسان شرکت آقای علی عدیلی و آقای ابوذر عدیلی به ترتیب 
بس��مت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. م الف: 60 فدایی 

– رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تاسیس 
1455 ش��ماره: 296/ال��ف 91/103. آگهی تأس��یس ش��رکت فن��ی و مهندس��ی کامپوزیت 
گس��تر سپاهان س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/5 تحت ش��ماره 46951 
و شناس��ه مل��ی 10260650303 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/02/5 
از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالص��ه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت 
 اط��الع عم��وم در روزنامه ه��ای رس��می و کثیراالنتش��ار زاین��ده رود آگهی می ش��ود.
1- موض��وع ش��رکت: ارائه کلی��ه خدمات مرب��وط به م��واد کامپوزیتی اع��م از طراحی و 
تولید انواع قطعات پیش��رفته کامپوزیتی- خدمات پوش��ش دهی و مقاوم س��ازی با استفاده 
از روش ه��ای نوی��ن علمی و انج��ام خدمات تحقی��ق در مباحث فنی و مهندس��ی و غیره- 
 تولی��د و توزی��ع و خرید و ف��روش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مج��از بازرگانی- 
تحصی��ل وام و اعتب��ارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت- 
عق��د قرارداد با اش��خاص حقیق��ی و حقوقی – ش��رکت در مزایدات و مناقص��ات دولتی و 
خصوص��ی- اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و ه��ر آنچه با موضوع 
ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – ناژوان – س��ه راه س��عدی- بن بست 

نس��یم- پالک 2- کدپستی 8185600000- تلفن: 03117727817، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد 
ک��ه مبل��غ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواه��ی بانک��ی ش��ماره 53/6120/11 
م��ورخ 1391/01/16 ن��زد بانک تجارت ش��عبه آم��ادگاه اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم 
 محبوب��ه آقاجان��ی اصفهانی به س��مت رئی��س هیئت مدی��ره. 2-5- خانم زه��ره غزالی به 
س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره. 3-5- آق��ای محم��د نصراصفهانی به س��مت عضو 
 هیئ��ت مدی��ره. 4-5- آق��ای محم��د نصراصفهانی به س��مت مدی��ر عامل به مدت 2 س��ال 
انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت 
 ب��ا امض��اء مدیرعام��ل و با مه��ر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختی��ارات مدیرعام��ل: مدیر

عام��ل مج��ری مصوبات هیئ��ت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 8-1- 
 خانم نجمه الس��ادات ق��وام نیا به عن��وان بازرس اصل��ی. 2-8- آقای علی مق��اره عابد به 
عنوان بازرس علی البدل. م الف: 2183 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 
 

تاسیس 
1457 ش��ماره: 284/الف91/103. آگهی تاس��یس شرکت آیریک س��تاره آذر سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 91/02/04 تحت شماره 46934 و شناسه ملی 10260650206 در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/04 از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاین��ده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیته��ای بازرگانی از قبیل 
صادرات و واردات، خرید، فروش، تولید کاالی مجاز و انجام کلیه فعالیت های کش��اورزی و 

دامپروری و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ تس��هیالت از بانکهای دولتی و 
خصوصی، موسس��ات مالی و اعتباری صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور 

مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات خصوصی 
و دولتی، مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با 
موسسات و ش��رکتهای عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، تامین نیروی انسانی 
موق��ت، قب��ول نمایندگی از ش��خصیت های حقوقی داخل��ی و خارجی و اعط��ا نمایندگی به 
ش��خصیت های حقیقی و حقوقی و انجام کلیه امور مربوط به ش��رکت. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
– خیاب��ان ش��ریعتی – کوچه بابک – مجتمع یاس 3 کدپس��تی 8173994741. 4- س��رمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 27 مورخ 
1391/01/31 نزد بانک ملت ش��عبه ش��یخ صدوق پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای جمش��ید جلیل نژاد حالجیان به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
محمد امین تقی وند به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم نس��رین مجتهدی زنجیر 
آبادی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم نسرین مجتهدی زنجیر آبادی به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
تعهدآور با امضای رئیس هیات و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 

مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 8-1- 
آقای محمدرضا یزدخواس��تی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای ابراهیم افشاری به عنوان 
بازرس علی البدل. م الف: 2222 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد ثبتی 

اصفهان 
 

تاسیس 
1458 ش��ماره: 323/الف91/103. آگهی تاس��یس شرکت فنی مهندس��ی آریا صنعت استیل 
سازان س��هامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 91/02/09 تحت شماره 46973 و شناسه ملی 
10260650487 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/09 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در روزنامه 
های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید و ساخت 
مخازن ذخیره و تحت فش��ار، مبدل های حرارتی، راکتورها، کوره های هوای گرم، تجهیزات 
صنعتی و ماش��ین آالت، لوله کش��ی صنعتی و نصب تجهیزات، صادرات و واردات )خدمات 
بازرگانی(، ش��رکت در مناقصات، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با 
کلیه ارگانهای دولتی، نهادها، شهرداری ها و شرکتهای دولتی و بطور کل اشخاص حقیقی و 
حقوقی، اخذ هرگونه وام و تسهیالت بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف 
شرکت و به طور کلی هر موضوعی که در ارتباط با فعالیت شرکت باشد. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
– ش��هرک صنعتی امیرکبی��ر – بلوک 24 ش��ماره 25 و 26 کدپس��تی 8195143468- تلفن 
3876690. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 40/000/000 ریال منقسم به چهارصد سهم 100/000 
ریالی که تعداد چهارصد سهم با نام می باشد که مبلغ 14/000/000 ریال توسط موسسین 

طی گواهی بانکی شماره 9208016 مورخ 1390/01/17 نزد بانک ملت شعبه شیخ ساماندهی 
پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محسن چاوشی به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای آرارات ش��اه جهانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
پرویز هیربد به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای منصور محمدی به سمت عضو هیئت 
مدی��ره. 5-5- آقای پرویز هیربد به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: هیات مدیره کلیه اختیارات 
قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل تفویض نمود. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای مجید پژمان نسب به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم الهام میرعالیی 

به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 2111 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 
واحد ثبتی اصفهان 

 
تغییرات 

1459 ش��ماره: 298/ت91/103. آگهی تغییرات شرکت تجارت جام رامشه سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 43351 و شناس��ه ملی 10260611990 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده و هیئ��ت مدیره مورخ 1390/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- 
خان��م فروزان صال��ح به عنوان بازرس اصل��ی، آقای صادق کیانی به عن��وان بازرس علی 
البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر 
آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1392/12/18 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای س��ید محتشم حس��ینیان و خانم فریال فوزی و آقای بهزاد زمانی فر 
تا تاریخ 1392/12/18. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید 
محتشم حسینیان به سمت رئیس هیات مدیره و خانم فریال فوزی به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره و آقای بهزاد زمانی فر به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد زمانی فر به س��مت 
مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و نائب رئیس 
هی��ات مدیره متفقا و در غیاب نائب رئیس هیات مدیره ب��ا امضای مدیرعامل و آقای مهدی 
اقدامی )س��هامدار( متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر می باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1391/02/04 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثب��ت و م��ورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 2318 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

ابالغ رأی
1460 ش��ماره دادنامه: 9109970354200185، ش��ماره پرون��ده: 9009980362300219، 
شماره بایگانی شعبه: 900455، شاکی: آقای جعفرقلی چوپانی به نشانی خ عالمه امینی خلیل 
آباد ک مروارید پ 6، متهم: شهاب ترابی مقدم به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- سرقت 
مس��توجب تعزیر، 2- تحصیل مال از طریق نامش��روع یا سوءاس��تفاده و تقلب از امتیازات، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای جعفرقلی چوپانی فرزند حسن علیه آقای شهاب ترابی مقدم 
فرزند محمدعلی 32 س��اله دائر بر س��رقت و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با توجه 
به ش��کایت ش��اکی و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی بزه انتسابی را محرز و مسلم 
دانس��ته و باستناد به مواد 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری 
و مواد 46 و 47 قانون مجازات اس��المی دادگاه متهم را از حیث جنبه عمومی جرم تحصیل 
مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و از حیث جنبه خصوصی به 
رد مال به میزان دویس��ت هزار تومان در حق آقای جعفرقلی چوپانی محکوم می نماید و در 
خصوص اتهام دیگر متهم نامبرده دائر بر سرقت دادگاه با توجه به عدم عنصر مادی ربایش 
دادگاه حک��م ب��ه برائت متهم صادر می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی و بیست روز پس از انقضاء مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 2679 وطن خواهان اصفهانی- رئیس شعبه 116 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
1461 ش��ماره دادنامه: 9109970353700055، ش��ماره پرون��ده: 9009980358100693، 
شماره بایگانی شعبه: 901049، شاکی: خانم لیال چوپانیان به نشانی اصفهان بلوار کشاورز 
خ کش��اورزی ک ش فیاض پ 34، متهم: آقای احمد رحمانی به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور 
رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای احمد رحمانی دایر بر خیانت در امانت 
نسبت به یک فقره چک به شماره 318182 عهده بانک ملی شعبه نائین موضوع شکایت خانم 
لیال چوپانیان به این ش��رح که شاکیه مدعی اس��ت متهم که ضمانت وی را جهت اخذ وام از 
مؤسس��ه مالی و اعتباری قوامین برعهده داش��ته برای تضمین و در واقع بعنوان پش��توانه 
ضمانتی که از ش��اکیه نموده چک موضوع پرونده را از ش��اکیه اخذ نموده تا پس از تسویه 
وام توسط شاکیه و استرداد چک متعلق به متهم از طریق مؤسسه قوامین، او نیزچک شاکیه 
را به وی مس��ترد سازد در حالی که متهم بدون آن که قس��طی از اقساط وام به تعویق افتد 
چ��ک دریافتی را با درج تاریخ در اختیار فردی به نام م��ژگان احمدپور قرار داده و نامبرده 
نیز با تهیه گواهینامه عدم پرداخت وجه آن را در شعبه ششم حقوقی مطالبه نموده است. با 
عنایت به این مراتب ، اس��تعالم انجام شده از مؤسسه قوامین مطالعه پرونده استنادی مطرح 
در ش��عبه ششم حقوقی، کیفرخواست صادره از جانب دادسرا و سایر محتویات پرونده بزه 
انتس��ابی را محرز دانسته و مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی متهم مذکور را به 
شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 2680 میرحس��ینی- دادرس ش��عبه 111 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ 
1462 شماره ابالغیه: 9110100353700466، شماره پرونده: 9009980365901014، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901061، ابراهیم ابراهیم��ی درچه فرزند رمضان ش��کایتی مبنی بر توهین 
علیه شمس��ی کاظمی فرزن��د عباس تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالس��ه 9009980365901014 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/22 و 
ساعت 8:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف/ 2681 ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1463 ش��ماره دادنامه: 9109970353300072، ش��ماره پرون��ده: 9009983635500286، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901357، ش��کات: 1- آقای علی مال پروانه 2- آقای حسین کشکولی 
همگی به نش��انی اصفهان طوقچی جنب امام زاده ابن عباد مغ��ازه لبنیاتی، متهم: آقای احمد 
نصیریان به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- خیانت در امانت، 2- تحصیل مال از طریق 
نامش��روع به مبلغ چهارصد هزار تومان، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
ش��کایت آقایان حسین کشکولی فرزند عباس و علی مالپروانه فرزند محمود علیه آقای احمد 
نصری��ان مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامش��روع از توجه به محتویات 
پرونده گزارش مأمورین و تحقیقات بعمل آمده و کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان و دالیل مندرج در آن از جمله ش��کایت ش��کات بشرح شکوائیه بدین بیان 
که نامبرده نماینده و راننده توزیع ش��یر پاس��توریزه یارانه ای که به جهت داش��تن حس��ن 
اعتماد به وی کارت یارانه ای ش��رکت تحویل وی گردیده به رسم امانت که از کارت مذکور 
سوءاس��تفاده نموده و از طریق آن وجوهی را برداش��ت نموده اند که ب��ه مبلغ جمعًا چهار 
میلیون ریال می باش��د. و دیگ��ر دالیل از جمله مدارک و پیرینت ارائه ش��ده و عدم حضور 
متهم در کلیه مراحل رس��یدگی و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی 
را محرز و ثابت دانس��ته با اس��تناد به ماده 674 از قانون مجازات اس��المی و ماده 2 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات 
بلح��اظ وضع خاص متهم و اوضاع و اح��وال و کم و کیف قضیه متهم موصوف را از جهت 
خیانت در امانت به تحمل نود و یک روز حبس و در مورد تحصیل مال از طریق نامش��روع 
عالوه بر رد مال تحصیل ش��ده ب��ه پرداخت دو میلیون ریال جزای نق��دی بدل از حبس در 
ح��ق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی ص��ادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د س��پس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
 در محاک��م تجدیدنظ��ر اصفهان خواهد بود.  م الف/ 2682 نجفی- رئیس ش��عبه 107 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
1464 ش��ماره دادنامه: 9109970354400117، ش��ماره پرون��ده: 9009980358400734، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900947، ش��اکی: خانم ش��هناز ریحانی مارنانی به نشانی اصفهان 
خ خاقانی جنب مس��جد موس��ی بن جعفر فروش��گاه بانوان، متهم: آقای ایوب عباس��پور به 
نشانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای ایوب عباسپور فرزند موسی مجهول المکان دائر بر کالهبرداری موضوع شکایت 
خانم شهناز ریحانی مارنانی فرزند قنبرعلی، دادگاه نظر به شکایت شاکی و نحوه وقوع جرم 
مذکور و اوضاع و احوال حاکم و اینکه مانور متقلبانه ای صورت نگرفته اس��ت و عمل متهم 
صرفًا دروغگوئی بوده است که واجد وصف مجرمانه نیست لذا مستنداً به اصل 37 از قانون 
اساس��ی رأی بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اس��ت. م الف/ 2684 محمدی کمال 

آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
1478 ش��ماره: 9110110364900113 نظر به اینکه آقای جواد رضائی به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی و فحاش��ی حسب ش��کایت آقای محمود مقاره عابد فرزند محمدکاظم از طرف 
این دادیاری در پرونده کالس��ه 890135 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده اب��الغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه 
دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف/ 2830 

صادقی- دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
1511 تجدیدنظرخ��واه: مؤسس��ه مال��ی و اعتب��اری مه��ر با مدیری��ت مرادعل��ی نیکوپناه 
نش��انی: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرش��چیان سرپرستی موسس��ه مالی و اعتباری مهر، 
تجدیدنظرخواندگان: 1- علی قاس��می فرزند س��یاوش نشانی خ سروش – ک مرغاب – جنب 
چشمه- پ21. 2- اصغر محمد باغبان فرزند رضاقلی به نشانی خ پروین- خ افسر- بن بست 
پروی��ن- پ13. وکیل یا نماینده قانونی: 1- س��ید امین طه امامی 2- فاطمه جعفری نش��انی: 
اصفهان چهارراه توحید طبقه س��وم بانک ملت واحد 9. تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه 
794-90/10/18، دالئل و منضمات دادخواس��ت: 1- کپی مص��دق نامه مبنی بر دولتی بودن 
2- کپی مصدق دادنامه بدوی. م الف/ 12222 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



چهره روزیادداشت

 نمایشگاه پوسترهای 
روز جهانی گرافیک

نمایشگاه پوس��ترهای برگزیده روز جهانی گرافیک به وسیله خانه 
گرافیک حوزه هنری استان اصفهان، 25 اردیبهشت در نقش خانه 

اصفهان افتتاح شد. 
این نمایش��گاه ش��امل 40 پوس��تر برگزی��ده از گرافیس��ت های 
سراسرکشور و با موضوع روزجهانی گرافیک است که ازمیان 588 اثر 
ارسالی از267 شرکت کننده به وس��یله داوران )امیر حسین قوچی 
بیک، مجید کاشانی، محمدعلی ناصحی( داوری و انتخاب شده است.

  هفتمین روز آرامش زمین 
چه روزی است؟ 

خانه تئاترحوزه هنری استان اصفهان نمایش »هفتمین روزآرامش 
زمین« را درخانه هنرمندان اصفهان روی صحنه می برد. 

ای��ن نمای��ش نوش��ته محمدرض��ا رهب��ری اس��ت ک��ه ب��ه 
کارگردان��ی محس��ن ع��رب زاده و ب��ازی محمدرض��ا تراب��ی، 
ره��ام بحیرای��ی، اندیش��ه محم��دی، علیرض��ا قدس��یه، پوری��ا 
اج��را  گنجعل��ی  بی��ژن  مرتض��وی،  محمدرض��ا   ریحان��ی، 
می شود. مرجان نوایی و محسن عرب زاده طراحی صحنه و لباس و 
محراب شاپورزاده طراحی گریم را انجام داده اند. نمایش »هفتمین 
روزآرامش زمین« از جمعه 29 اردیبهش��ت تا 13 خرداد، س��اعت 

18:15 درخانه هنرمندان، در پارک ایثارگران روی صحنه می رود.

میهمانی و میزبانی عجیب
رییس حوزه هنری اصفهان از برگزاری افتتاحیه سومین 
جشنواره آثار و تولیدات مراکز اس��تانی حوزه هنری در 

کرمانشاه به وسیله حوزه هنری اصفهان خبرداد.
رییس حوزه هنری اس��تان اصفهان در این مورد گفت: 
مراس��م افتتاحیه این برنامه به وس��یله گروه 40 نفری 
کمیته افتتاحیه و اختتامیه، ب��ا همکاری عوامل اجرایی 
از تهران، اصفهان و کرمانشاه در سالن مجتمع فرهنگی 
هنری انتظارکرمانش��اه برگزار می ش��ود. س��ید مهدی 
سیدین نیا با اشاره به تالش شبانه روزی کمیته افتتاحیه 
واختتامیه هم گفت: اصفهان به عنوان مسئول برگزاری 
مراس��م افتتاحیه و اختتامیه این جش��نواره س��عی در 
برگ��زاری هرچ��ه بهتراین مراس��م دارد و مراس��می را 
برگزارمی کند که شایسته تمام هنرمندان ایران اسالمی 

باشد و مورد توجه آنان قرار گیرد. 
بد نیس��ت بدانید س��اعاتی پیش از برگزاری جشنواره، 
نمایشگاه  رسانه های دیجیتال، تازه های نشر و انتشارات 
س��وره مهردر فضای نمایش��گاهی مجتم��ع فرهنگی و 
هنری انتظار از س��اعت 9 صبح تا 12 ظهر و 16 عصر تا 
21 شب به تماشای عموم گذاش��ته می شود. نمایشگاه 
گرافیک، نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، حجم و عکس و 
نگارگری نیز به صورت هم زمان برگزار می شود. از سوی 
 دیگر، حضور نمایش ه��ای گوناگون در ژانرهای متنوع، 
جلوه ای ویژه به این روز می بخش��د. همچنین نشست 
تخصصی تازه های نشر در سالن پالتوی مجتمع انتظار 

برپا می شود.

با تئاتر اصفهان قهر کرده ام
  حسن اکلیلی، در گفتگو با ایمنا از وضعیت تئاتر اصفهان 
انتقاد کرد. این هنرمند پیشکسوت تئاتر گفت: باید نگاه 
کنیم در کجا ایس��تاده ایم و اصال تئاترمان چه جایگاهی 
دارد؟ تئاتر اصفهان از پای بس��ت ویران اس��ت و عده ای 

اعتقاد دارند که باید فاتحه این تئاتر را خواند.
از طرف دیگر هر س��ال تعداد زیادی دانشجوی در تئاتر 
اصفهان رشد می کنند، اما واقعا خروجی این  همه دانشجو 
چه قدر است و ما به کجا رسیده ایم؟ من با تئاتر اصفهان 
قهر کرده ام و دلیلش هم این است که مسئوالن توجهی 
به آن ندارند.50 سال پیش در اصفهان اتللو و مکبث روی 
صحنه می بردیم. چه طور شده امروز تئاتر اصفهان به این 
روز افتاده است؟ س��ابقه تئاتر مدرن در اصفهان حتی از 
تهران نیز بیشتر اس��ت. قبل از آن نیز ارامنه اصفهان در 
تئاتر ایران پیش��تاز بوده اند، ولی یک نفر باید پیدا شود و 

تحقیق کند که چرا این گونه شده ایم.

خبرکوتاه 

خبر
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کارگاه آموزش شیوه نگارش فارسی

 فرهنگس��رای رس��انه، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی، تفریح��ی ش��هرداری اصفهان، 
28 اردیبهشت کارگاه آموزشی یک روزه »شیوه نگارش فارسی در مطبوعات« را با حضور 

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی برگزار می کند. 

 تئاتر اصفهان ب��ا ظرفیت بس��یار باالیی ک��ه دارد، نبای��د فقط به 
اردیبهشت محدود شود. 

از زمان حضورم در اصفهان تا امروز، بررس��ی هایی درباره تئاتر این 
شهر انجام داده ام.  

حتی دیداری نیز با تعدای از تئاتر ی ها داش��ته ام و پی بردم ظرفیت 
تئاتراصفهان آن قدرباالس��ت ک��ه نباید فقط به اردیبهش��ت تئاتر 
محدود ش��ود.این ش��هر ظرفیت باالیی در هنرهای نمایش��ی دارد 
و هنرمن��دان ش��اخصی را 

تحویل داده است.
 از این رو باید ب��رای ارتقای 
آن، فعالیت های بیش��تری 
صورت گیرد. به همین دلیل 
حمایت از گروه ه��ای تئاتر 
 در دس��تور کار ما نی��ز قرار

 گرفته است.

 این دامنه تحریم و دست رد بر سینه کتاب ها زدن آن قدر بود 
که چند ناشر خصوصی درحوزه ادبیات، شعر و حتی آموزشی 
هم بی نصیب نبودن��د تا هر کدام با بهانه ای از نمایش��گاه جا 

بمانند.
 جالب این که پیش��انی دفتر ش��عر ج��وان، یکی از ناش��ران 
نیمه دولتی کش��ور را نیز امس��ال به مهر مبارک محرومیت از 

حضور در نمایشگاه کتاب تهران ممهورکردند. 
ای��ن در حالی بود ک��ه بهم��ن دری، معاون فرهنگ��ی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی، در مصاحبه ای خبر از محرومیت 
تنها یک ناشر )نشرچشمه(، در نمایش��گاه بیست وپنجم داد. 
اما با نزدیک ش��دن به روزه��ای برگزاری نمایش��گاه کتاب و 
سپری شدن روزهای اولیه آن، مش��خص شد ناشران دیگری 

از قبیل نشر »کویر« و »امیدفردا« نیز به جرگه حذف شدگان 
از بیس��ت وپنجمین دوره نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 

افزوده شده اند. 
این دو ناشر از جمله ناشرانی هستند که تنها یک قدم مانده به 
تحویل غرفه نشر خود در اردیبهشت، از ممنوعیت حضورشان 

در نمایشگاه کتاب مطلع شدند. 
بنابراین فهرست غیررسمی ناشران محروم از حضور نمایشگاه 
بین الملل��ی کتاب ته��ران، عالوه ب��ر آن که نام نشرچش��مه 
را در صدر ج��دول حذفی های خ��ود دارد، ازحضور ناش��ران 
ممنوع ال��ورود دیگ��ری همچون نش��ر امیدفردا، نش��ر کویر، 
انتشارات شهیدبهشتی، نش��ر طرح نو، آگه و تعداد دیگری از 

ناشران، خبر می دهد.

 به اعتقاد برخ��ی از کارشناس��ان، ممانع��ت از حضور برخی 
 ناش��ران همچون نش��ر »بوتیمار« - یکی از ناش��ران فعال در 
 حوزه ش��عر در مش��هد - ب��ه بهانه کمبود ج��ا را نی��ز باید به

 فهرس��ت ناش��ران ممنوع الورود به این دوره نمایشگاه کتاب 
اضافه کرد. 

بخش خصوصی منعطف و سیال است 
در س��وی دیگ��ر داس��تان تک��راری بگی��ر و ببن��د در حوزه 
 کتاب و نش��ر، راه های آزمون پس داده انتش��اراتی هاس��ت. 
انتش��اراتی هایی که منتس��ب و متصل به بدن��ه اصلی بخش 
خصوصی هستند و باید با انعطاف راهشان را باز کنند تا حیات 

داشته باشند.
 بد نیس��ت بدانید اگرچه امسال بیس��ت و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران درهای خود را ب��رای حضور برخی از 
ناش��ران حوزه فرهنگی بسته نگاه داش��ت، این مسأله موجب 
نشد این ناش��ران خود را از برگزاری نمایشگاه های خصوصی 
در محل کتابفروشی هایشان محروم کنند؛ این گونه است که 
در زمان برگزاری نمایشگاه 10روزه کتاب، شهر تهران در نقاط 
مختلف خود شاهد برگزاری نمایشگاه های خصوصی کتاب از 

سوی ناشران ممنوع الورود به نمایشگاه بود. 
انتش��ارات طرح نو یکی از این ناش��ران اس��ت که امسال برای 
دومین سال پیاپی اقدام به برگزاری نمایشگاه خصوصی کتاب 
همزمان با روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب در مصالی تهران 

کرده است.
حسین پایا، مدیر انتش��ارات طرح نو در این باره گفت: شرکت 
 در نمایش��گاه کتاب فرصتی مهم و حیاتی برای ناشران است 
 تا به ای��ن ترتیب بتوانن��د برخی از مش��کالت اقتصادی خود 
را که در طول یک سال با آن دست و پنجه نرم کرده اند برطرف 
کنند.   درسال های گذشته این فرصت از طرح نو گرفته شده 
اس��ت، اما ما خودمان را از داش��تن یک نمایش��گاه خصوصی 
در محل کتابفروش��ی طرح نو محروم نکردیم و همچون سال 
گذش��ته تمامی کتاب های خ��ود را با تخفی��ف 20درصد در 
اختیار عالقه مندان و مخاطبان کتاب قرار دادیم، ولی بهتر بود 
متولیان فرهنگ ایرانی بینشی وسیع تر داشتند، چرا که حوزه 
 اندیش��ه با برخورد های س��لبی، نه کوتاه می آید و نه تسلیم 
می ش��ود، بلکه راهی تازه می یابد تا به حیاتش ادامه دهد، به 
ویژه در روزهایی که تعداد رسانه های همه گیر و در دسترس 
از همه انگشتان دست و پا فراتر رفته و همه آدم ها می توانند 

عضو دهکده جهانی باشند.

نمایشگاه کتاب تمام شد

تو  یار مهربانی؟!

بی هیچ تردید و شبهه ای نمایشگاه کتاب تهران مهم ترین اتفاق کتابی و چاپی و نشری کشور  نرگس 
است. چون ایران در همه چیزتمرکزگراست، باید در این حوزه هم، سرانه کتاب، تعداد کتاب، ناظمی نیا

 تعداد کتابخوان، انتش�اراتی ها و همه چیزه�ای مربوط به آن در پایتخت متمرکز باش�د که 
هست.

 بیس�ت و پنجمین نمایش�گاه بین الملل�ی کتاب تهران امس�ال در حال�ی به پایان رس�ید ک�ه برگزارکنندگان، 
 همچون دوره های گذشته، بازدیدکنندگان را ازحضور برخی ناش�ران فعال درحوزه آموزشی و فرهنگ، به  ویژه 
ادبیات و شعر محروم کردند و ظاهرا دامنه ممنوعیت های خود را در مقایس�ه با سال های گذشته چند قدم فراتر 

گذاشته اند. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
1513 کالسه پرونده: 950/90. شماره دادنامه: 216. مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای 
حل اخت��الف فالورجان. خواهان: موسس��ه مالی و اعتباری مهر ب��ا مدیریت مرادعلی 
نیکوپناه به نش��انی اصفهان- خ توحید- جنب تاالر فرشچیان- سرپرست موسسه مهر 
بس��یجیان. خوانده: 1- علی آبادی به نش��انی فالورجان - تعاونی سجاد 4، 2- حسین 
س��عیدی نشانی فالورجان- ش��رکت مسافربری س��جاد. 3- عبداله آشوری به نشانی 
فالورجان – کافش��ان – خ ش��هید بهش��تی. 4- مختار جعفرزاده به نش��انی اصفهان – 
 شرکت زمزم. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوی موسس��ه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه به طرفیت 
علی آبادی، حس��ین سعیدی، عبداله آش��وری، مختار جعفرزاده به خواسته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 43/110/000 ریال بانضمام خس��ارت تاخیر تادیه 
از زمان سررس��ید لغایت مرحله اجرای حکم بانضمام مطلق خس��ارت دادرس��ی علی 
هذا ش��وری با مالحظ��ه اوراق پرونده و مالحظه اصل چ��ک و گواهینامه عدم پرداخت 
ص��ادره از بان��ک مح��ال علیه و نظر ب��ه اینکه خوان��دگان علیرغم ابالغ قانونی نش��ر 
 آگهی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نش��ده و هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه 
خوی��ش ارائه ننموده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواه��ان را مقرون به صحت دانس��ته 
 و ب��ه اس��تناد م��واد 522 و 519 و 198 قان��ون آیی��ن دادرس��ی مدنی و م��واد 313 
و 310 قان��ون تجارت خواندگان را به ص��ورت تضامنی به پرداخت مبلغ 43/110/000 
 ری��ال باب��ت اص��ل خواس��ته وخس��ارت تاخی��ر تادی��ه از تاری��خ سررس��ید چک 
لغای��ت زم��ان اج��رای حک��م و مبل��غ 30/000 ری��ال بابت هزین��ه دادرس��ی در حق 
 خواه��ان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواه��ی در ای��ن مرج��ع و پس از آن ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل اعتراض 
درمحاکم فالورجان می باش��د. م الف: 12225 ش��عبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

فالورجان  
 

ابالغ
1514 تجدیدنظرخ��واه: مؤسس��ه مالی و اعتب��اری مهر با مدیری��ت مرادعلی نیکوپناه 
نش��انی: اصفه��ان خ توحی��د جن��ب ت��االر فرش��چیان سرپرس��تی مهر بس��یجیان، 
 تجدیدنظرخوان��ده: 1- س��ید ه��ادی هاش��می فرزن��د احمدرض��ا، نش��انی: خ پروین 
خ عس��گریه دوم مجتم��ع مالصدرا1 بلوار میخک، 2- عبدالرض��ا زهیری فرزند محمد، 
 نش��انی: خ مع��راج ک امام��زاده ابت��دای میث��م جدید پ 2، وکی��ل یا نماین��ده قانونی: 
 س��ید امی��ن طه امام��ی 2- فاطمه جعفری نش��انی ه��ر دو: اصفهان چه��ارراه توحید 
طبقه س��وم بانک ملت واحد 9، تجدیدنظرخواسته: نس��بت به دادنامه 90/10/18-792، 
 دالئ��ل و منضم��ات دادخواس��ت: 1( کپ��ی مص��دق نام��ه مبن��ی ب��ر دولت��ی بودن، 
2( کپی مصدق دادنامه بدوی. م الف/ 12223 ش��عبه 31 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ رأی
1515 کالس��ه پرون��ده: 707/90، ش��ماره دادنامه: 792، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 31 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواهان: مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مه��ر با مدیریت 
مرادعل��ی نیکوپن��اه نش��انی: اصفه��ان خ توحی��د جنب تاالر فرش��چیان سرپرس��تی 
 مؤسس��ه مهر بس��یجیان، با نمایندگی س��ید امین طه امامی و فاطمه جعفری نش��انی: 
اصفه��ان چهارب��اغ ب��اال روبروی ش��رکت زم��زم مجتمع پارس��یان طبق��ه زیرزمین 
 واح��د 104، خواندگان: 1- س��ید هادی هاش��می نش��انی: خ پروین، خ عس��گریه دوم 
مجتم��ع مالص��درا 1 بل��وار میخ��ک و 2- عبدالرض��ا زهی��ری  نش��انی: خ معراج ک 
 ام��ام زاده ابت��دای میثم جدید پ 2،  گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و 
ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
 ش��ورا ختم رس��یدگی را اع��الم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رای م��ی نماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت خواهان مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر 
 ب��ا نمایندگی س��ید امین امامی ط��ه و فاطمه جعفری بطرفیت س��ید هادی هاش��می و 
عبدالرض��ا زهیری بخواس��ته مطالبه تضامن��ی 5/200/000 ریال وج��ه دو فقره چک 
ب��ه ش��ماره ه��ای 767647-90/7/4 و 873972-90/7/4 بانضم��ام مطلق خس��ارات 
 دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه و صدور قرار تأمین خواس��ته، نظر به اینک��ه خواهان دارای 
شخصیت حقوقی خصوصی می باشد و نمی تواند از نماینده حقوقی استفاده نماید فلذا 
دعوا قابل اس��تماع نبوده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع 
دعوی صادر می ش��ود. رأی صادره ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 
در دادگاه عمومی اصفهان می باش��د. م الف/ 12223 ش��عبه 31 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1516 کالسه پرونده: 949/90، شماره دادنامه: 217، مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای 

حل اختالف فالورجان، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری مه��ر با مدیریت مرادعلی 
نیکوپناه نش��انی: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرش��چیان، خواندگان: 1- میثم صادقی 
نشانی: درچه خ طالقانی کوچه پاییزان 2- قربانعلی قربانی نشانی: فالورجان درچه عابر 
اصلی بن بست میخک پ 221، 3- محمد قدیری نشانی: فالورجان خ اصلی کوچه مقابل 
بسیج، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواس��ت مؤسس��ه مالی و اعتبار مهر با مدیریت مرادعل��ی نیکوپناه به طرفیت میثم 
صادقی 2- قربانعلی قربانی 3- محمد قدیری به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
ب��ه پرداخت مبلغ 8/530/000 ریال بانضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان سررس��ید 
لغایت مرحله اجرای حکم بانضمام مطلق خس��ارت دادرس��ی با توجه به دادخواس��ت 
تقدیم��ی، محتویات پرونده چک ه��ای 172141-151395 گواهی عدم پرداخت و نظر به 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ و نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و دلیل و مدرکی 
دال بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 

دانس��ته و مس��تنداً به ماده 313 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی خواندگان را تضامنًا محکوم به پرداخت مبلغ 8/530/000 ریال بانضمام خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک لغایت مرحله اجرای حکم و مبلغ 30/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی 
در این مرجع ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ 
 قابل اعتراض در محاکم فالورجان میباش��د. م الف/ 12226 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان
 

ابالغ رأی
1517 کالس��ه پرونده: 954/90، ش��ماره دادنامه: 215، مرجع رس��یدگی: ش��عبه دوم 
ش��ورای حل اخت��الف فالورجان، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری مه��ر با مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه نش��انی: اصفهان خیابان توحید سرپرس��تی مؤسسه مالی و اعتباری 
مهر، خواندگان: 1- مصطفی موسوی فرزند الیاس نشانی: فالورجان سودرجان خیابان 
ش��هید منصوری ک باغ 2 جنب پمپ بنزین، 2- ایاز موس��وی نام پدر: سهراب نشانی: 
فالورجان خیابان فردوس��ی کوی ارشاد پالک 22، خواسته: مطالبه مبلغ بیست و چهار 
میلیون و یکصد و نود هزار ریال بابت یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و 
هزینه دادرسی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت آقای مرادعلی نیکوپناه به طرفیت آقایان 
مصطفی موسوی و ایاز موسوی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و چهار میلیون و یکصد 
و نود هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره 382285 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه 

و هزینه دادرسی علیهذا شورا با برسی اوراق و محتویات پرونده و با مالحظه اصل چک 
و گواهینام��ه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان علیرغم 
نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی حضور ندارند و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده اس��ت لذا شورا دعوی خواهان را محرز دانسته و خواندگان را 
بصورت تضامنی به اس��تناد مواد 314 و 313 و 310 قانون تجارت و مواد 519-522-
198 قانون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک به پرداخت 
مبلغ بیس��ت و چهار میلیون و یکصد و نود هزار ریال بابت اصل خواس��ته و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم و س��ی هزار ریال هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکم دادرس��ی فالورجان می باشد. م الف/ 12224 شعبه دوم حقوقی شورای حل

اختالف فالورجان
 

ابالغ دادخواست وضمائم
1518 بدینوس��یله ب��ه آق��اي غالمرضا نی��ک بخت فرزندمحم��د فعاًل مجه��ول المکان 
 ابالغ مي گرددکه خانم طاهره اش��رف پور فرزندس��یفعلي به نش��اني شهرضا – بلوار

م��درس فرع��ي 29 پ��الک 339 دادخواس��تي بخواس��تة صدورگواه��ي ع��دم امکان 
 س��ازش به ای��ن دادگاه تس��لیم که به کالس��ه 890210 ثب��ت و وقت رس��یدگي براي 
روزدوش��نبه مورخ 1391/4/12 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
خواه��ان و به تجویز م��اده73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دفترشعبه اول دادگاه عمومي 
حقوقي ش��هرضاواخذ نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم ،آدرس کام��ل خودرااعالم 

وهردفاع��ي داریدبیان نماییدوبراي جلس��ه رس��یدگي ف��وق نیزدرش��عبه اول دادگاه 
عموم��ي حقوقي شهرضاحاضرش��ویدواگربعداً احتیاج به نش��رآگهي باش��د یک نوبت 
منتشرخواهدش��دومدت آن ده روزخواهدب��ود0 ضمنًا چنانچه کس��ي ازنامبرده اطالع 
داردآدرس دقیق نامبرده رابه این دفتراعالم نماید. مدیردفترش��عبه اول دادگاه عمومي 

حقوقي شهرضا 
 

فقدان سند مالكیت
1519 نظ��ر ب��ه اینک��ه خان��م زهرا موس��وي فرزن��د س��یدعبدالنبي باارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت دوحبه ودوس��وم حبه مشاع از72 حبه شش��دانگ یک قطعه ملک شماره 1977 
فرعي از3 اصلي ش��ده که س��ندمذکوربه میزان 4/5 دانگ درصفح��ه 11دفتر 107 بنام 
محمدعلي هادي الم ثبت و صادرگردیده س��پس نامبرده باانتقال مع الواسطه وبموجب 
 سندش��ماره 85906 – 1371/7/6 دفتر یک ش��هرضا تمامت چهارونیم دانگ رابه خانم 
س��یده بانوموسوي نس��بت به ده حبه وآقاي سیدنجیب اله موس��وي نسبت به بیست 
حبه ودوس��وم حبه وخانم س��یده خاتون موس��وي نس��بت به 10 حبه ویک سوم حبه 
وس��یده کبري موسوي نس��بت به 10 حبه ویک س��وم حبه وخانم سیده زهراموسوي 
 نس��بت ب��ه 2 حب��ه ودوس��وم حبه ک��ه ته س��ند به می��زان 2 حب��ه ودوس��وم حبه 
درسهم س��یده زهراموس��وي قرارگرفت اینک نامبرده درخواست س��ندمالکیت المثني 
نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد آگه��ي معامله اي کرده که در آن اش��اره 
اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  
 روز پ��س از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خ��ود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
1520 نظر به اینکه خانم گلناز موسوي فرزند سیدعبدالنبي باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 10حبه ویک 
س��وم حبه مشاع از72 حبه شش��دانگ پالک 1977 فرعي از3 اصلي شده که سندمذکور 
درصفح��ه 14دفت��ر 107 به میزان یک ونیم دان��گ بنام نرگس خات��ون باقرپور ثبت و 
صادرگردی��ده که نامبرده بموجب سندش��ماره 13507 – 1354/7/7 دفتر 2 ش��هرضا 
تمامت یک ونیم دانگ رابه یعقوب کریمي انتقال داده که اوهم بموجب سندشماره 36705 
– 66/6/8 دفتر 2 شهرضاتمامت یک ونیم دانگ رابه پروین طاهري انتقال داده که پروین 
ه��م به موجب سندش��ماره 95047 – 66/8/7 دفتر 3 ش��هرضا 1/5 دانگ رابه حس��ین 
عرف��ان انتقال داده وحس��ین عرفان نیزبموجب سندش��ماره 85906 – 71/7/6 دفتریک 
شهرضا 1/5 دانگ رابه زهراموسوي نسبت به هفت حبه ودوسوم حبه و گلنازموسوي 
نس��بت به 10 حبه ویک س��وم حبه انتقال داده که ته س��ند به میزان 10 حبه ویک سوم 
حبه درسهم گلنازموسوي قرارگرفته اینک نامبرده درخواست سندمالکیت المثني نموده 
اس��ت که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 
ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي 
 المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي ش��ود. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد

وامالک شهرضا
 

ابالغ دادخواست وضمائم
1521 بدینوس��یله به 1- آقاي محمدرضا آقاسي 2 – ش��رکت تعاوني آذرمهر اصفهان 
فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه بانک توس��عه تعاون به نش��اني شهرضا چهارراه 
م��درس جن��ب بانک ملت دادخواس��تي با نمایندگ��ي آقاي محمدرضا اس��کندري پوده 
به خواس��ته مطالبه وجه س��فته به این دادگاه تس��لیم که بکالس��ه 890201 ح 2 ثبت و 
 وقت رس��یدگي براي روزمورخ 91/9/7 س��اعت 9/5 صبح تعیین گردیده اینک حس��ب 
درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویزم��اده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوب��ت دریکي از جراید 

کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک ماه بامراجعه به دفترشعبه 
دوم واخ��ذ نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم ،آدرس کامل خ��ود رااعالم وهردفاعي 
داری��د بی��ان نمایید وبراي جلس��ه رس��یدگي فوق نی��زدر ش��عبة دوم دادگاه عمومي 
حقوقي ش��هرضا حاضر ش��وید واگربعداً احتیاج به نشرآگهي باش��د یک نوبت منتشر 
 خواه��د ش��د وم��دت آن ده روزخواهدب��ود. مدیردفترش��عبة دوم دادگاه عموم��ي 

حقوقي شهرضا 
 

ابالغ وقت رسیدگی
1524 در خصوص پرونده کالس��ه 24/91 ش 33 خواهان احمد آقابابایی دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال س��ند خودروی س��واری پراید به ش��ماره انتظام��ی 749/13 ب 39 به 
طرفی��ت 1- مرتض��ی بایس��تانی 2- محمدرضا آقابابای��ی تقدیم نموده اس��ت وقت 
 رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه م��ورخ 91/3/16 س��اعت 8 صب��ح تعیی��ن گردیده 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتش��ر، ت��ا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان آتش��گاه 
نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1525 کالس��ه پرون��ده: 90-1220، ش��ماره دادنامه: 1703، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
 13 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان، خواه��ان: محمود نجف��ی نیا نش��انی: اصفهان 
 خیابان مس��جد س��ید مقاب��ل بانک ملی پارچه فروش��ی ای��ده آل، وکیل: نس��یم جنتی 
نش��انی: اصفهان خیاب��ان چهارباغ خواجو، روبروی صدا و س��یما س��اختمان حافظ 
 طبق��ه دوم، خوانده: محس��ن س��اکی نش��انی مجهول الم��کان، خواس��ته: مطالبه وجه 
ی��ک فق��ره چک، هزینه دادرس��ی، تأخی��ر در تأدیه، ح��ق الوکاله وکیل، ب��ا عنایت به 
 محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
آق��ای محم��ود نجفی نیا با وکالت خانم نس��یم جنتی به طرفیت آقای محس��ن س��اکی 
 به خواس��ته مطالب��ه مبلغ پنج میلی��ون ریال وجه چک ب��ه ش��ماره 806810 به عهده 
بانک پس��ت بانک ایران ش��عبه مس��جد س��ید به انضم��ام مطلق خس��ارت قانونی، با 
توجه ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و صدور گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
 خواه��ان در مطالب��ه وج��ه آن دارد و اینک��ه خوان��ده عل��ی رغ��م اب��الغ قانونی در 
جلس��ه حض��ور نیافت��ه و هیچگونه الیح��ه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در 
 مق��ام اعتراض نس��بت به دع��وی خواهان از خ��ود اب��راز و ارایه ننموده ل��ذا دعوی 
خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حک��م بر محکومی��ت خوانده به پرداخت 
مبل��غ پنج میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته و 40/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
ح��ق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید 
 چ��ک موص��وف )90/5/5( ت��ا تاری��خ اجرای حک��م در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1528 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 279/91 و 280/91 خواهان قدی��ر و علی هر دو 
توکلی دینانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت یعقوب و یوس��ف هر دو سلطانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/3/28 س��اعت 11/30 الی 12 تعیین 
گردیده ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جن��ب بیم��ه ایران – مجتمع ش��ماره ی��ک اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی )نوبت اول(
1529 کارت معافی��ت خدم��ت وظیفه عموم��ی اینجانب حمزه حبیب اله��ی نجف آبادی 
 فرزن��د محمدرض��ا ب��ه ش��ماره کارت 12483041مفقود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط است. 

تئاتر اصفهان را نباید   به اردیبهشت 
محدود کرد

مدیر کل فرهنگ و ارش�اد اسالمی استان 
اصفهان

                                محمود شالویی
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به سوی مغاک با  ورنر هرتزوگ  
DVD آخرین مستند ورنر هرتزوگ، کارگردان شناخته شده آلمانی به نام »به سوی مغاک« 
وارد بازار شد؛ مستندی 106 دقیقه ای درباره مایکل پری و جیسون برکت، محکومان به اعدام 

و لحظات پایانی زندگی آنها در آمریکا. 
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کمیته هماهنگ��ی جامعه اصناف    
س��ینمای ایران از تعداد زیاد افراد 
اعزامی به کن از هزینه بیت المال، 
اظهار ش��گفتی و تأس��ف کرد. به 
 گ��زارش کمیت��ه هماهنگ��ی و 
اطالع رسانی جامعه اصناف ایران، 
در جلسه این کمیته، مسأله هجوم 
سؤال برانگیز و توریستی مسئوالن 
و کارکنان دولتی سینما به به جشنواره کن با هزینه بیت المال، آن هم 
 در ش��رایطی ک��ه اوض��اع اقتص��ادی س��ینما بس��یار نابس��امان و 
رو به ورشکستگی است و در شرایطی که همکاران سینمایی و اهالی 
متخصص سینما مدت هاس��ت با معضل بیکاری دست به گریبانند، 

مطرح و از این بابت اظهار تأسف و شگفتی شد.
  در همی��ن ارتب��اط، درب��اره پی��ش بینی ه��ای موجود در س��ند 
چشم انداز توسعه 20 ساله کش��ور برای بیمه بیکاری اهالی سینما 
و انجام نش��دن اقدامات عملی مدیریت دولتی س��ینما درخصوص 
این بیم��ه بحث ش��د و از این ک��ه درص��ورت بی توجه��ی نکردن 
دولت، در ش��رایط فعلی این بیم��ه تا چه میزان می توانس��ت به کار 
اهالی س��ینما بیاید، اظهار تأس��ف ش��د. همچنین گزارشی درباره 
مس��أله بیمه تکمیلی اعض��ای خانه س��ینما و نامه ای که رؤس��ای 
24 صنف به رییس س��ازمان س��ینمایی ارس��ال کردند، داده شد و 
مقرر ش��د همچنان تا دستور رییس سازمان س��ینمایی برای صدور 
 کارت ه��ای بیمه، پیگی��ری های الزم از س��وی کمیته ام��ور بیمه 

انجام شود.

 با این کار شعور مردم را 
قيچی می کنند

حامد بهداد در بخش هایی از گفتگوی خود در ماهنامه صنعت سینما که به 
بهانه بازی در فیل��م »نارنجی پ��وش« آن را انجام داده، از سانس��ور فیلم 

»سعادت آباد« به شدت انتقاد کرده است.
حامد بهداد در ای��ن مصاحبه گفته: »س��عادت آباد« بي نظی��ر بود، ولي 
بخش خودآگاه جامعه که مسند قضاوت دستش است، به این نوع فیلم ها 
به شکل عمدي بي اعتنایي مي کند و بالیي که س��ر فیلم ها مي آورد، این 
است که حتي وقتي فیلم را در شبکه خانگي ارائه مي دهد، متأسفانه آن را 
سانسور مي کند. در واقع با فیلمي که وزارت ارشاد مجوز داده و در سینماها 
 اکران ش��ده، این گونه برخورد مي ش��ود. با این کار ش��عور مردم را قیچي 
مي کنند. نمي دانند که بازیگر تحلیل خود را تقسیم به کل سکانس هاي 
موجود در فیلمنامه کرده، صحنه ها توس��ط نویس��نده نوش��ته ش��ده و 
کارگردان درباره اش فکر کرده، آن وقت بدون اجازه، به کار هنري دیگران 

دست مي زنند. 
مثل این مي ماند که شما مجسمه امیرکبیر را بسازي، بعد که بخواهي آن 
را در پارک قیطریه نصب کني، بگویند کاله امیرکبی��ر را بردار! این جاي 
تأسف دارد. تازگي در نسخه نمایش خانگي، انتهاي »سعادت آباد« را حذف 
کرده اند. من اتفاقا براي این کار خیلي زحمت کشیدم. کار خوبي بود و یکي 

از بهترین بازي هایم بود.

جش��نواره بین المللی فیلم س��ن سباس��تین، پوس��تر ش��صتمین 
دوره فس��تیوال خ��ود را رونمای��ی کرد.ای��ن پوس��تر ک��ه ب��ه 
نش��ان ش��صتمین س��ال برگزاری ای��ن جش��نواره توس��ط آنجل 
 کان��و طراح��ی ش��ده اس��ت، ع��دد 60 را در ح��ال حرکت نش��ان 
 م��ی ده��د.  کان��و، ط��راح پوس��تر می گوی��د: م��ا می خواس��تیم 
عدد 60 عنصر اصلی پوس��تر ما باش��د؛ در واقع دوس��ت داش��تیم 
 پوس��تر س��مبلی از تاری��خ جش��نواره باش��د و آن را زن��ده کن��د، 
بنابرای��ن تصمی��م گرفتی��م ک��ه 
ب��ه آن اث��ر جنبش��ی بدهی��م. 
کم��ی ب��ا ای��ده تامات��روپ ب��ازی 
 کردی��م؛ ی��ک ب��ازی پرقدم��ت 
از اخت��راع س��ینما. فس��تیوال بین 
المللی فیلم سن سباستین قرار است 
از 21 تا 29 س��پتامبر)31 شهریور 
 تا 8 مهر( در منطقه ش��مالی اسپانیا 

برگزار شود.

هفت، هفتاد من شد 
گ�روه فرهن�گ - اخبار و حواش��ی مربوط ب��ه تعطیلی 
برنام��ه » هفت« و ش��ایعاتی ک��ه از آین��ده ای��ن برنامه به 
گوش می رس��د، بی��ش از ی��ک هفته اس��ت که ب��ه بحث 
اصلی رسانه های س��ینمایی ایران تبدیل ش��ده  و بسیاری 
از جناح ه��ا و طیف ه��ای فک��ری مختلف درب��اره  آنچه که 
برای »هفت« اتفاق افتاده و همین ط��ور رویکرد این برنامه 
پربیننده، اظهار نظ��ر کرده اند. ف��ارغ از تحلیل و بررس��ی 
جوانب این تصمیم رس��انه  مل��ی، خیل��ی از عالقه مندان و 
 بینن��دگان »هف��ت« در پ��ی اط��الع از سرنوش��ت ای��ن 
برنامه اند. ش��نبه  این هفته، درست روز بعد از پخش آخرین 
برنامه  »هف��ت«، یادداش��تی در تعدادی از وب س��ایت ها و 
خبرگزاری های معتبر منتشر ش��ده که حاوی اطالعاتی از 
ادامه  کار این برنامه تلویزیونی اس��ت ک��ه کمتر به آن توجه 
شده اس��ت. اطالعاتی از تیم اجرایی جدید »هفت« و زمان 
شروع فعالیت آنها.  روز ش��نبه خبرگزاری فارس) به نقل از 
وب س��ایت صراط( و همچنین وب س��ایت رسمی  مؤسسه 
فرهنگی شهید آوینی و چندین وب سایت دیگر، یادداشتی را 
با عنوان »گاف جیرانی در آخرین برنامه اش« منتشرکرده اند.  
این یادداشت به حاشیه هایی از صحبت های جیرانی درباره 
مرحوم ایرج قادری در برنامه  جمعه ش��ب پرداخته است، اما 
در بند آخر این یادداشت اشاره شده که تیم جدید »هفت« از 
جمعه آینده کارش را شروع خواهد کرد.  طبق این یادداشت، 
گویا از این هفته محمود گبرلو به عنوان مجری و محمدتقی 
فهیم به  عنوان منتقد ثابت در برنامه حضور خواهند داشت. 
همچنین محمد خزاعی تهیه کننده  جدید »هفت« خواهد 
بود و حسین معززی نیا نیز به عنوان کارگردان ، یکی دیگر از 
اعضای این برنامه اس��ت.  تاکنون گبرلو و خزاعی به صورت 
جدی از حض��ور خود در »هفت« صحب��ت کرده اند، اما این 
اولین باری اس��ت ک��ه از دو چهره   دیگر نی��ز در تیم  جدید 
»هفت« نام برده شده است.  در این بند اشاره شده تیم جدید 
برنامه  سینمایی »هفت« از دو هفته  قبل کار مطالعاتی خود 
را ش��روع کرده، این در حالی  اس��ت که  خبر تعطیل شدن 
برنامه ، تنها چند روز قبل از انتشار این یادداشت در رسانه ها 
اعالم شده بود. با این حس��اب، چند عالمت سؤال و تعجب 
ایجاد می ش��ود؛ آیا روی آنتن بردن یک برنامه پرمخاطب با 
رویکرد مخاطب خاص و در این فضا و جو ایجاد شده پیرامون 
آن، اینقدر آسان اس��ت؟ جواب واضح است؛ خیر. خب پس 
با این حس��اب حتما تیم معرفی از مدت ها قبل مشغول کار 
بودند که به این زودی وارد عمل می شوند و کارشان را پیش 
خواهند برد، به خص��وص این که هیچک��دام از چهره های 
معرفی شده جزو کسانی هستند که بی گدار به آب نمی زنند! 

جالب است نه؟

این تمام ماجرا نیست؛ چرا که امسال درست یک روز قبل از افتتاح  
جش��نواره، روزنامه لوموند بیانیه ای منتشر کرد مبنی بر تبعیض 
جنسیتی در دریافت کنندگان نخل طالیی کن، با این مضمون که  

چرا همه نامزدهاي نخل طالي کن باید مرد باشند؟ 
ماجرا از این ق��رار بود که جمع��ي از فیلم س��ازان زن در مقاله اي 
انتقادآمیز در روزنامه  لوموند فرانسه، از برگزارکنندگان جشنواره 
فیلم کن به علت حضور نداشتن حتي یک کارگردان زن در بخش 

رقابتي گالیه کردند. 
از طرفی نباید فراموش کرد که جشنواره کن همیشه تحت تأثیر 
اتفاقاتی ب��وده که در کداک تیتر می افتاده اس��ت. حتی فلس��فه 
تأس��یس آن هم همین بوده تا اروپایی ها و س��ینمای آنها دربرابر 
هجوم هالیوودیس��م س��ال های جنگ مقاومت کن��د و فرهنگ 
 اروپایی ها استحاله مطلق نش��ود.  به همین دلیل هم پیش بینی 
می ش��د که بعد از اس��کار گرفت��ن کاترین بیگلو ب��ه خاطر فیلم 
»محفظه رنج« و کورسی که با همس��ر سابقش، جیمزکامرون در 
اسکار آن سال داشت، فمینیست های افراطی تند رو دست به کار 

شوند و دوباره فرصت به دست آمده را رها کنند. شصت وپنجمین 
جشنواره  فیلم کن در حالي آغاز خواهد شد که در میان 22 فیلم 
حاضر در بخش رقابتي نامزد نخل ط��ال ، حتي یک کارگردان زن 
نیز دیده نمي ش��ود و به همی��ن دلیل، جمعي از فیلمس��ازان زن 
فرانسوي با انتش��ار مقاله اي انتقادآمیز در روزنامه پرتیراژ لوموند، 
جش��نواره  کن را به جانبداري از کارگردانان مرد و نادیده گرفتن 
فیلمسازان زن متهم کردند. این مقاله روز شنبه با امضاي ویرجیني 
دسپنتس، کولین سرائو و  فاني کوتونکو در روزنامه  لوموند منتشر 
شد تا معتبرترین رویداد سینمایي دنیا به فاصله  دو روز تا آغاز آن، 
وارد بحث داغ طرفداري از کارگردانان مرد ش��ود. درهمین حال، 
گروه فمینیستي »Le Barbe« که این اقدام تحت نظر آن انجام 
گرفته اس��ت، همزمان یک تومار اینترنتي تنظیم کرد که بیش از 
یک هزار نفر از شهروندان فرانس��وي با امضاي آن، اعتراض خود را 
به برگزارکنندگان جشنواره کن اعالم کردند. در مقاله  منتشر شده 
در روزنامه  لوموند آمده است: »کارگردانان 22 فیلم بخش رقابتي 
جشنواره  امسال کن به صورت تصادفي همگي مرد هستند. 63 سال 

از عمر جشنواره  کن مي گذرد، اما ارزش هاي نمادین که هنر هفتم را 
شکل مي دهند، توسط این جشنواره به سخره گرفته شده اند.«  در 
ادامه  این مقاله آمده است: »تنها یک بار در سال 1993 جایزه  نخل 
طال به یک کارگردان زن )جین کمپیون( اعطا شد و در سال 2011 

ش��اید به دلیل عدم هوش��یاري 
برگزارکنندگان جشنواره،  چهار 
کارگردان زن در میان نامزدهاي 
نخل طال قرار گرفتند.« روزنامه  
لوموند در ادامه  این مقاله انتقادي 
نوشته است: »امسال شما آقایان 
بیدار ش��ده اید و ما از این مسأله 
بسیار خرسندیم. جشنواره  امسال 
کن فرصت قدرت نمایي بیشتري 
به وس اندرس��ن،  ژاک آئودیار، 
دیوید لینچ، مای��ک لي، عباس 
کیارس��تمي، کن ل��وچ و دیگر 

فیلمسازان مرد خواهد داد.«
از ن��کات قابل توجه جش��نواره  
امس��ال کن، این اس��ت که تنها 
هفت فیلمس��از زن ک��ه همگي 
فرانسوي هستند، در بخش هاي 

اصلي این رویداد سینمایي فیلم هاي خود را اکران خواهند کرد. در 
همین حال تي یري فرمائو، رییس جشنواره  کن در واکنش به این 
اظهارات تند، اتهام هاي مطرح شده در این مقاله  انتقادي را بي اساس 
دانست و گفت: به عنوان یک شهروند، از فعالیت هاي فمینیستي 
حمایت مي کنم، اما به عنوان یک س��ینماگر حرف��ه اي، آثاري را 
انتخاب مي کنم که واقعا مبناي کیفي داشته باشند. ما هرگز به این 
بهانه که یک فیلم توس��ط یک کارگردان زن ساخته شده است، از 
شایستگي و کیفیت آن چشم پوشي نمي کنیم. وي افزود: در این 
حقیقت تردیدي وجود ندارد که در دنیاي سینما باید فضا و فرصت 
بیشتري به زنان داده شود، اما این پرسش و مسأله نباید در جشنواره  
کن مطرح شود، بلکه در تمام طول سال باید به آن پرداخت. حقوق 
زنان باید در مکان هایي غیر از جشنواره   کن مورد دفاع قرار بگیرد. 
این که در طول برگزاري جش��نواره  کن به موضوع دفاع از حقوق 
زنان پرداخته شود بد نیس��ت، اما نمي توان جشنواره کن را متهم 
کرد که در اختیار کارگردانان مرد است. در همین حال نشریه ها و 
مجالت سرشناس ویژه  زنان در فرانسه، در وب سایت هاي خود تومار 
اینترنتي با موضوع حمایت جشنواره  کن از کارگردانان مرد و نادیده 

گرفتن فیلمسازان زن را منتشر کرده اند.

کن کليد خورد، اما... 

چرا همه  نامزدهاي نخل طالي كن بايد مرد باشند؟ 

امروز برای شصت و پنجمين بارفرش قرمز جش�نواره  فيلم کن به عنوان معتبرترین رویداد  گروه 
سينمایي جهان، قدمگاه چهره هاي سرشناس دنياي هنر هفتم خواهد شد. ازامروز دوباره این سينما 

جشنواره 64 ساله، آوردگاه بزرگان دنياي سينماست که به مدت یك هفته تمام نگاه هاي اهالي 
سينما در سراسر جهان را معطوف به خود مي کند. 
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خداحافظ نارنجی پوش 

الماس ها ابدی اند

خبر 

 گروه س�ينما – این روزها ک�ه فيلم پرح�رف و حدیث مهرجوی�ی از اکران 
رخت بر می بندد و قرار است آخرین فيلم مرحوم قادری اکران شود، دیدن 

عکس های دیده نشده از پشت صحنه نارنجی پوش خالی از لطف نيست. 

لشگرکشی به کن با پول بيت المال

جمعي از فيلمسازان 
زن فرانسوي با 
انتشار مقاله اي 

انتقادآميز در 
روزنامه لوموند، 
جشنواره  کن را 
به جانبداري از 

کارگردانان مرد 
و نادیده گرفتن 
 فيلمسازان زن 

متهم کردند

چندی پیش خبری منتشر ش��د مبنی بر این که جدیدترین 
پروژه س��ینمایی ش��هرام علیدی، کارگردان جوان سینمای 
ایران جزو 10 پ��روژه برتر جهان در ش��صت و پنجمین دوره 
جشنواره بین المللی کن 2012 انتخاب شد. درپی این خبر، 
آزاد محمدی، کارگردان جوان و موفق سینما طی نامه ای که 
منتشرکرد، مدعی ش��د که فیلمنامه مذکور با مشارکت وی 
نوشته ش��ده و حقوق معنوی وی توسط شهرام علیدی زیر پا 

گذاشته شده است.
متن نامه آزاد محمدی به شرح زیراست:

»گورستان مسروقه در کن!
این یک س��رقت فرهنگی اس��ت. فیلمنامه »گورس��تانی که 
هر صبح انگور م��ی داد« حاصل مش��ارکت دس��ت کم 70 
 درصدی بنده در نگارش فیلمنامه نامبرده است که در عملی 
غیر حرف��ه ای و غیر اخالقی، تنها به نام جناب آقای ش��هرام 
علیدی ارائه شده است. اردیبهشت ماه 89 جناب آقای علیدی 
بنده را دعوت کردند به دفترش��ان در کوچه رس��تم، خیابان 
کارگر تا در باره کار حرف بزنی��م. تنها ایده ای از فیلمنامه که 
توی ذهن ایش��ان بود، یک لوکیش��ن بود و دیگر هیچ. از من 
خواست با هم برای این لوکیش��ن داستانی طراحی کنیم. در 
فضایی دوس��تانه و بی هیچ صحبتی از قرارداد و یا دستمزد، 
نزدیک به دو ماه نشس��تیم، حرف زدیم و نوشتیم. بر اساس 
پالت داستانی، بیشتر کاراکترها و ساختار روایی فیلمنامه را 
طراحی و ضمن صحبت، رتوش می کردم و یا نظراتی از جناب 
علیدی را لحاظ می نمودم. پس چهار صفحه ای که آماده شد، 
روی سکانس بندی و صحنه نویسی ها کار کردم تا به نسخه 
اولیه فیلمنامه رسیدیم که ایشان در همان زمان نسخه ای را 
هم برای آقای محمد حقیق��ت � منتقد مقیم پاریس � ایمیل 

کردند جهت اظهار نظ��ر که حاال دیگر ش��ک دارم که در آن 
نس��خه هم نامی از اینجانب برده شده باشد. در آن مقطع من 
در گیر س��اخت فیلم کوتاهم )غروب حلزون( شدم و در روند 
جلس��ات، وقفه افتاد. جناب آقای علیدی در این مدت ظاهرا 
به دلیل رفاقتی که با هم داش��تیم بی هیچ اطالعی فیلمنامه 

را تنها به نام خودشان در بانک فیلمنامه ثبت کرده بودند.
دیگرخبری از هم نداشتیم تا روز دوشنبه 18 اردیبهشت که 
من از طریق سایت های سینمایی متوجه خبر پذیرفته شدن 
فیلمنامه نامبرده تنها با نام ش��هرام علیدی در جشنواره کن 
شدم و طی تماس��ی با ایشان مسأله را جویا ش��دم. در کمال 
ناباوری جناب علیدی به کلی و با وقاحت بس��یار منکر نقش 
بنده در نگارش فیلمنامه شد و تنها از سر لطف و گشاده دستی 
مرا همچون مش��اوری خواند ک��ه از در کنار او ق��رار گرفتن، 
مشعوف شده است! حاال نمی دانم این از کوتاهی دیوارهاست 
و یا تابش افقی آفتاب که آدمی مثل علیدی، س��ایه اش هی 
بلند می شود و در توهم باال بلندی سرش گیج می رود تا خیال 
کند که کسی از کنار او قرار گرفتن مش��عوف می شود! البته 
دور از انصاف است که به این نکته اش��اره نکنم که ایشان در 
انتهای تماس تلفنی، در کمال بزرگ��واری فرمودند که »بیا و 
متریال مربوط به خودت را بردار!« آیا در این صورت چیزی از 

این فیلمنامه باقی خواهد ماند؟
باری قائله این سرقت دوستانه را با ارائه مستندات موجود در 
زمان همکاری، به پیوست شکایتی برای احقاق حقوق مادی 
و معنوی خ��ود قویا از طریق مراجع قانون��ی پیگیری خواهم 
 کرد که شاید )البته شاید( امثال ایشان، دست کم ازاین پس 
راه های محترمانه تری برای تضیی��ع حقوق مادی و معنوی 

دوستان و همکاران خود پیدا کنند!« 

میرعالی��ی، مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فارابی ک��ه به همراه 
حس��ن نجاریان قائم مقام، پژمان لشکری پور معاون فرهنگی 
و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی بنیاد س��ینمایی فارابی 
از پشت صحنه فیلم»اس��ترداد« بازدید می کرد، گفت: بعضی 
از همکاران این روزها بد به س��ینما می تازند و یادش��ان رفته 
سینمای ایران را در تمام جهان به عنوان یک سینمای نجیب، 
ارزشی و انسانی می شناسند. وی افزود: این دوستان گل هایی 
به دروازه خودی می زنند که قطعا تا پای��ان بازی قابل جبران 
نخواهد بود. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره دالیل این 
اتفاق در سینمای ایران، به مدیر روابط عمومی پروژه »استرداد« 
گفت: متأسفانه ما وقتی می خواهیم به سیاست بپردازیم ، یاد 
سینما می افتیم و وقتی می خواهیم از سینما یاد کنیم، آن را با 
سیاس��ت های روز تلفیق می کنیم. همه فراموش کرده ایم  که 
اگر از سیاست، فرهنگ تولید شود، آن فرهنگ، فرهنگ غلطی 
خواهد بود، اما اگر از فرهنگ، سیاست تراوش کند، آن سیاست 
نجابت و ارزش های انسانی را با خود به همراه خواهد داشت. وی 
ادامه داد: بهترین مثال برای رویکرد اخیر، تولید اثر فاخر پروژه 
»استرداد« است که از س��ینمای تاریخی در زمانی محدود و با 
یک سرمایه معمولی در حال ساخت است و با توجه به فیلمنامه 
و عوامل فنی و غیر فنی که در این پ��روژه همکاری می کنند، 
می توان نوید یک تولید ارزشمند را داد که نظر مثبت مخاطبان 

و منتقدان را توامان جلب خواهد کرد. 
در حال حاض��ر فیلمب��رداری مرحله س��وم پ��روژه تاریخی 
»اس��ترداد« ب��ه کارگردانی عل��ی غف��اری و فیلمب��رداری 
محمود کالری در شهرک غزالی تهران در حال انجام است. در 
این مرحله طبق برنامه ریزی انجام شده، سکانس های مربوط 
به تهران قدیم فیلمبرداری خواهد شد. ایرج رامین فر طراحی 

صحنه و لباس را بر عهده دارد و کار صداب��رداری آن بر عهده 
حسن زاهدی است. طهورا ابوالقاس��می به همراه دیگر عوامل 
تولید، در حال آماده کردن لوکیشن های  بیمارستان، چاپخانه، 
زندان و... برای فیلمبرداری فاز بعدی این پروژه هستند. تاکنون 
بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان، الیس��ا کاچر، 
الکساندر ناوانف، س��یاوش چراغی پور، صالح میرزآقایی، علی 
رام نورایی، ش��یرین یزدان بخش  و ... جلوی دوربین رفته اند. 
پروژه »اس��ترداد« از محصوالت بنیاد س��ینمایی فارابی و به 
تهیه کنندگی محسن علی اکبری اس��ت که برای اولین بار به 
بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می پردازد.  
این فیلم برای نمایش در سی  و یکمین جشنواره فیلم فجر آماده 
می شود و امسال در بازار جشنواره فیلم کن، چند سکانس از آن 
به نمایش در خواهد آمد. داس��تان فیلم »استرداد« به موضوع 
غرامت جنگی می پردازد که قرار بود توسط انگلستان، آمریکا 
و ش��وروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط 
به مقطع زمانی 1332 است. این فیلم یک درام تاریخی درباره 
وقایع جنگ جهانی دوم و مس��ائلی اس��ت که پ��ای نیروهای 

متحدین و متفقین را به ایران باز کرد.

فيلمبرداری استرداد در شهرک غزالی ادامه دارداین یك سرقت فرهنگی است

فرخ نژاد در جنگ جهانی دوم  گورستان مسروقه در کن ! 

پوستر شصتمين جشنواره بين المللی 
فيلم سن سباستين رونمایی شد
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 امام رضا  )صل اهلل علیه و آله(:
انجام دادن حسنه و كار نیك به صورت مخفی، معادل هفتاد 
حسنه است. آشكار ساختن گناه و خطا موجب خواری و پستی 
می گردد و پوش��اندن و آش��كار نك��ردن خطا و گن��اه موجب 

آمرزش آن خواهد بود.

رازداری وزیر
ابوعبداهلل بن محمد بن عبدوس جهش��یاری، مؤلف کتاب »الوزراء و 
الکتاب« عقیده دارد که وزیر باید رازدار و درس��ت رأی باشد. وی در 
مورد رازداری یکی از وزیران هندی حکایت��ی را نقل می کند که در 
زیر می خوانید: »برای یکی از پادشاهان هند مقداری هدایای فاخر از 

لباس و جواهر آورده بودند. 
در آن وقت دو همس��ر و یکی از وزیران ش��اه حضور داشتند. شاه به 
یکی از همسران خود گفت: که هر کدام از لباس ها یا زیورآالت را که 
می خواهند برای خود انتخاب کنند. زن با اش��اره چشم، نظر وزیر را 
خواست. وزیر با اشاره چش��م به او فهماند لباس ها را انتخاب نماید. 
در آن حال، شاه متوجه او شد. همسر شاه برای آنکه وی گمان نکند 
که وزیر به او نظر داده اس��ت، از انتخاب لباس صرف نظر کرد و وزیر 
مدت چهل سال چشم خود را نیمه باز گذاشت تا شاه گمان کند که 

عادت او چنین است.«

 بزرگ ترین آکواریوم
 استوانه ای دنیا

بلندترین آکواریوم دنیا را در هتل آبی 
ردیسون برلین می توان دید.

ممکن است هتل ردیسون آبی برلین 
مانن��د دیگر هتل های لوک��س به نظر 
برس��د، اما دیدن آکواریوم 25 متری 
به محض ورود و درست در وسط البی، 
آن را منحصر کرده اس��ت. بزرگ ترین 
آکواریوم شیش��ه ای با گنجایش 900هزار لیتر آب شور، به زیستگاه 
بسیاری از ماهی های گرمسیری تبدیل ش��ده است. این آکواریوم با 
11 متر قطر، 56 گونه مختلف از ماهی ها را در خود جا داده اس��ت.

با اس��تفاده از آسانس��ور امکان دیدن ماهی ها از نزدیک و آشنایی با 
معماری این هتل فراهم شده وکار تمیز کردن و غذارسانی به ماهی ها 

بر عهده غواصان گذاشته شده است.

خب، باالخره بعد از چند روز که به 
مجید 
کافی

دلیل س��فر، ش��رف حضور پیدا 
نکرده بودی��م، دوب��اره خدمت 
 رس��یدیم تا مش��تاقان را بیش از این در انتظ��ار نگذاریم. 
نمی دانم چرا  همین االن حس کردم که یک نفر سر شانه ام 

زد و گفت:
 - ک��دام مش��تاق؟! اصال ت��و ب��رای ک��ی داری نارندگی 

می کنی؟ این ها همه خوابند!
اما سعی می کنیم بر این احساسات هیچ انگارانه غلبه نموده 

و خدمتی شایان بنماییم. 
القصه؛ در این چند روزی که از ش��ر حقیر در امان بودید، 
خدا را شکر هیچ اتفاقی نیفتاده اس��ت که اسباب نگرانی 
و اغتشاش خاطر باش��د، در عوض تا دلتان بخواهد اخبار 
مس��رت بخش یا بهتر بگوی��م خنده آور داش��ته ایم. یک 
نمونه اش همین مدیر عامل 19 س��اله تازه کش��ف شده 
در ماجرای اختالس عظمی. این نوب��اوه عزیز، در عنفوان 
زندگی، مدیر عامل شرکتی باگردش مالی میلیون دالری 
بوده و میلیاردها تومان ثروت ش��خصی دارد. این حرف ها 
گفتن ندارد، اما وقتی من 19 سالم بود، هنوز اسکناس هزار 

تومانی ندیده بودم. 
بگذریم... اما الح��ق و االنصاف صدا و س��یما در حق مردم 
ظلم می کن��د؛ دقیق��ه ای خ��دا تومان صرف س��اختن 
س��ریال های رنگ و وارنگ می کند بلکه م��ردم را به زور 
پای تلویزی��ون نگ��ه دارد، در حالی ک��ه دادگاه مربوط به 
اختالس عظم��ی را با رودربایس��تی و ش��طرنجی کردن 
 تصاوی��ر و اس��امی و در ح��د یک��ی دو دقیق��ه نش��ان 

می دهد. 
کاف��ی ب��ود فیل��م جلس��ات دادگاه را در ی��ک س��اعت 
مناس��ب پخش م��ی کردن��د تا ب��ه پ��ر بینن��ده ترین 
س��ریال س��ال تبدیل ش��ود. موضوعات هم ک��ه همان 
 اس��ت؛ از آخ��ر و عاقب��ت م��ال ح��رام خ��وردن بگیر تا 
 یک شبه ره صد س��اله رفتن و چک های بی محل و بقیه 
 داس��تان هایی ک��ه س��یما عالق��ه ش��دیدی دارد تا در 
سریال های گوناگون، عواقبش را به رخ مردم بکشد. کافی 
بود جلسات دادگاه را هفتگی پخش می کردند و یک اسم 
دهن پرکن هم به س��یاق اخیر می گذاشتند رویش. مثال 
»درماندگی« یا »ویرانی« یا اصال برای این که بر پیام سریال 
تأکید بیشتری شود، اسمش را می گذاشتند »آخر و عاقبت 
توجه نکردن به پیام های سریال های صدا و سیما«. جالب 
 اینجاست که س��یما پیش از این هم سابقه پخش چنین 
س��ریال های موفق��ی را در کارنام��ه دارد؛ مثال س��ریال 
 دادگاه کرباس��چی. معل��وم نیس��ت چ��را دیگ��ر از این 
س��ریال ها پخ��ش نمی کنن��د؟ نم��ی دان��م اختالس 
ت��ا اخت��الس فرق م��ی کن��د ی��ا اخت��الس کنن��ده تا 
 اختالس کنن��ده؟ به هر حال ب��ا توجه به رو ش��دن انواع 
اختالس جات ما منتظر پخش سریال های جذابی از این 

دست هستیم.

روزگار جوانی
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آنتونی موتای 24 ساله، مخترع کفش کتانی قابل شارژ، کفش خود را در اولین هفته اختراع 
و فن آوری کنیا که در نایروبی برگزار شد به نمایش گذاشت.

این کفش در داخل خود یک چیپ کریستالی دارد و شاید هم یک دستگاه پیزو الکترونیک 
در آن کار گذاشته شده که وقتی سر کفش خم می شود، نیرو تولید می کند.

وقتی فرد راه می رود، این کتان��ی می تواند انرژی مورد نیاز برای تلف��ن همراه را از طریق 
یک کابل که به جیب شما می رسد، تأمین یا حتی برای شارژهای آینده نیرو ذخیره کند.

موتا به CNC World گفت: این شارژ با فشار کار می کند. وقتی راه می روید، فشاری که 
به کفش وارد می شود برق مورد نیاز برای شارژ تلفن همراه را فراهم می کند.

این تکنولوژی روی هر کفشی به جز دمپایی حمام کار می کند و وقتی کفشتان کهنه شد، 
می توانید آن را به کفش جدید خود منتقل کنید.

اما یک خبر خوب آن هم برای افرادی که چند تا گوشی را با خودشان حمل می کنند، این 
که، این کفش قادر است همه آنها را به طور همزمان شارژ کند.

این طرح از سوی ش��ورای ملی علم و فن آوری کنیا )NCST( تا س��قف شش هزار دالر 
حمایت شده است. اختراع آقای موتا هم اکنون به ثبت رسیده و به زودی وارد مرحله تولید 
انبوه می شود. قیمت احتمالی آن هم 46 دالر است که شامل 2/5 سال گارانتی هم می شود.

شرکت هوندای ژاپن در کشور ما با موتورسیکلت های خود معروف شده است. تعداد زیادی 
از موتورسیکلت های ساخت این کشور، در ایران و بسیاری دیگر از نقاط دنیا در حال استفاده 
هستند، اما این شرکت ژاپنی مانند سایر شرکت های فعال در عرصه وسایل نقلیه، نگاهی 
نیز به بازارهای آینده دارد. این شرکت از یک موتور سیکلت نمونه برای سال 2015 میالدی 

پرده برداری کرده که از نظر ظاهری، تفاوت آنچنانی با موتورسیکلت های معمولی ندارد.
در طراحی بدنه سعی شده تا بیشتر به مسأله آیرودینامیک توجه شود تا وسیله مذکور بتواند 
راحت تر هوا را شکافته و به جلو برود. جنس بدنه این موتور سیکلت از ترکیب موادی مثل: 
تیتانیوم، آلومینیوم و فیبر کربن است. این موتورسیکلت از یک سیستم پیشران هیدروژنی 
به همراه یک سامانه شش دنده بهره می برد که باعث می شود تا آلودگی تولید شده توسط 
آن به پایین ترین حد ممکن برسد. در این موتورسیکلت، رایانه ای تعبیه شده که از طریق 
یک صفحه نمایش »OLED« پنج اینچی قابل دسترسی است. در این رایانه شما قابلیت 
دسترسی به سیستم مکان یاب جهانی و سیستم کنترل س��رعت دسترسی دارید. قابلیت 
جالب دیگری که این موتورسیکلت دارد، مسأله استفاده از نوعی تکنولوژی راداری است که 
وضعیت وسایل نقلیه رو به روی موتورسیکلت را تشخیص داده و در صورت احساس خطر، 

سرعت این وسیله را کاهش می دهد.

موتورسیکلتی مجهز به رادار موبایلتان را با کفش شارژ کنید
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آگهی مزایده و مناقصه

نوع موضوعشماره
بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

192/157/000جاریمزایده فروش مزرعه و باغ صفادشت خوانسار91-1-66

مناقصه خرید تجهیزات الکترومکانیکال، حوضچه دانه گیر و ایستگاه پمپاژ 91-1-78
117/000/000عمرانیپساب برگشتی تصفیه خانه فاضالب شهرضا

مهلت تحویل اسناد مزایده ومناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/03/06
گشایش پاکات مزایده و مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/03/07

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مزایده و مناقصه: پایگاه اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

باغ  و  مزرعه  فروش  مزایده  طریق  از  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
صفادشت خوانسار و از طریق مناقصه خرید تجهیزات الکترومکانیکال، حوضچه دانه گیر و ایستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفیه خانه فاضالب شهرضا را مطابق جدول زیر انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده اجاره
)شماره 91-2(

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد ساختمان مسکونی خود واقع در اصفهان- 
به  مزایده عمومی  برگزاری  از طریق  را  کاشانی  بیمارستان  غرب  کاشانی- کوچه  خیابان 
صورت اجاره از تاریخ 91/4/1 به مدت دو سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 
عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 91/3/3 
جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به 
حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت 
هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.

قیمت پایه اجاره بها ماهیانه: 15/000/000 ریال 
آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 شنبه مورخ 91/3/6 

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
به اسناد ارسالی ناقص و یا اسناد ارسالی پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

معاون اداری و پشتیبانی

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب 
شرب و فضای سبز سد زاینده رود را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات 
زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در 

مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.

مبلغ پایه: 1843590175 )یک میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و پانصد و نود 
هزار و صد و هفتاد و پنج ریال( براساس فهارس بهای پایه سال 1388

حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان چادگان- تأسیسات سد زاینده رود

مدت اجراء: 12 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها 
و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند 
نسبت به اعالم آمادگی کتبی و ارائه مدارک مثبته شرکت )آخرین آگهی تغییرات و 
آخرین گواهینامه تشخیص صالحیت( اقدام نماید پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه 

گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

آئینه خانه- جنب هالل احمر-  بلوار  نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- 
 81646-76473 کدپستی  قراردادها-  دفتر  اصفهان-  ای  منطقه  آب   شرکت 

 WWW.ESRW.irصندوق پستی: 391 از سایت

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

امور قراردادها

نوبت دوم
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