
مصلی اصفهان فدای سیاسی کاری ها شد

 شهرک صنعتی محمود آباد 
در چنبره مافیای زمین خواری

چند روش برای 
 لذت بردن 
از زندگی

 اصفهان در طرح های ملی ناکام است؟

در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان چه می گذرد؟

شوک هدفمندی
4 نوبرانه ها را هم گرفت

 قادری یک 
اصولگرا بود 1112

 پاهای انسان شخصیت
12 او را لو می دهند

من همه را تکذیب می کنم

4 هزار پرونده تخلف گرانفروشی در اصفهان

می گوید درگیر کارهای هیأت فوتبال استان است و دبیرش به رتق و فتق 
امور انتخابات می پردازد. رقبایش را کاربلد و تحصیلکرده ورزش می داند 
و از آنها به عنوان بزرگان ورزش اصفهان یاد می کند. اضطراب و دلهره برای 
انتخابات شنبه آینده از صدایش منتقل نمی شود و انگار خیالش به نوعی 
راحت است. حاال برای ابقا یا رفتن، ما نمی دانیم! هر چه هست با آرامش 

صحبت می کند و تأکید دارد هیأت فوتبال در چند سال اخیر ...

 مصلی اصفهان در کنار مترو، نقش جهان و سالن اجالس سران 
از دیگر پروژه هایی اس��ت که از س��ال های گذشته معلق مانده 
اس��ت و برای ش��نیدن قصه پردرد آن، باید پ��ای درد دل های 

مردم بنشینیم. 

 89 رأی برای 
نماینده اول تهران

در حالی ک��ه »جنگ اعتبارنامه ه��ا« تا دیروز صبح 
در صحن علن��ی مجل��س ادامه داش��ت، باالخره با 
تأیید اعتبارنامه نماین��دگان مجلس، راه برای انجام 
انتخابات هیأت رییس��ه دای��م هموار ش��د. در این 
انتخابات که هش��ت روز پ��س از انتخاب��ات هیأت 
 رییس��ه موقت انجام می ش��د، تغییراتی در ترکیب 

هیأت رییسه مجلس صورت گرفت.

8

3

4

وعده مجدد روس ها برای ا فتتاح 
نیروگاه بوشهر2

ایران به المپیک می رود؟ 9

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط در 
بخش های مختل��ف اقتصادی، اجتماع��ی، تولیدی و صنعتی 
 به مش��تریان خود خدم��ات ارای��ه می دهند.در کش��ورهای 
در حال توس��عه نیز صنایع کوچک و متوسط عامل راهبردی 
برای توس��عه اقتصادی، اش��تغالزایی و رقابت پذیری صنایع 
هس��تند. 91 درصد صنایع فعال در اس��تان اصفهان به عنوان 
قطب صنعت کشور، صنایع کوچک هس��تند. اصفهان از نظر 
تعداد، وسعت و میزان اشتغال ش��هرک های صنعتی، برترین 
استان کش��ور محس��وب می ش��ود. این اس��تان از نظر تعداد 

 خوشه های صنعتی شناسایی ش��ده نیز دارای رتبه برتر کشور 
است. شهرک های صنعتی گس��تره بسیار وس��یعی از استان 
اصفهان را در برگرفته اند که بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری 
و اشتغال استان قلمداد می ش��ود. توزیع عادالنه شهرک های 
صنعتی در استان به گونه ای است که در جای جای آن حداقل 
یک شهرک یا یک ناحیه صنعتی وجود دارد تا عالقه مندان به 
سرمایه گذاری در صنعت، بتوانند در نقطه دلخواه خود، زمینه 

تولید را فراهم کنند.

5

گرد وغبار دست از سر 
اصفهان بر نمی دارد

سبقت قیمت خانه
 از تورم

نام دو سینمای اصفهان 
عوض می شود

فرصت 10 روزه برای 
دارندگان کارت سوخت

 تیموریان و جباری
 در لیست خرید سپاهان 

 نخندیده ام، اما
گریسته ام... بارها... با 

صدای بلند...
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شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ برآورد 

)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(

6/755/736/000230/200/000جاریاجرای عمليات خدمات مشتركين منطقه چهار شهر اصفهان91-1-102

مديريت بهره برداری خدمات مشتركين و بهره برداری فاضالب 91-1-103
7/903/271/600265/000/000جاریشهر خوراسگان و حومه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات خدمات مشترکین منطقه چهار شهر اصفهان و 
مدیریت بهره برداری خدمات مشترکین شهر خوراسگان و حومه را به شرح ذیل از محل اعتبارات جاری از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/3/27
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/3/28

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: پروژه خرید و حمل آسفالت از نوع شکسته کوهی 
انفجاری )012-019( توپکا به صورت تنی جهت معابر شهرداری منطقه یک 

شهر نجف آباد با اعتبار 3/500/000/000 ریال
مدت اجرای پروژه: 60 روز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: معابر شهرداری منطقه یک شهر نجف آباد

شرایط شرکت در مناقصه: دارابودن رتبه الزم متناسب با نوع پروژه و رعایت 
سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع 
مناقصه و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )شرکت کنندگان در 

مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند(.
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت 
های واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
قراردادهای  امور  به   91/3/20 مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  مناقصه 
شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 91/03/27 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل 

نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

به حساب  واریزی  فیش  ریال طی  مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 
سیبا بانک ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار را طی فیش واریزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه 

بانکی ارائه نمایند.
تذکر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مناقصه به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
یا کلیه پیشنهادات مختار  یا قبول یک  آباد در رد   تذکر 2: شهرداری نجف 

می باشد. 
محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

6250732-3
6265583

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

2

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 675
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی 
العاده قانونی آن دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق  نمایندگان  یا  و   خاص( 

شرکت که رأس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1391/4/1 در محل مرکزی شرکت واقع در 
کیلومتر 65 جاده اصفهان اردستان جنب کارخانه سیمان اردستان دفتر شرکت حمل و 

نقل سیمان ساز اردستان حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عبارتست از:

1- استماع گزارش های هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش 
سرمایه شرکت

2- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت و اصالح ماده 5 اساسنامه در رابطه با 
سرمایه

3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات و بازسازی واحد رادیولوژی،
سی تی اسکن و درمانگاه سرپایی بیمارستان امام خمینی »ره« فالورجان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir بخش مناقصات و مزایده 

های دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 7922191 تماس حاصل فرمایند. 
م الف/ 4422

آگهی مزایده )مرحله اول(
ش��هرداری آران و بیدگل به اس��تناد مصوبه ش��ماره 361 مورخ 91/03/10 
شورای اسالمی شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره و بهره 
برداری از پروانه تاکسی بی سیم آران و بیدگل با قیمت پایه کارشناسی به ازای 
هر ماه اجاره مبلغ 8/000/000 ریال و پیش پرداخت 70/000/000 ریال برای 
مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
ش��رایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار 
نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران 

و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

چهره روز

 حمايت ريیس جمهور تونس 
از حق هسته ای ايران 

رییس جمهور تونس با تأکید بر توس��عه روابط با جمهوری اسالمی 
ایران از حق کش��ورمان در اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هس��ته ای 
حمایت کرد. منصف المرزوقی، رییس جمه��ور تونس در گفتگو با 
العالم درباره روابط جمهوری اس��المی ایران و تونس اظهار داشت: 
روابط خوبی بین دو کش��ور وجود دارد و ما اختالفات ریش��ه ای با 
برادران ایرانی خ��ود نداریم. وی ب��ا تأکید بر تقویت س��طح روابط 
دوجانبه، افزود: تونس از حق ملت ایران برای بهره برداری صلح آمیز 

از انرژی هسته ای حمایت می کند.

 حضور حدادعادل با پای شکسته  
در مجلس

نماینده تهران که چهارش��نبه هفته گذش��ته در بازی فوتبال دچار 
شکستگی پا شد، روز گذشته در صحن مجلس حضور یافت. غالمعلی 
حدادعادل، نماینده تهران و کاندیدای هیأت رییسه موقت مجلس که 
نتوانست رأی الزم را برای ریاست مجلس به دست آورد، چهارشنبه 
هفته گذشته در بازی دوستانه فوتبال از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی 
شد. وی با وجود این آسیب دیدگی در حالی که عصا به دست داشت 

و دشداشه سفیدرنگ به تن کرده بود، وارد صحن مجلس شد.

 قدردانی انقالبیون بحريني 
از بیانات اخیر رهبر انقالب

ائتالف یاران چهاردهم فوری��ه بحرین، از مواضع رهبر معظم انقالب 
اس��المی در حمایت از انقالب مردم این کشور قدردانی کرد. ائتالف 
یاران انقالب 14 فوریه درا دامه این بیانیه خاطرنشان کرد: در بحرین 
مظلومیت مردم این کشور در سایه توطئه آمریکایی – صهیونیستی 
که از سوی رژیم های مرتجع و قبیله ای عربی و حکام مستبد ریاض 
و دوحه حمایت مالی می شود، بس��یار بزرگ است. اگر دخالت های 
کاخ سفید و اشغال بحرین از سوی ریاض و لشکرکشی به این کشور 
و سرکوب اعتراض ها و انقالب مردمی نبود، پیروزی ملت بحرین در 
فوریه و مارس سال گذشته بر حکومت آل خلیفه بسیار نزدیک بود.

روز گذشته در چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان م��ردم اعضای هیأت رییس��ه دای��م نهمین دوره 
 مجلس شورای اسالمی در سال اول را انتخاب کردند. علی رغم 
گمانه زنی ها در مورد عدم ش��رکت حداد ع��ادل در انتخابات 
ریاس��ت مجلس پس از شکس��ت او در انتخاب رییس موقت 
در هفت��ه گذش��ته، نماینده اول ته��ران باز هم نامزد پس��ت 
 ریاس��ت مجلس ش��د؛ اقدامی که آن را بایس��ت یا به حساب

 خوش بین��ی بیش از ح��د او و ی��ا فعالیت های فش��رده او و 
حامیانش در طی هفته گذش��ته برای جلب آرای نمایندگان 
مجلس گذاش��ت. علت هرچه بود، اما حدادعادل این بار حتی 
شکستی س��نگین تر خورد تا علی الریجانی، نماینده اول قم 
برای اولین س��ال فعالیت پارلمان نهم رییس مجلس ش��ود.   
  الریجانی در انتخابات دیروز 177رأی را به خود اختصاص داد و 
حدادعادل نیز 89 رأی را از آن خود کرد و چهار رأی نیز سفید 

اعالم شد.
 همچنین محمدرضا باهنر و حجت االسالم سید  محمد حسن 

ابوترابی  فرد، نمایندگان تهران و حجت االس��الم احمد سالک 
نماینده اصفهان برای تصدی سمت نایب رییسی نامزد شدند 
که  ابوترابی فرد ب��ا 232 رأی و  باهنر ب��ا 179 رأی از مجموع 
271 رأی حاصله، به عنوان نواب اول و دوم هیأت رییسه دایم 
 برای اولین سال فعالیت مجلس نهم انتخاب شدند. سالک نیز 
85 رأی نمایندگان را به خود اختص��اص داد. به این ترتیب و 
با تغییر ترکیب آرا نس��بت به انتخابات هفته گذش��ته به نفع 
ابوتراب��ی، وی در س��ومین دوره حضورش در هیأت رییس��ه 

مجلس برای اولین بار به عنوان نایب رییس انتخاب شد.
 حجت االس��الم حس��ین س��بحانی نیا، علیرض��ا من��ادی، 
ش��اهین محمدصادق��ی، محمدحس��ین فرهنگ��ی، ج��واد 
جهانگی��رزاده و محمد دهقان، ضرغام صادقی، س��یدمرتضی 
حس��ینی، س��یدعلی طاهری، ابراهی��م کارخان��ه، غالمرضا 
کاتب، حاجی دلیگانی و س��یدرمضان ش��جاعی کیاسری نیز 
کاندیداهای عضویت در هیأت رییس��ه دای��م مجلس نهم به 
عنوان دبیر بودند که بر این اس��اس، حجت االس��الم حسین 

سبحانی نیا با 166 رأی، محمدحس��ین فرهنگی با 164 رأی، 
محمد دهقان با 161 رأی، شاهین محمدصادقی با 152 رأی، 
علیرضا منادی با 140 رأی، جواد جهانگی��رزاده با 134 رأی 
از مجموع 274 آرای مأخوذه به عنوان دبیران هیأت رییس��ه 
دایم مجلس نهم برگزیده ش��دند. سیدشریف حسینی با 166 
رأی، عبدالرض��ا مصری با 165 رأی و محمد آش��وری با 152 
 رأی نیز به عن��وان ناظران هیأت رییس��ه دای��م مجلس نهم 

انتخاب شدند.
انتخاب��ات دی��روز هی��أت رییس��ه مجل��س ابهامات��ی را در 
 خصوص جناح بندی های سیاس��ی آینده مجل��س به وجود 
 آورده اس��ت. تردی��دی نیس��ت ک��ه مجل��س نه��م یکی از 
یکدس��ت ترین مجال��س تاریخ ایران اس��ت. وقت��ی رییس 

فراکس��یون اص��الح طلبان 
در مجالس گذش��ته از کافی 
نب��ودن تع��داد نمایندگان 
اصالح طلب برای تش��کیل 
 فراکس��یون م��ی گوی��د،

طبیعی اس��ت که این پیامی 
جز ب��از بودن دس��ت رقبای 
اصولگرای آن��ان برای پیش 
بردن تصمیمات خود ندارد. 

در این میان اما اصرار عجیب 
ح��داد ع��ادل ب��رای رقابت 
با یکی از ه��م حزبی هایش 
ک��ه باعث ش��د عل��ی رغم 
شکس��تن پایش در روزهای 
اخیر، ب��ا پای گ��چ گرفته و 
پوشیدن دشداشه در جلسه 

دیروز حاضر ش��ود و صحن��ه را ب��رای رقیب خال��ی نگذارد، 
 حکای��ت از ماجراهایی دیگر اس��ت. ب��ه نظر می رس��د آنچه 
حداد ع��ادل را که در مجلس گذش��ته عماًل به ی��ک نماینده 
منزوی و بی اثر تبدیل ش��ده بود، این چنین به تکاپو واداشته 
و در جبهه مقابل نیز به تالش ه��ای الریجانی و یاران او برای 
کسب ریاست مجلس جدیتی ویژه بخشیده است، پیدا شدن 
ش��کاف هایی جدید در میان اصولگرایان حاض��ر در مجلس 
نهم اس��ت. به این ترتیب انتخاب��ات دیروز نش��ان داد که اگر 
 چه ترکیب مجلس یکدست اس��ت، اما هیچ پیش بینی ای در 
 م��ورد جهت گی��ری ه��ا و تصمیم��ات آن قطع��ی و حتمی 

نخواهد بود.

تعیین هیأت ريیسه دايم مجلس

89 رأی برای نماینده اول تهران

سه نامزد دور اول انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر به سبب 
آنچه که تخلفات گسترده در دور نخست انتخابات خواندند، 
خواستار ابطال نتیجه انتخابات شدند. عبدالمنعم ابوالفتوح، 
حمدین صباحی و خالد علی سه نامزد دور اول انتخابات که نام 

هیچ کدام از آنها در میان نامزدهای دور دوم دیده نمی شود، 
تخلفات دور اول را بس��یار زیاد دانستند و ابراز داشتند که در 
 این زمینه به دالیل خدشه ناپذیری دست یافته اند که ثابت 

می کند نتیجه دور اول انتخابات باطل است. 
احم��د جمعه، نماین��ده حقوقی س��تاد انتخابات��ی حمدین 
 صباحی روز دوش��نبه در ی��ک کنفران��س مطبوعاتی گفت: 
» نتیجه بر آمده از این انتخابات اهانت به اصل انقالب مردم و 

همه انقالبیون بود.«

رییس مجلس پیش از آغاز نخستین نطق هاي میان دستور در 
مجلس نهم، از شعب خواست تا عصر امروز با تشکیل جلساتي 
تکلیف عضویت نمایندگان در کمیس��یون ها را روشن کنند. 
وي گفت: براي تشکیل کمیسیون هاي مجلس از همین امروز 

تدابیري اندیش��یده شود تا کمیس��یون هایي که با نبود نیرو 
مواجه اند، تکمیل شوند و کمیسیون هایي که با ازدیاد عضو 
رو به رو هس��تند، مطابق آیین نامه داخلي مجلس به تعدیل 
نیرو اقدام کنند. به گفته الریجاني، کمیسیون هاي »انرژي«، 
»صنای��ع«، »امنیت ملي و سیاس��ت خارج��ي« و »برنامه و 
بودجه« داراي بیش��ترین تعداد متقاضي عضویت هستند. از 
سوي دیگر کسي براي عضویت در کمیسیون شوراها ثبت نام 

نکرده و کمیسیون فرهنگي نیز با کمبود عضو مواجه است.

در حالی که »جنگ اعتبارنامه ها« تا ديروز صبح در صحن علنی مجلس ادامه داشت، باالخره  مجید 
با تأيید اعتبار نامه نمايندگان مجلس، راه برای انجام انتخابات هیأت ريیسه دايم هموار شد. کافی

در اين انتخابات که هشت روز پس از انتخابات هیأت ريیسه موقت انجام می شد، تغییراتی در 
ترکیب هیأت ريیسه مجلس صورت گرفت.

گزافه گويی درباره تحريم 
شديد علیه ايران

روزنامه اس��رائیلی هاآرتص ب��ا تیتر »آمریکا خ��ود را برای 
شکس��ت مذاکرات هس��ته ای با ایران آماده می کند«، از 
آمادگی آمریکا ب��رای افزایش تحریم ها علی��ه ایران خبر 
داد. دیوید کوهن، مع��اون وزارت خزان��ه داری آمریکا که 
ب��رای مذاکره با مقام های اس��رائیلی به این کش��ور س��فر 
کرده اس��ت، گفت که واش��نگتن در حال رایزنی با تل آویو 
برای تش��دید تحریم ها علی��ه ایران در صورت شکس��ت 
مذاکرات مسکو اس��ت. وی در مصاحبه با روزنامه هاآرتص 
گفت ک��ه آمری��کا ب��ا همپیمانان��ش در زمین��ه گام های 
جدیدی که فش��ار بر ایران را تش��دید کن��د، رایزنی های 
 منظمی انجام م��ی دهد.کوه��ن تأکید کرده ک��ه خاتمه 
بی حاصل نشست هسته ای مسکو به مفهوم تشدید فشار 

بر ایران است.

چاوز دوباره نامزد شد
هوگو چاوز برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ونزوئال که 
اواسط مهر برگزار خواهد شد، ثبت نام کرد. هنریک کاپریلس 
رادونسکی، رقیب اصلی چاوز و سه نامزد دیگر نیز پیش از 
این برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند. چاوز که 
به دلیل بیماری سرطان در کوبا تحت رادیوتراپی قرار گرفت، 
پیش از این در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرده بود که در 
انتخابات آتي شکست سنگینی به اپوزیسیون وارد خواهد 
کرد. چاوز در این برنامه گفت ک��ه در صورت پیروزی برای 
 یک دوره شش ساله دیگر، دولتش به دنبال رشد اقتصادی 

8 درصدی و تورم تک رقمی خواهد بود.

 همکاری اطالعاتی 
مبارک و اسرائیل

یک کارشناس امور اقتصادی در مرکز مطالعات استراتژیک 
نیل از جزئیات هم��کاری اطالعاتی دیکتاتور س��ابق مصر 
و رژیم صهیونیس��تی و نقش وی در ترور رهبران مقاومت 
فلس��طین پرده برداش��ت. عبدالخالق ف��اروق در گفتگو با 
روزنامه االهرام چاپ مصر اظهار داش��ت: حسنی مبارک با 
همکاری های امنیتی و اقتصادی خود با اسرائیل، به امنیت 
ملی کشور آسیب رس��اند و خیانت بزرگی را در این رابطه 
مرتکب شد. وی با بیان این مطلب، افزود: مبارک در زمینه 
جاسوسی با اس��رائیل همکاری اطالعاتی می کرد که اقدام 
خطرناک وی، نقش بسیاری در ترور برخی رهبران مقاومت 

فلسطین داشت.

خبر کوتاه

خبر بین الملل

غرب جسارت حمله به ايران را 
ندارد

حجت االسالم ابوترابی فرد/ نایب رییس 
مجلس

ای��ران آنچن��ان قدرتمندان��ه ب��ر س��ر مواضع بح��ق خود ایس��تادگی 
می کند ک��ه هیچ قدرت��ی در جهان ج��رأت حمله ب��ه ای��ران را ندارد. 
انقالب اس��المی ایران با اف��کار متعالی رهب��ر کبیر) ره( انقالب ش��کل 
 گرفت. امروز نیز م��ا ادامه دهنده راه ام��ام خمین��ی) ره( خواهیم بود و 
 هی��چ گاه از مواض��ع بح��ق خ��ود دس��ت نخواهی��م کش��ید. 
 ام��ام خمین��ی)ره( ب��ه ش��دت با ه��ر گون��ه ظل��م و س��تم مب��ارزه 
می کردند و ام��روز نیز رهبر معظم انقالب با هوش��مندی و داریت اجازه 
نمی دهند که ح��ق ملت ایران 
 در هیچ جا ضایع شود. دشمنان 
 نم��ی توانن��د ای��ن روحی��ه 
حق طلبی ملت ایران را تحمل 
کنند و از ابتدای انقالب در صدد 
بودند ک��ه از راه ه��ای مختلف 
به ای��ن نظام و انقالب خدش��ه 

وارد کنند.
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آغاز مذاکرات ایران و 1+5 در روسیه

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران  امروز برای شرکت در نشست امنیتی 
راهی سن پترزبورگ  می شود . در این نشست دبیران امنیت ملی کشورهای مختلف در خصوص بحث 

امنیت جهانی به گفتگو خواهند پرداخت. این گفتگوها از امروز آغاز و به مدت دو روز دنبال خواهد شد. 

در   الريجان�ی 
انتخاب�ات دي�روز 
177 رأی را به خود 
و  داد  اختص�اص 
حدادعادل نیز 89 
رأی را از آن خ�ود 
ک�رد و 4 رأی نی�ز 

سفید اعالم شد.

سه نامزد مصری خواستار 
ابطال انتخابات شدند

کمیسیون های پرطرفدار 
مجلس کدامند؟ 

وال��ری لیمارنکو، ریی��س ات��م انرگوپروئک��ت از ش��رکت ه��ای تابعه ش��رکت دولتی 
 روس ات��م از آغاز مقدم��ات راه ان��دازی کامل و صددرصدی نیروگاه هس��ته ای بوش��هر 

خبر داد. 
وي در عین حال گف��ت: تاریخ دقیق راه اندازی صددرصدی نیروگاه هس��ته ای بوش��هر 
در ایران مش��خص نیس��ت و در حال حاض��ر اقدامات مقدمات��ی در این زمین��ه جریان 
دارد. بالفاصل��ه پ��س از آمادگی در این زمین��ه، اقدامات ب��رای راه اندازی کام��ل را آغاز 
 خواهیم ک��رد. لیمارنکو افزود: ب��رای راه اندازی کامل نیروگاه هس��ته ای بوش��هر عجله 
نمی کنی��م، زیرا ایمنی در اولوی��ت فعالیت های ما ق��رار دارد. پیش ت��ر  والری لیمارنکو 
به ریانووس��تی گفته بود، مقام های اتمی روس��یه امیدوارند که بهره ب��رداری صنعتی از 
نیروگاه هس��ته ای بوش��هر تا پایان س��ال جاری میالدی انجام گیرد. وي اظهار داش��ت: 

قصد داریم نیروگاه هس��ته ای بوش��هر را تا پایان س��ال جاری میالدی ب��ه مرحله تولید 
 تجاری برق برس��انیم. کار اصلی تولید تجاری برق در نیروگاه هسته ای در قالب آزمایش 
ماشین آالت امسال انجام می گیرد، ولی به احتمال زیاد امضای اسناد و مدارک مرتبط با آن 

به سال بعد موکول خواهد شد. 
گفتني اس��ت، ق��رارداد تکمی��ل س��اخت واح��د اول نی��روگاه اتم��ی بوش��هر، ژانویه 
 1995 در ته��ران امض��ا و روس��یه موظف ش��د که ی��ک رآکت��ور آبی-آبی و س��وخت 
هس��ته ای مورد نیاز آن را به ایران عرضه کرده و متخصصان ایرانی را آموزش دهد. ارزش 
 این قرارداد حدود یک میلیارد دالر ارزیابی می شود که از این میان، قیمت نیروگاه نزدیک

 850 میلیون دالر است و پیمانکار کل کارهای ساخت و مونتاژ واحد اول نیروگاه، مؤسسه 
روسی اتم استروی اکسپورت است.

انرژی هسته ای

وعده مجدد روس ها برای ا فتتاح نیروگاه بوشهر



يادداشت
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فرهنگ شهروندی 
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 وعده جديد  خروج مشاغل آالينده 
از شهر 

سیدرضا حکیم فعال، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
ش��هری ش��هرداری اصفهان با بیان این که یکی از وظایف اصلی این 
سازمان ساماندهی مشاغل است، گفت: در رابطه با مشاغل آالینده و 
مزاحم تقس��یم بندی هایی صورت گرفته که بر این اساس، آن دسته 
از مشاغلی که خصوصیت آالیندگی را دارند، به خارج از شهر  منتقل 
می شوند. وی با اشاره به این که در این زمینه شرکت شهرک ها باید 
 همکاری الزم را داشته باشد، اظهار داشت: این مشاغل باید حداقل به 
 ۵۰ کیلومتر خارج از ش��هر اصفهان زیر نظر ش��رکت ش��هرک ها در 
 مکان ه��ای آماده ش��ده انتق��ال یابند. وی ب��ه ح��دود۴۷۰ کارگاه 
ریخته گری و نیز کارخانه های ریس��ندگی و بافندگی شرق اصفهان 
اشاره و تصریح کرد: این کارگاه ها در سطح شهرآالیندگی زیادی دارند.

 معتکفان اصفهانی دو هزار نفر 
بیشتر شدند

حجت االس��ام بهش��تی نژاد، مدیرکل تبلیغات اس��امی اصفهان 
ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش اعت��کاف در خودس��ازی معن��وی معتکفین، 
گفت: امس��ال ۷3ه��زار نف��ر در۴۵۰ مس��جد این اس��تان معتکف 
 ش��دند. به گفته وی، این آمار در مقایس��ه با س��ال گذش��ته افزایش 
دوهزار نفری را نشان می دهد. امسال همچنین8۰۰ دانشجو و استاد 
در دانشگاه های استان معتکف شده اند، اظهار داشت: در شهرستان 
اصفهان 8۵ مسجد و در ش��هر اصفهان ۴2 مسجد پذیرای معتکفین 

است.

نورپردازی اصفهان علمی می شود 
ابراهی��م معتم��دی، مدیر عامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
اصفه��ان  گفت: ط��رح جام��ع نورپ��ردازی اصفهان در س��ه فاز در 
حال آماده س��ازی اس��ت و تدوین این طرح تا دو ماه آینده ش��روع 
 می ش��ود. وی با بی��ان ای��ن که وضعی��ت ارتف��اع س��اختمان ها

ب��ر آلودگی ن��وری در س��طح ش��هر تأثیر گذاش��ته اس��ت، گفت: 
ارتف��اع س��اختمان ه��ا باعث ش��ده دی��د آس��مان گرفته ش��ود 
 که این امرنش��ان از ل��زوم نورپردازی ش��هر به نحو مطل��وب دارد.

وی افزود: س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان از ابتدای سال 
۹۱ در ص��دد تهیه طرح جامع نورپردازی مناس��ب برای کانش��هر 

اصفهان است.

ورود دوره کارشناسی ارشد 
سلول های بنیادی به  اصفهان

کامران قائدی، دبیر کمیته س��لول های بنیادی دانشگاه اصفهان از 
برگزاری دوره کارشناسی ارشد سلول های بنیادی برای نخستین بار 
در اصفهان خبر داد. به گفته وی، این کمیته در سال ۱38۹ به دنبال 
تأسیس کمیته های راهبردی دانش��گاه اصفهان تأسیس شد که از 
برنامه های این کمیته، مطالعه بیماری های عصبی نورو دی ژنرتیپ، 
کاربرد س��لول های بنیادی در س��ل تراپی و درمان این بیماری ها و 
استفاده از ترکیبات نو ترکیب به منظور جلوگیری از پیشرفت روند 

بیماری های نورو دی ژنرتیپ است.

شهرستانی ها در پرداخت زکات 
پیشتازند 

حجت  االس��ام رنجبر، دبیرس��تاد زکات اس��تان اصفه��ان گفت: 
شهرستان های اردس��تان، فاورجان و س��میرم در پرداخت زکات 
پیشتاز هستند.به گفته وی، سال گذشته 6۰۰ میلیون تومان زکات 
در سطح استان اصفهان جمع آوري ش��ده است. وی افزود: زکات از 

ارکان دین اسام است و زیربنای اسام نماز، زکات و والیت  است.

میهمان سرزده وارد می شود. پدر، 
روشنک 
بزرگ خانه اس��ت و ریش س��فید موسوی

فامیل. همه در عوض کردن لباس و 
داشتن سرو وضعی مناسب عجله می کنیم. تا وارد می شود، 
بلند می شویم و برای احوالپرسی می ش��تابیم. جدا از روابط 
عاطفی میانمان، به علت رسومات موجود و عرفی که جامعه در 
 وجودمان بنا نهاده، بزرگ ترها حس��ی به نام احت��رام در ما 
برمی انگیزند. بگذریم از این که می گویند جوان های امروزی 
فرق کرده اند و رسم سرشان نمی شود؛ بحث من نشانه هایی 
است که در آداب و رسوم و نیز قوانین رسمی، همواره ردی به 
 جا می گذارند. مثا همین حس احترام، رفتارهایی را سبب 
 می شود که از دسته همین نشانه هاس��ت. ریشه بسیاری از

این ها و تاریخ دقیقشان بر ما مش��خص نیست؛ برخی شاید 
همپای تاریخ بشری اند و برخی به علت وجود تکنولوژی، به 
تازگی وارد شده اند. واقعا نمی دانیم این نشانه ها را چه کسی 
تعریف کرده؛ مثا چه کس��ی گفته که وقتی ماشین جلویی 
بهتان راه نداد و شما هم که دستتان از او کوتاه است  و خواستید 
فحش بدهید، می توانید به جایش از نور باال اس��تفاده کنید. 
 مطمئنا این گونه نش��انه ها از خود فرهنگ یک ملت ناش��ی 
می شود و نه از بیرون؛ چرا که در ملیت های متفاوت یکسان 
نیستند. به احتمال زیاد این ها را کسی از خودش درنیاورده، 
بلکه از بطن فرهنگ آمده اند که به گونه ای با آن س��ازگارند. 
مواد موجود در طبیعت گویی طوری در کنار هم قرار گرفته اند 
که سیس��تمی با قابلیت بازیابی خودکار را تشکیل داده اند. 
مادامی که یکی از آنها توسط انسان یا موجودی دیگر جابه جا 

شود، تأثیرش روی سایر قسمت ها بروز پیدا می کند. 
مثال کوچکش همین گازهای گلخانه ای اس��ت که توس��ط 
انس��ان بر چرخه تحمیل ش��ده اند و اثرش��ان را بر آب وهوا 
حس می کنیم. بس��یاری از قطع��ات فرهن��گ ابتدایی هم  
مناس��ب ترین ب��رای انس��ان ها ب��وده ان��د و م��ا از آن دور 
 افتاده ای��م. اکنون بس��یاری بر س��ر همین موض��وع بحث 
می کنند که آیا بازگشت به س��نت ها )نه سنتی شدن مانند 
گذش��ته( کار بهتری نیس��ت؟ در زمان حاضر نیز بس��یاری 
تاش ها برای فرهنگ س��ازی صورت می گی��رد که با توجه 
به نتیجه آن، می توانیم بگوییم بیش��تر بیراهه ب��وده و گویا 
هنوز در مرحله آزم��ون و خطا قرار داری��م. از انواعش همین 
 رانندگی هایمان؛ ت��ا وقتی می توانیم مش��کلمان را با همان 
چراغ زدن حل کنیم، چرا بوق می زنیم که هم بیشتر اعصاب 
مخاطب را خراب می کند و هم واکنش شدیدتری از جانب وی 
به دنبال دارد؟ این هم از همان نشانه هایی است که قدمتش 
چندان نیست، اما هنوز به آن انس نگرفته ایم و دلمان خوش 

است که می توانیم با عنصر دیگری جایگزینش کنیم.

گرد و غبار دست از سر اصفهان بر نمی داردکسی حق قضاوت بدون مطالعه در مورد حق آبه ها را ندارد
حس��ین محمدرضایی، رییس انجمن حمایت از کشاورزان 
شهرس��تان گفت: هیچ کس حق ندارد در مورد حق آبه های 
زاینده رود بدون مطالعه در پیش��ینه تقس��یم آب زاینده رود 

قضاوت کند.
ب��ه گفت��ه وی، نماین��ده م��ردم شهرس��تان های میم��ه، 
برخ��وار و شاهین ش��هر در جلس��ه مدیریت بح��ران آب آن 
شهرس��تان ها بدون در نظ��ر گرفتن حق آبه های 33 س��هم 

زاینده رود و پیشینه تقس��یم آب زاینده رود، به طور ناشیانه 
و عجوالنه قض��اوت کرده ک��ه این گون��ه صحبت ها موجب 
 خش��م حق آبه داران چند هزار س��اله زاینده رود شده است. 
محمدرضایی تصریح کرد:  اگر کسی در مورد تقسیم عادالنه 
 آب زاین��ده رود قض��اوت کند، باید از پیش��ینه تقس��یم آب 
با اطاع باشد و بدون مطالعه صحبتی نکندو با این صحبت ها 

موجب دلخوشی مردم حوزه خود نشود.

منص��ور شیش��ه فروش، مدی��رکل س��تاد مدیری��ت بح��ران 
اس��تانداری اصفهان گفت: در حال حاضر گرد و غبار های ایجاد 
شده در اس��تان به مرز هشدار نرس��یده، اما اس��تان اصفهان تا 
پایان فصل تابس��تان با چند نوبت گرد و غبار های برون استانی 
 مواجه می ش��ود. به گفت��ه وی، در اردیبهش��ت ماه ج��اری در 
دو نوبت استان با گرد و غبار مواجه بوده است. شیشه فروش افزود: 
همچنین در خرداد ماه جاری نیز وج��ود دو نوبت گرد و غبار در 

استان گزارش شده اس��ت. وی اضافه کرد: منشأ گرد و غبار های 
ایجاد شده در ایران به کش��ور عراق بازمی گردد و گردوغبار های 
خارجی ۹ استان موجود در کشور را فرا گرفته است. مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به این که اصفهان نیز 
یکی از این استان ها به شمار می رود، تصریح کرد: اصفهان از چند 
سال گذشته با منشأ گرد و غبار های بیرونی مواجه بوده که بیشتر 

این گرد و غبار ها ناشی از وزش باد در کشور عراق است.

گشتی در اخبار 

واريز عیدی مددجويان اصفهانی 
بعد از دو سال بدقولی 

رضا بهرامی��ان، معاون حمایت و س��امت خان��واده کمیته ام��داد امام 
خمینی )ره( اس��تان اصفهان از واریز عیدی س��ال گذش��ته مددجویان 
پس از دو س��ال وقفه خبر داد و گف��ت: بدین منظور مبل��غ 28 میلیارد 
ری��ال در طول روزه��ای آتی به حس��اب 83 هزار خانوار تحت پوش��ش 
 ام��داد واری��ز می ش��ود. وی  اظه��ار داش��ت: ب��ا توجه ب��ه تاش های 
ص��ورت گرفته، امس��ال ش��اهد واری��ز عیدی ب��ه حس��اب مددجویان 
خواهیم بود. وی با بیان این که تخصیص عیدی به مددجویان بس��تگی 
به توانای��ی کمیته ام��داد و اعتبارات دول��ت دارد، بیان داش��ت: یکی از 
دالیل تأخی��ر در واریز عی��دی به مددجوی��ان و وقف��ه در پرداخت آن، 
عدم وابس��تگی خانواده های تحت پوش��ش ب��ه ام��داد و خودکفا کردن 
 آنهاس��ت. به گفته وی، تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان83 هزار خانوار است وتا کنون۱۰ هزار خانواده 
تحت پوش��ش کمیته امداد اس��تان اصفهان به دالیلی همچون ازدواج، 
معافیت سربازی و گرفتن وام اش��تغال توانمند شده و از چرخه حمایتی 
خارج شده اند. بهرامیان عنوان کرد: از مجموع۱۰ هزار مددجوی توانمند 
شده استان اصفهان، پنج هزار نفر همچنان زیر چتر حمایتی کمیته امداد 

بوده و تنها مستمری ماهیانه آنها حذف شده است.
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وعده 
تعریض پل بزرگمهر تا 9 ماه دیگر 

علیرضا پرهام، ش��هردار منطقه چهار اصفهان در خصوص طرح تعریض پل بزرگمهر گفت:  
تاکنون پل بزرگمهر ۷/۵ درصد پیشرفت داشته و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، قرار 

است تا ۹ ماه آینده این پروژه به اتمام برسد.
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پس از روی کار آمدن دولت نهم، تع��دادی از اعضای هیأت امنای 
مصلی اصفه��ان با سیاس��ت های دولت نهم مخال��ف بودند و این 
موضوع سبب کارشکنی هایی در این  پروژه شد. بخش عمده  پروژه 
هم که تاکنون معطل مانده، فدای سیاس��ی کاری ها ش��ده است.

بخش دیگری از این طرح  نیز به عدم تخصیص بودجه مناسب به 
این پروژه اختصاص دارد و بودجه های اختصاص یافته به این پروژه 
س��رانجام نامعلومی داشته اس��ت. امروزی ها معتقدند که بودجه 
مصلی در برخی زمان ها خورده ش��ده و این طرح داستان درازی 
دارد؛ البته راه اندازی هایپر مارکت در کنار مصلی اصفهان توانسته 

قلک کوچکی  برای درآمد مصلی باشد. 
در س��ال گذشته قرار شد که س��االنه س��ه و نیم میلیارد تومان از 
محل اعتبارات ملی به مصلی اختصاص داده شود و همین موضوع 
سبب ش��د که معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان بگوید، تکمیل و 
 بهره ب��رداری از مصلی اصفهان ۱3 س��ال زمان می ب��رد. اما اخیراً 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه ادعا کرده که مصلی از اموال اوقاف و 
زمینی وقفی است و معاون عمرانی استاندار تنها باید در مورد شن 
و ماسه مصلی نظر بدهد. احداث و راه اندازی مصای بزرگ اصفهان 

از سال ۱3۷۴ مطرح شده و با وجود این که بیش از ۱۵ سال است 
که از کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث آن گذشته، اما مصلی هنوز 

بارگاهی برای برپایی نماز نشده است. 
مح��ل کنونی برگ��زاری نم��از جمعه  ه��م در اصفهان در ش��أن 
مردم دیندار و مذهب��ی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��امی 
نیس��ت و مردم اصفهان با ضعف های مدیریتی که برای ساخت و 
راه اندازی مصل��ی وجود دارد، طعم محرومیت و نداش��تن مصلی 
 را به وضوح احس��اس می کنند. اما تا کی ای��ن محرومیت باید بر 
مردم اصفهان تحمیل شود و مردم فرهنگی این شهر تا کی باید در 
زیر باد و باران به اقامه نماز بپردازند؟ بار ها و بار ها راه اندازی مصلی 
اصفهان از زبان مردم، رسانه ها، خبرنگاران و مطبوعاتی ها شنیده 
شده ، اما هیچ یک از این افراد حتی یک پاسخ قانع کننده دریافت 

نکرده اند. 
چالش عمده مصلی اصفهان اساسنامه آن است 

مصلی اصفهان همچون مترو، س��الن اجاس سران و نقش جهان 
اصفهان باید به عنوان یک��ی از طرح های می��راث فرهنگی و آثار 
باس��تانی در تاریخ ایران ثبت ش��ود؛ زیرا با چالش های بس��یاری 

مواجه اس��ت که یکی از مهم ترین این چالش ها به اساس��نامه آن 
 باز می گردد. س��ال گذشته آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد، 
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
به شخصیت های حقیقی ذکر شده در اساسنامه مصلی اشاره کرد 
و موروثی شدن اساسنامه و هیأت امنای مصلی را از دالیل ناتمام 
ماندن این پروژه بزرگ دانست. خبرنگاران و اصحاب رسانه اصفهان 
نسبت به این موضوع معترضند و در هر جلسه ای به دنبال خبر های 
جدی��دی از پروژه مصلی اصفهان هس��تند، اما این ط��رح یکی از 
طرح های ناکام اصفهان است که سید جمال الدین صمصام شریعت 
در پایان سال گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به اعتراض ها 
و سؤاالت خبرنگاران در راستای به اتمام نرسیدن طرح مصلی گفت: 
»مردم دعا کنند تا مصلی ساخته شود«؛ اما این صحبت ها نه تنها 
جوابی قانع کننده برای مردم و اصحاب رس��انه نیست، بلکه مردم 
با پاسخ های بدون منطق مسئوالن تنها نس��بت به آنها بی اعتماد 
شده اند و تمام این موارد حاکی از این بوده که امید های اصفهانی ها 

برای تکمیل مصلی به ناامیدی مبدل شده است.

مصلی را يک ساله تحويل می دهیم
حجت االسام حسین اژدری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان  هم که اخیراً در ب��اره مصلی اصفهان اظهار نظرهای خود 
 را آغاز کرده، می گوید: چنانچه در سفر رییس جمهور به اصفهان 
۵۰ میلیارد تومان اعتبار ب��رای تکمیل مصلی اختصاص یابد، این 
پروژه را یک ساله تکمیل می کنیم. به گفته وی، این پروژه به عنوان 
یکی از پروژه های مهر ماندگار اصفهان نامگذاری ش��ده و در حال 
حاضر همه درآمد موقوفات مصلی،  به حس��اب خود مصلی واریز 

می شود.

مصلی اصفهان از پروژه های مهر ماندگار نیست
البته این اظهارات در حالی مطرح است که علیرضا ذاکر اصفهانی، 
اس��تاندار اصفهان به صراحت اعام کرده که  مصل��ی اصفهان از 
پروژه های مهر ماندگار نیس��ت و هیأت امنای آن باید به ساخت و 

تکمیل مصلی بپردازند.
به گفته وی، س��اخت و تکمیل مصلی اصفهان به اوقاف ارتباطی 
 ندارد و اوق��اف نمی توان��د در مورد این پ��روژه اظه��ار نظر کند. 
 به هرح��ال هنوز ک��ه هنوز اس��ت، بع��د از دو دهه آنچ��ه به نظر 
می رسد، این است که مردم اصفهان همچنان باید منتظر بمانند 
 و ش��عارها و کری خواندن های  مس��ئوالن را تماشا کنند به جای 
 این که ش��اهد س��اخته ش��دن مکان��ی آبرومند ب��رای برگزاری 

نماز جمعه شان باشند.

 اصفهان در طرح های ملی ناکام است؟

مصلی اصفهان فدای سیاسی کاری ها شد

مصلی اصفهان در کنار مترو، نقش جهان و سالن اجالس سران از ديگر پروژه هايی است که از  پروين 
سال های گذشته معلق مانده و برای شنیدن قصه پردرد آن، بايد پای درد دل های مردم بنشینیم. احمدی 

داس�تان های متفاوتی برای اين پروژه وجود دارد و بر سر س�اخت مصلی اختالفاتی در میان 
اعضای هیأت امنای آن به وجود آمد.

هفته فرهنگی اصفهان 
در دوبلین با حضور وزير 
فرهنگ ايرلند و مقامات 
ارشد اين شهراز ۱۶ تا ۱۹ 
خرداد )۵ تا ۸ ژوئن( در 

شهر دوبلین ايرلند برگزار 
می شود. شهرداری 
اصفهان با همکاری 

سفارت جمهوری اسالمی 
ايران در ايرلند به منظور 

ارتقای جايگاه بین المللی 
کالنشهر اصفهان، هفته 

فرهنگی اين شهر را 
برگزار می کند.

هیأت اعزامی هنرمندان اصفهانی به دوبلین در مراسم جشن ۱3 رجب 
در حسینیه پاکستانی ها در شهر دوبلین شرکت کردند و در اين مراسم 

برنامه های فرهنگی از جمله مديحه سرايی، موسیقي سنتي و ورزش 
زورخانه اي و پهلواني به اجرا درآمد. همچنین در مراسم افتتاحیه رسمی 

هفته فرهنگی اصفهان در دوبلین، سفیر جمهوری اسالمی در ايرلند، مدير 
شهر دوبلین، ريیس شورای اسالمی شهر و استان اصفهان و وزير فرهنگ 

ايرلند سخنرانی کردند. سقائیان نژاد، شهردار اصفهان نیز  در پیامی هفته 
فرهنگی اصفهان در دوبلین ايرلند را اقدامی مؤثر در تقويت ارتباطات 

فرهنگی دانست و اظهار امیدواری کرد که اين رويداد فرهنگی در گسترش 
مناسبات طرفین و ايجاد فضاي مفاهمه و فراهم آمدن زمینه هاي همکاري 

بیشتر در ابعاد گوناگون، مؤثر واقع شود.

نمايشگاه فرهنگی و کارگاه 
صنايع دستي اصفهان در 

شهر دوبلین و مالقات با 
شهردار دوبلین، از ديگر 

برنامه های اين رويداد 
فرهنگی است.

گفتنی است در حاشیه اين 
برنامه ها، مذاکرات اولیه 

میان هیأت رسمي اعزامي 
از شهرداري اصفهان با 

شهردار دوبلین براي 
تفاهمنامه خواهرخواندگي 

صورت می پذيرد.

هفته فرهنگی اصفهان در ايرلند آغاز شد
در شهر چه  خبر است؟

س: ايمنا[
]عک

انتقاد /باز هم جنجال  حق آبه ها 

فتو کاتور /بشیر اسماعیلی

      دو تا جعبه گزی آرتی�ه ! چیزی قابل داری 
نیست.

 Gouden munten en deze dingen     
 zijn al Dadyn

)قبال سکه طال و اين چیزا می دادين!(

       عکاس اين تصاوير سابقا با 
بنده در ي�ک روزنامه همکار بود.
همیشه س�ر اين عکس های بی 
ربطش با موضوع  خبر، جنجال به 
پ�ا م�ی ش�د. در اين تصاوير هم 

امضای او ديده می شود!

نشست مشترک مجمع نمايندگان اصفهان و اعضای شورای اسالمی استانمصاحبه شهردار اصفهان باخبرنگار راديو کلن آلمان

     به ياد پدرخوانده

   مرد وسطی: 
بیبین کاراشونا! 
کاغذی سیفید

جلو عکاسه  
دسی هم می دن، 

يعنی چقده ما 
تفاهمنامه امضا 

کرديم!

همايش تولید ملی حمايت  ازکار و سرمايه ايرانی در اصفهان

پیگیری/ورود دوباره ریزگردها به اصفهان 

بوق زدن 
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 واریز یارانه خرداد 
احتماال تا پنج شنبه

یارانه نقدی مرحله شانزدهم احتماال تا پنجشنبه 18 خرداد 91 به 
حساب بیش از 73 میلیون سرپرست خانوار واریز می شود.

یارانه نقدی با توجه به اعالم س��تاد هدفمن��دی یارانه ها، همچنان 
همان رقم قبلی ماهان��ه نفری 45هزار و 500 تومان اس��ت. بودجه 
هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه 91 به می��زان 66 هزار میلیارد 
تومان تصویب ش��ده، ول��ی هنوز دولت ب��رای اج��رای مرحله دوم 

هدفمندی زمانی را اعالم نکرده  است. 
بهروز م��رادی، رییس س��ازمان هدفمندی یارانه ه��ا هفته پیش از 
سوی رییس جمهور به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور منصوب شد، ولی هنوز جانشینی برای وی در سازمان 

هدفمندی تعیین نشده است.

صادرات ایران به 100 کشور دنیا 
برخالف تحریم ها

احمد صادقی گلمکانی، معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
امور اقتص��ادی و دارای��ی از بی تأثیر بودن تحریم های کش��ورهای 
اروپایی علیه ایران سخن گفت و افزود: باوجود تحریم ها، جمهوری 

اسالمی ایران به بیش از 100 کشور جهان صادرات داشته و دارد.
صادقی گلمکانی افزود: ایران سال گذشته بیش از 41 میلیارد دالر 
صادرات غیر نفتی داشته است و تحریم ها نتوانسته خللی در فعالیت 

اقتصادی ایجاد کند. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که تحریم ها تأثیری 
 در روند رو به رش��د و توس��عه ایران ندارد، افزود: در س��ال گذشته 
60 میلیارد دالر واردات نیز از 111کش��ور جهان ب��ه ایران صورت 

گرفته است.

 کشاورزان در سهام ذوب آهن 
و فوالد شریک شوند

رییس اتحادیه شرکت های تعاونی کش��اورزان شهرستان نجف آباد 
گفت: تشکل ها و تعاونی های روس��تایی، مورد حمایت دستگاه های 

ذیربط بخش کشاورزی استان نیستند. 
مصطف��ی صادقی با اش��اره ب��ه سابقه50س��اله این ش��رکت ها در 
کشوراظهارکرد: برخالف این که بسیاری از روستاها به شهر تبدیل 
ش��ده اس��ت، تعاونی های روس��تایی هنوز به فعالی��ت جدی خود 
درساماندهی امور کشاورزان مشغول هستند. وی افزود: دولت برای 
کوچک تر و کم هزینه تر کردن بدنه خود در سال های اخیر بخش 
خصوصی را وارد اداره بخش های اقتصادی کشورکرده است که در 
این راستا سازمان نظام صنفی کشاورزی در کشور شکل گرفته است. 
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی کشاورزی برخالف اهداف 
تعیین ش��ده از س��وی دولت، خود اقدام به ایجاد هزینه های زاید بر 

دوش کشاورزان کرده است.

 شیر به قیمت 630 تومان 
عرضه نمی شود

مدیرعامل کارخانه های لبنی اس��تان اصفهان گفت: به دلیل عمل 
نکردن دولت به تعهداتش در تأمین خوراک دام، شیر خام به قیمت 

630 تومان عرضه نمی شود. 
هامون امیری با اش��اره به وضعیت ش��یر پاکتی در اس��تان اصفهان 
گفت: بنا ش��د در 10 خرداد جاری ش��یر خام به قیمت 630 تومان 
به کارخانه های لبنی عرضه ش��ود که به دلیل عمل نکردن دولت به 
تعهداتش، شیر خام به همان قیمت 800 تومان به فروش می رسد.

وی ادامه داد: در اختیار قرار نگرفتن خوراک دام به دامداران یکی از 
عوامل موجود برای این امر شده است.

مدیرعام��ل کارخانه های لبنی اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
دامداران معتقدن��د 30 درصد جو و س��ویا و 70 درصد ذرت و صفر 
درصد س��بوس دریافت کرده اند. در حالی  که ای��ن مقدار در اختیار 
دامداران قرار نگرفته و آنها بر همین اساس بیان داشته اند نمی توانند 

شیر را به قیمت 630 تومان به فروش برسانند.

عقب نشینی طال
 ط��ال پ��س از ش��وک قیمت��ی 66 دالری جمعه گذش��ته، ش��اهد 
 نوس��ان نزولی بود. با آغ��از ب��ه کار بازارهای مالی جه��ان در هفته 
 کاری جدید، قیم��ت هر اونس طال نخس��ت ت��ا 1629 دالر صعود

 کرد، ولی س��پس به 1615 دالر نزول کرد  و پس از صعود دوباره تا 
1625 دالر، در نهایت در لحظ��ه مخابره خبر در 1618 دالر متوقف 

شد.
بدین ترتی��ب قیمت هر اونس ط��ال در مجموع 8 دالر و 20 س��نت 

کاهش یافت.
گفتنی است، عصر روز جمعه گذشته و در پی انتشار گزارش بازار کار 
آمریکا که نشان از رشد نرخ بیکاری در این کشور داشت، قیمت هر 

اونس طال در پی تضعیف دالر، 66 دالر و 10 سنت باال رفت.

 شوک هدفمندی، نوبرانه ها
 را هم گرفت

زمانی که نقدینگی به بازاری تنه می زند، ش��اهد جهش 
قیمت ه��ا در آن ب��ازار هس��تیم. در اقتصاد ایران س��یل 
نقدینگی همه بازارها را در بر گرفته اس��ت و متأس��فانه 
دولت ه��م نمی تواند کاری ص��ورت دهد، زی��را افزایش 
نقدینگی در سال های اخیر با رشد واقعی تولید و توسعه 
بخش های مولد اقتصاد ملی همراه نبوده است. نقدینگی 
و تورم، بالی خانمان سوز اقتصاد کشور، دامنگیر میوه های 
نوبرانه هم شد. فضای حاکم بر کشاورزی ایران نیز تابعی 
از شرایط کلی اس��ت. رش��د نقدینگی در بازار و افزایش 
هزینه های تولیدی ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی به 
انفجار قیمت ها در این بخش منجر شده است. اگرچه در 
سال های گذشته دولت به مدد تزریق محصوالت وارداتی 
توانسته است تا حدی مصرف کنندگان نهایی را از تبعات 
این انفجار قیمت باز دارد، ولی متأسفانه این عملکرد هم به 
افزایش معضالت تولید منجر شده است. براساس گزارش 
بانک مرکزی، هزینه تولید در بخش محصوالت باقی در 
فروردین سال 91 در مقایس��ه با مدت مشابه در سال 90 
معادل 37/8 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت و این امر به 
خوبی نشان می دهد چرا در نیمه خرداد امسال در مقایسه 
با س��ال 90 شاهد رش��د تا 98 درصدی قیمت میوه های 

نوبرانه هستیم. 
تأثیر سیاست های غلط اتخاذ ش��ده در بخش کشاورزی 
به حدی بوده است که مرکز پژوهش های مجلس عنوان 
می کند، اگر هرچه سریع تر این روند اصالح نشود، شاهد 
از بین رفتن مزیت نس��بی تولید محصوالت کشاوری در 
کش��ور خواهیم بود. در بخش هایی از ای��ن گزارش آمده 
اس��ت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، از تأثیر 
تورمی سیاس��ت ها و اقدامات اتخاذ ش��ده و آثار متقابل 
بازارها بر یکدیگر غفلت صورت گرفت و به این علت، آثار 
غیرمستقیم اصالح قیمت حامل های انرژی بر تولید بخش 
کشاورزی به ش��دت بر آثار مس��تقیم این اصالح پیشی 
گرفته و مسائل تولیدکنندگان ناشی از این آثار، مشکالت 
افزایش قیمت این حامل ها را تحت الشعاع قرار داده است. 
همچنین در گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس اش��اره 
شده: هر چند آثار تحریم ها بر بخش کشاورزی نیز بی تأثیر 
نبوده، اما سیاست های غلط سال های اخیر نظیر برداشت 
غلط دولت از قوانین باالدس��تی، همچون قانون افزایش 
بهره وری در بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور درمورد واردات محصوالت کش��اورزی و... تأثیری 

بیش از آثار چند ماهه تحریم داشته است.

فردا، پایان مهلت 
دریافت کد اقتصادی

فرصت 10 روزه برای 
دارندگان کارت سوخت

براساس اعالم قبلی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، مهلت ثبت نام اشخاص 
حقوقی برای دریافت کد اقتصادی جدید تا 18 خرداد به پایان می رسد. حسین 
وکیلی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این 
گفت: اگر کسانی به هر دلیل ثبت نام نکنند، از خدمات الکترونیکی مالیاتی 
و معافیت های قانونی بی بهره می شوند، لذا توصیه می شود همه شرکت های 
فعال اقتصادی در مهلت باقی مانده نسبت به ثبت نام اقدام کنند. وی در مورد 
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت شماره اقتصادی گفت: از آخر خرداد 
تا پایان شهریور زمان ثبت نام اشخاص حقیقی برای دریافت شماره اقتصادی 
است. سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای سیاست دولت جمهوری اسالمی 
ایران در توسعه خدمات الکترونیکی در نظر دارد نسبت به ثبت نام الکترونیکی 

مودیان و تخصیص کد اقتصادی اقدام کند.

دارندگان کارت هوشمند سوخت حداکثر تا 10 روز فرصت دارند با کارت 
خود حداقل یک نوبت اقدام به سوخت گیری در جایگاه ها کنند تا کارت 
هوشمند سوخت آنها غیر فعال نش��ود. پس از تبدیل سهمیه بنزین 100 
تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت به بنزین نیمه 
یارانه ای 400 تومانی، فاز دوم پایش س��امانه هوش��مند س��وخت کشور 
آغاز شده است. بر این اس��اس برای جمع آوری اطالعات سامانه هوشمند 
س��وخت، تمام دارندگان س��همیه و کارت س��وخت حداکثر تا 25 خرداد 
حداقل یک نوبت موظف به سوخت گیری در جایگاه های با کارت هوشمند 
سوخت خود هستند. با مصوبه و ابالغ س��تاد هدفمندی یارانه ها  تا 10روز 
آینده باید برای پایش بیش��تر س��امانه و کارت های هوش��مند سوخت، 

مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها فراهم شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این ک��ه با اجرای طرح 
پیش فروش سکه، قیمت س��که ها در بازار کنترل شد، 
گفت: اگر بانک مرکزی چنین اقدام��ی نمی کرد، قطعا 
انتظارات تورم��ی وضعیت دیگری را برای بازار س��که و 
طال رقم می زد. محمود بهمنی با اعالم برنامه ریزی های 
بانک مرکزی برای ذخیره س��ازی 500 ت��ن طال گفت: 
 بانک مرکزی این اقدام را چند سال قبل انجام داده بود. 
رییس کل بانک مرکزی به وضعیت نرخ س��که در بازار 
اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به هیچ وجه نمی خواهد 
مردم در خرید س��که و طال دچار ضرر و زیان شوند. وی 
افزود: خریداران س��که در طرح پیش فروش، سکه را با 
نرخ 630 هزار تومان خریداری کردند و با گذشت مدت 
زمانی حدود چهار ماه، نرخ این سکه به 660 هزار تومان 
رسیده است. بهمنی خاطرنشان کرد: این در حالی است 
که برخی از آنها س��که های پیش خرید خود را به بانک 
مرکزی بازپس می دهند یا این که مجبور می شوند سکه 
630 هزار تومانی خریداری شده را به قیمت 650 هزار 

تومان در بازار بفروشند.
 وی این امر را به این معنا دانست که بانک مرکزی برای 
این مدت پول این افراد را گرفته و نزد خود نگه داش��ته 
است و در ادامه اظهارداشت: از سوی دیگر بانک مرکزی 
باید سیاس��ت های پولی خ��ود را در این ب��ازار اعمال 
می کرد. رییس کل بانک مرکزی ب��ه عرضه 9 میلیون 
و 600 هزار قطعه س��که به بازار در راستای اجرای طرح 
پیش فروش سکه اشاره و عنوان کرد: اگر بانک مرکزی 
چنین اقدامی نمی کرد، قطعا انتظارات تورمی وضعیت 
دیگری را برای بازار س��که و طال رقم م��ی زد. بهمنی با 
بیان این که اگر قیمت سکه به رقمی بیشتر و باالتر از این 
می رس��ید، بانک مرکزی باید به نحوی دیگر وارد عمل 
می ش��د، گفت: به هر حال توانستیم وضعیت قیمت ها 

در بازار سکه را کنترل کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با پذیرش ادله شرکت 
مخابرات مبنی بر افزایش هزینه نگهداری، تعرفه مکالمات 
تلفن ثابت به ثابت ش��هری در اس��تان های هم کد نشده و 
ش��ده را به ترتیب به ازای ه��ر 120 و 105 ثانیه یک پالس 

تعیین کرد. 
در ابتدای سال جاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
مصوبه ای درمورد مدت زمان پالس داشته که در این مصوبه 
مدت زمان هر پالس تلفن ثابت، کاهش یافته است. محمد 
کرم پور، معاون وزیر ارتباطات اظهار داش��ت: براساس این 
مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات، مدت زم��ان هر پالس 
تلفن ثابت به ثابت شهری، نسبت به گذشته حدود 5 ثانیه 

کمتر شده است.  
در متن صورت جلس��ه این مصوبه آمده اس��ت: کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه  خود موارد زیر را تصویب 
کرد:  تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان هایی 
که در آنها طرح هم کدسازی انجام نشده است به ازای هر 120 
ثانیه یک پالس تعیین می شود. تعرفه مکالمات تلفن ثابت 
به ثابت شهری در استان هایی کفه در آنها طرح هم کدسازی 
انجام شده است، به صورت یکنواخت در کل استان به ازای 
هر 105 ثانیه یک پالس تعیین می شود. تأکید می شود قیمت 

پالس کماکان بدون تغییر برابر 44/7 ریال خواهد بود.

 تورم عمومی در یک کش��ور عبارت اس��ت از ش��اخص 
رشد یک س��بد کاالیی در یک دوره مشخص نسبت به 
دوره دیگر که به وسیله مراجع قانونی و به عبارتی بانک 
مرکزی یا مرکز آمار ایران اعالم می شود. همچنین میزان 
تورم بازار مسکن نیز بررس��ی میزان رشد قیمت مسکن 
در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره ای دیگر است. 
براساس این دو تعریف اگر به قیمت مسکن در 20 سال 
اخیر نگاهی بیندازیم، درمی یابیم می��زان تورم در بازار 
مسکن به هیچ روی با تورم عمومی در کشور همخوانی 
نداشته است. از آن جایی که سودآوری و سرمایه گذاری 
در بازار مسکن از نظر زمانی افق کوتاه مدت تری نسبت 
به سایر سرمایه گذاری ها دارد و همچنین وابستگی کمتر 
این حوزه از اقتصاد کش��ور به واردات، بخش خصوصی 
تمایل بیشتری به حضور در بخش اقتصاد مسکن دارد. 
خریداران این بازار به چهاردسته سرمایه گذار، سوداگر، 
رفاه گ��ران و مصرفی مقتصد تقس��یم بندی می ش��ود. 
س��رمایه گذاران افق  بلندمدت ت��ری را داش��ته و برای 
حفظ مسکن و دریافت اجاره بها و به عبارتی درآمدزایی 
وارد این حوزه می ش��وند. افق سوداگران در بازار مسکن 
کوتاه تر است و این افراد س��رمایه  خود را بین بازارهای 

مختلف جابجا می کنند. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در 
آینده ای نزدیک میز خدمت برای ارایه راهنمایی جامع تر 
به مراجعان در ادارات فنی و حرفه ای موجود در سراس��ر 

استان مستقر می شود. 
محمدعلی زارع با اشاره به اهمیت اطالع رسانی فعالیت ها 
و عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرس��تان ها 
گفت: این موضوع تنه��ا با همکاری رس��انه های محلی و 
مطبوعات محقق می شود و مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
شهرس��تان ها باید نس��بت به برقراری ارتباط منس��جم 
با رس��انه های محلی اقدام کنند. وی با اش��اره به اهمیت 
تبیین اه��داف و چگونگی ارایه آموزش ه��ای مهارتی در 
بخش های دولتی و غیر دولتی اضافه کرد: بازدید از صنایع 
استان و آموزشگاه های آزاد به صورت ماهیانه از مهم ترین 

برنامه های این اداره در سال جاری است. 
 وی با بی��ان این که آموزش ه��ای مهارتی بای��د به عنوان 
یک ضرورت در میان مردم نهادینه ش��ود، اف��زود: مراکز 
 آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای موجود در سراس��ر اس��تان 
 باید همواره با پاس��خگویی مناس��ب پذی��رای متقاضیان 
باش��ند و همواره در راس��تای حفظ کرامت ارباب رجوع 

تالش کنند. 
زارع با اش��اره به این ک��ه ایجاد پ��ارک مهارت��ی یکی از 
برنامه های س��ازمان فنی و حرفه ای محس��وب می شود، 
تأکید کرد: پارک های مهارتی بای��د مانند پارک های علم 
و فناوری در جامعه ایجاد ش��وند و ارایه مهارت های الزم 
به مردم از مهم ترین اهداف ایجاد و راه اندازی این پارک ها 

محسوب می شود. 
 وی گف��ت: مراک��ز آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای اس��تان 
 بای��د راهکار ه��ای م��ورد نی��از را در راس��تای واگذاری 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای به تعاونی ها و افزایش مبلغ 
دس��تمزد س��اعت مربیان حق التدریس در س��ال جاری 

ارایه کنند.

فناوری اطالعات و ارتباطات مسکنبانک مرکزی فنی و حرفه ای

ذخیره سازی 500 تن طال
نرخ سکه را کنترل کردیم

تغییر تعرفه  مکالمه تلفن 
ثابت به ثابت شهری

سبقت قیمت خانه
 از تورم

 استقرار میز خدمت 
در فنی و حرفه ای اصفهان 

اخبار کوتاه

یادداشت

4
توقف نسبی فروش گندم به دولت

در حالی که اخیرا با افزایش 25 تومانی، قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت به 420 تومان افزایش یافت، 
کشاورزان بدون تمایل به این قیمت، محصول خود را با قیمت باالتر در بازار می فروشند. تفاوت 45 تومانی خرید 

گندم از کشاورز تا تحویل به کارخانه نیز باعث ترغیب بیشتر واسطه ها شده است. برق تاکنون به مردم هدیه شده 
مدیرعامل مپنا

                                  عباس علی آبادی
   برق به دلیل واقعی نبودن قیمت، همواره به مردم ایران هدیه شده است 
و چنانچه پروژه ه��ای نیمه تمام تکمیل و طرح ه��ای جدید راه اندازی 
نشود در سال 92 با خاموشی برق به طور وسیع مواجه خواهیم شد. در 
طول تاریخ هیچ گاه قیمت برق در کش��ور واقعی نبوده است. امروز که 
هدفمندی یارانه ها اجرا شده اس��ت، به طور متوسط حدود 45 تومان 
برای هر کیلووات ساعت به فروش می رسد. یعنی هنوز برخی دارند برق 
را برای هر کیلووات ساعت 10 تا 12 تومان مصرف می کنند و برخی برای 
هر کیلووات ساعت برق 120 

تومان پرداخت می کنند. 
ل��ذا هم��واره ب��رای حف��ظ 
صنعت ب��رق از کمک دولت 
و بودجه های نفتی اس��تفاده 
کرده ایم.یعن��ی دائم��ا یارانه 
گرفت��ه و با س��وخت مجانی 
نیروگاه احداث  کردیم و برق 

را ارزان به مردم  دادیم.
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مظفر انصاری، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
گفتگو با زاینده رود به طرح مبارزه با گران فروش��ی و احتکار 
اش��اره کرد و گفت: این طرح از قبل از ایام تعطیالت نوروز کار 
خود را ش��روع کرد. در این طرح بیش از 254 صنف به سامانه 
موجودی متصل هستند و هم اکنون بخش پیگیری شکایات 

هم به وسیله بازرسان این سازمان فعال است.

قیمت تمام شده بعضی از محصوالت باال است 
 سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانی کاال 
قبل از ایام نوروز گفت: یکی از دالیلی که در گرانی کاال دخیل 
بود، تحوالت کش��وری اس��ت. به این صورت که با تمام شدن 
قیمت تولیدی اجناس در ایران، قیمت عرضه نیز باال می رود 

و این مشکل موجب برخی از گرانی های اخیر شده است.
انصاری داش��ت: از دیگر دالیل گرانی کاال در این ایام رعایت 

نکردن استان های همجوار است که سرخود نسبت به افزایش 
قیمت ها اقدام کردند و دیگر استان ها هم مجبور هستند برای 
تنظیم بازار از آنها پیروی کنند. همچنین از دیگر دالیل گرانی 
می توان به اجناس و محصوالت نوبرانه اشاره کرد که متأسفانه 
با توجه به فرهنگی که در ایران جا افتاده است، در ابتدای ورود 
محصول، دچار این گرانی ها می شود و با مرور زمان به قیمت 

عادی خود بر می گردد.

تعرفه های عرضه محصول مشخص شده است
 سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت به مشخص کردن 
قیمت برای تمام مشاغل در س��ازمان اشاره کرد و گفت: برای 
تمام مشاغل، قیمت فروش عمده و جزئی مشخص شده است 
و فروش��نده باید طبق تعرفه تعیین ش��ده، برای دریافت وجه 

اقدام کند.   

3 میلی�ارد و 500 میلی�ون توم�ان جریم�ه برای 
متخلفان

 سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این 
شاخص ها به تمام اصناف اعالم شده اس��ت و هر کس غیر از 
این عمل کند، متخلف محسوب ش��ده و با آن برخورد قانونی 
می شود. تاکنون چهار هزار و 200 پرونده تخلف گرانفروشی و 
یا کم فروشی به اداره بازرسی سازمان ارجاع داده شده که طبق 
آن متخلفان سه میلیارد و 500 میلیون تومان جریمه شده اند. 
شیر پاکتی هم که مدتی است بدون برنامه وارد بازار می شود، 
موضوع دیگر صحبت م��ا بود که انصاری در پاس��خ به این که 
وضعیت ش��یر پاکتی چگونه اس��ت، گفت: در جلسه ای که با 
متولیان تولید شیر داشتیم، قرار بر این شد 200 تن شیر مورد 
نیاز خانوار را به کارخانجات تحویل دهند تا در محالت عرضه 
شود. هم اکنون ش��یر با 2/5 درصد چربی پاکتی 800 تومان 
عرضه می ش��ود و اگر هم تخلفی در قیمت ص��ورت گرفت، 
برخورد قانونی خواهد شد. همچنین ماست کم چرب در ظروف 
یک لیتری هزار و 60 توم��ان و پنیر 400 گرمی 1600 تومان 
باید عرضه شود. البته این قیمت ها در محصوالت پایه برآورد 
شده اس��ت و دیگر محصوالت  متنوع لبنی بنا بر قیمت های 

مشخص شده باید در بازار ارایه شود.

کمبود شیر دامی نداریم
 سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین 
منابع شیر استان یادآور شد: در اس��تان اصفهان کمبود شیر 
دامی نداریم. فقط در بعضی مواقع شیر به خارج از استان صادر 
می شود. وی در مورد افت کیفیت شیرپاکتی پس از افزایش 
قیمت گفت: اصال قبول نمی کنم کیفیت ش��یر پاکتی پایین 
آمده است، زیرا نماینده علوم پزش��کی اصفهان دائما در حال 
آزمایش کیفیت محصول است و اگر خللی در کار مشاهده شود، 

سریعا نسبت به رفع آن اقدامات الزم می شود.

افزایش خودسرانه قیمت جرم است
  سرپرس��ت س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در پایان 
صحبت های خود گف��ت: هرگونه افزایش خودس��رانه قیمت 
ها خالف محسوب می ش��ود و اگر مردم با این مشکل مواجه 
شدند، با تماس با سامانه 124 نسبت به ارایه گزارش آن اقدام 
کنند. باید یادآور شوم تنها بازرسان ما نمی توانند نسبت به رفع 
تخلفات اقدام کنند و مردم هم باید در این امر ما را یاری کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد

4 هزار پرونده تخلف گرانفروشی در اصفهان

رشد نجومی قیمت های اکثر اجناس از چندماهه اخیر تاکنون به یک روند عادی تبدیل شده   داوود 
شیخ 
جبلی

است، به طوری که هر شرکتی این اجازه را به خود می دهد با افزایش قیمت محصول خود در 
بازار رقابت افزایش قیمت ها وارد شود. درست برعکس این موضوع، اگر شرکتی احساس کند 
نمی تواند نسبت به افزایش قیمت محصوالت خود اقدام کند، از وارد کردن آن به بازار خودداری می کند تا شاید 
چاره ای برای آن اندیشیده شود. نمونه بارز آن شیر پاکتی اس�ت که مدتی از سبد بازار حذف شده بود تا این که 

قیمت آن، البته برخالف نظرات تولیدکنندگان، افزایش یافت.
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امروزه در اکثر کش��ورهای جه��ان، صنایع کوچک و 
متوس��ط در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
تولید صنعتی به مشتریان خود خدمات ارایه می دهند.

در کش��ورهای در حال توس��عه نی��ز، صنایع کوچک 
و متوس��ط عامل راهب��ردی برای توس��عه اقتصادی، 
اشتغالزایی و رقابت پذیری صنایع هستند. 91 درصد 
صنایع فعال در استان اصفهان به عنوان قطب صنعت 

کشور، صنایع کوچک هستند.
 اصفه��ان از نظر تع��داد، وس��عت و میزان اش��تغال 
شهرک های صنعتی، برترین اس��تان کشور محسوب 
می ش��ود. ای��ن اس��تان از نظر تع��داد خوش��ه های 
 صنعتی شناس��ایی ش��ده نیز دارای رتبه برتر کش��ور 

است.
 ش��هرک های صنعتی گستره بسیار وس��یعی استان 
اصفه��ان را در برگرفته اند که بس��تر مناس��بی جهت 
سرمایه گذاری و اشتغال استان قلمداد می شود. توزیع 
عادالنه ش��هرک های صنعتی در استان به گونه ای 
اس��ت که در ج��ای جای 
آن حداقل یک ش��هرک یا 
یک ناحی��ه صنعتی وجود 
دارد ت��ا عالقه من��دان به 
سرمایه گذاری در صنعت 
بتوانن��د در نقطه دلخواه 
خ��ود، زمین��ه تولید را 

فراهم کنند.
ام��ا نبای��د از ای��ن 
موض��وع غاف��ل 
ک��ه  مان��د 

ش��هرک های صنعت��ی در اصفه��ان در آلودگی هوا 
اهمیت دو چن��دان پیدا ک��رده و با توجه ب��ه این که 
جه��ت وزش ب��اد در بیش��تر مواقع از غرب به ش��رق 
اس��ت، در چنین ش��رایطی تأثیر مس��تقیم آلودگی 
ه��وای کارخانه های ش��هرک های صنعت��ی ممکن 
است در محیط اطراف چندان به نظر نرسد، اما حمل 
این آلودگی ها به وس��یله ب��اد به مرکز که به وس��یله 
 کوه ها مسدود شده اس��ت، هوای اصفهان را به شدت 

تحت تأثیر قرار می دهد.
عالوه بر خط��رات زیس��ت محیطی، در یک��ی از این 
شهرک ها یا حداقل در شهرک صنعتی که تخلفات در 
آن رسانه ای شده است، زمین خوارانی که به باندهای 
قدرت و ثروت متصل هستند در وسعت های بسیار قابل 
توجه، اقدام به خرید زمین کرده اند و تخلف های بزرگی 

در این رابطه صورت گرفته است.
نخس��تین جرقه و خب��ر درباره 

مافی��ای   بانده��ای 
خ��واری  زمی��ن 

مح��دوده  در 
محمودآب��اد )منطقه 12 

اصفهان( به وسیله سید مرتضی 
سقائیان نژاد در دی 90 زده شد. وی در آن 

زمان با هشدار این که شهرداری خرید و فروش اراضی 
را در این محدوده زیر نظر دارد، هشدار داد پمدیریت 
ش��هری برای مقابله با این تخلف بزرگ ش��هری، در 

صورت ضرورت بیشتر اطالع رسانی خواهد کرد.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به ای��ن که ای��ده احداث 
ش��هرک های صنعتی در کالن ش��هر اصفهان مثبت 
است، گفت: متأس��فانه به مرور زمان سکونتگاه هایی 
در این ش��هرک ها ش��کل گرفت��ه که اه��داف اصلی 
ش��هرک های صنعتی را تحت شعاع قرار داده است. به 

عنوان مثال می توان به منطقه محمودآباد اشاره کرد.
وی تجمیع مشاغل مزاحم و آالینده در شهرک صنعتی 
محمودآباد را تهدیدی برای شهروندان این محله عنوان 
کرد و افزود: انتقال این مش��اغل برای حفظ سالمت و 

جان اهالی و شهروندان محمود آباد ضروری است.
س��قاییان نژاد با انتق��اد از افزایش محدوده ش��هرک 
صنعتی محمود آباد و مغایرت احداث آن با مباحث فنی 
و اصلی زیست محیطی تصریح کرد: بیان هرگونه طرح 
توس��عه ای با نفس برنامه ریزی  کاهش آالینده های 

زیست محیطی مغایرت دارد.

وی تأکید کرد:گس��ترش و توسعه ش��هرک صنعتی 
محمودآباد هیچ گونه هم خوانی با طرح بازنگری طرح 
تفصیلی و جامع شهر ندارد و عواقب و پیامدهای منفی 

زیست محیطی بسیار قابل توجهی به دنبال دارد.
دکتر س��قاییان نژاد با تأکی��د بر این ک��ه ارگان های 
نظارتی باید جهت برخورد با زمین خواری و جلوگیری 
از ترویج این خالف کاری اقدامات الزم را انجام دهند، 
خاطرنشان کرد: مدیریت ش��هری برای مقابله با این 
 تخلف بزرگ ش��هری در ص��ورت ض��رورت در آینده 

اطالع رسانی بیشتری ارایه می دهد.

مجوز فعالیت یک بنگاه اقتصادی آالینده را 
صادر نکرده ام 

در همین اثنا علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی در واکنش به 
این هش��دار در گفتگو با رس��انه ها ب��ه صراحت اعالم 

کرد: در زم��ان مدیریتم در اس��تان اصفهان 
حتی مج��وز فعالیت ی��ک بنگاه 

 اقتص��ادی آالین��ده را ص��ادر 
نکرده ام.

وی در آن زمان با عنوان این 
که اطالع دقیق��ی از بحث 
زمین خ��واری در محدوده 
شهرک صنعتی محمودآباد 

ن��دارد، بی��ان داش��ت: همه 
تالش مدیریت استان به سمت 
کاهش آلودگی هوا بوده و حتی 

با صنایع آالینده ای که در گذش��ته مجوزشان 
صادر ش��ده و هنوز عملیات اح��داث آن آغاز 
نش��ده، رایزنی کرده ایم تا از صنایع تبدیلی 
اس��تفاده کنن��د و 

مش��کل 

ی  ید جد
ب��ر آلودگ��ی هوای 
اصفهان از ناحیه صنایع ایجاد نشود. استاندار اصفهان 
تأکید کرد: من موضوع این زمین خواری ها را پیگیری 

و با تخلف ها در حد اختیارات خود مقابله می کنم.

توسعه شهرک صنعتی محمودآباد تناسبی 
با وضعیت اقلیمی اصفهان ندارد 

در همین رابطه نایب رییس ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان ب��ا تأکید بر این که هیچ گونه ساخت وس��از و 
توسعه صنعتی زیر شعاع 50 کیلومتر در شهر اصفهان 
مجاز نیست، گفت: از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پیشنهاد توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و 
واگذاری مدیریت آن به هی��أت امنای آن منطقه ارایه 
شده است، اما این پیشنهاد تناسبی با وضعیت اقلیمی 

اصفهان ندارد.
سید کریم داوودی با پرده برداشتن از این موضوع که 
کارخانه داران شهرک صنعتی محمود آباد قصد دارند 
اختیار بخش توسعه یافته این شهرک به هیأت امنای 
کارخانجات ای��ن محدوده واگذار ش��ود، تصریح کرد: 
این مدیران صنعتی تنها به جنب��ه اقتصادی موضوع 

می پردازند و به مس��ائل آالیندگی و زیس��ت محیطی 
توجه ای ندارند.

وی تصریح کرد: شهر اصفهان با توجه به وضعیت باالی 
آلودگی هوا، ظرفیت بارگذاری صنایع بیشتر را ندارد و 
هیچ گونه توسعه صنعتی در منطقه صنعتی محمودآباد 
 جایز نیس��ت و تنه��ا مناط��ق صنعتی باالی ش��عاع

50 کیلومتر به هیأت امنا واگذار می شود.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان بیان داشت: 
آلودگی هوای اصفهان به اندازه ای است که مسئوالن 
اداره کشاورزی و سازمان مس��کن و شهرسازی و نیز 
مدیریت استان نباید اجازه دهند این شهرک بیش از 

این توسعه یابد.

مسئوالن محیط زیس�ت هم با این توسعه 
مخالفند 

رییس کمیس��یون محیط زیس��ت ش��ورای 

اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان این که وضعیت هوای 
این کالن شهر شکننده است و در شرایط بحرانی قرار 
دارد، اعالم کرد: آلودگی ه��وای اصفهان در وضعیت 
هشدار و اضطرار قرار دارد، لذا باید از هر گونه توسعه و 
گس��ترش واحد صنعتی، به ویژه شهرک های مربوطه 

جلوگیری شود.
فتح اهلل معین با تأکید بر این که گس��ترش و توس��عه 
ش��هرک صنعتی محمود آباد هیچ گونه هم خوانی 
ب��ا ط��رح بازنگ��ری ط��رح تفصیل��ی و جامع 
 ش��هر ندارد و عواق��ب و پیامده��ای منفی 
زیست محیطی بس��یار قابل توجهی در 
پی خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه 
به آلودگی شدید هوا، اصفهان دیگر 
ظرفیت توسعه و یا استقرار صنایع 
آالینده را ن��دارد. همزمان با این 
 اظهار نظرها مسئوالن اداره کل 
محیط زیست استان با اعضای 
کمیسیون محیط زیست شورا 
درباره اجرایی شدن تمام ضوابط 
طرح جام��ع کاه��ش آلودگی 
هوای اصفهان نشستی را برگزار 
کردند و در آن تفاهم نامه ای را در 
مورد جلوگیری از هرگونه توسعه 
شهرک صنعتی محمود آباد و واحد 
صنعتی به امضا رس��اندند. پس از آن 
با تش��کیل ش��ورای تأمین، این موضوع 
دور از نگاه خبرنگاران بررس��ی شد و برای 
دو ماهی که همزمان ب��ا انتخابات نهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی بود، مس��کوت ماند تا این 
که دوباره در س��ال 91 موضوع طرح های توس��عه ای 
این منطقه س��ر از یازدهمین دادگاه بررس��ی فس��اد 
بزرگ مالی در آورد و معاون سابق وزیر صنایع با بیان 
این که برای دادن مجوز شهرک صنعتی به گروه آریا 
تحت فش��ار سیاس��ی بودم، گفت: در کیفرخواس��ت 
آمده اس��ت به دریاف��ت 900 میلیون تومان رش��وه 
 اقرار کرده ام که ای��ن موضوع را به ط��ور کل تکذیب

 می کنم.
 »خ.الف« درب��اره تحویل زمی��ن به گ��روه آریا برای 
راه اندازی شرکت های صنعتی نیز گفت: از سال 1379 
گروه آریا در ش��هرک های صنعتی ش��روع به گرفتن 
زمین کرده بودند و تا زمان دس��تگیری »مه آفرید«، 
نمی دانستم او با ش��رکت های مختلف اقدام به گرفتن 
 زمین در ش��هرک های صنعت��ی می کن��د. آنها حتی 
یک بار هم برای گرفتن زمین به من مراجعه نکردند؛ 
البته شش یا هفت مورد زمین گرفتند که همه آنها در 

استان هابود.
وی تصریح کرد: هر ج��ا کار کردم، به خاطر جس��ور 
 بودنم بوده اس��ت. در ش��هرک صنعتی محمود آباد و 
حسین آباد اصفهان  400 میلیون دالر سنگ تولید و 
صادر می شود. 22 سال شهرداری، استانداری و... از این 
شهرک ها امتیاز می گرفتند. یک هفته به آن جا رفتم و 
مشکل را برای همیشه حل کردم. دو سال و یک ماه در 

شهرک های صنعتی مسئول بودم و در این مدت 211 
روز مأموریت استانی رفتم. االن 39 ساله ام، اما همه فکر 

می کنند 52 سال سن دارم.

دس�ت اختالس گران 3 هزار میلیاردی در 
طرح توسعه شهرک محمود آباد

به موازات این اظه��ار نظرها، بار دیگر س��ید مرتضی 
سقائیان نژاد سکوت پنج ماهه اش را شکست. شهردار 
اصفهان با اش��اره به این که پرونده اختالس سه هزار 
میلی��ارد تومان��ی به طرح توس��عه ش��هرک صنعتی 
محمودآباد نیز مربوط اس��ت، تأکید کرد: کسانی که 
 به دنبال اجرای این طرح هس��تند بدانند چش��م های 

قوه قضائیه، ارگان های امنیتی و نظارتی باز است.
دکتر سید مرتضی س��قاییان نژاد با اش��اره به این که 
اس��تانداری و ش��هرداری در طرح گس��ترش شهرک 
صنعت��ی محمودآب��اد وح��دت دارند، تصری��ح کرد: 
دستگاه های امنیتی نیز این موضوع را پیگیری 
می کنن��د. احتمال م��ی رود در این رابطه 

بداخالقی هایی هم وجود 

داشته باشد.

 کس�ی در تهران بر توس�عه محم�ود آباد 
پافشاری می کند؟

ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که مسئوالن استان 
به طور دس��ته جمعی در قالب کمیته های مختلف از 
جمله شورای تأمین و ش��ورای برنامه ریزی و توسعه 
اس��تان با گس��ترش 270 هکتاری ش��هرک صنعتی 
محمودآباد مخالف هستند، خاطر نشان کرد: نمی دانم 
چه کسی موافق اجرای این طرح است و مطلع نیستم 
چه افرادی در تهران بر اجرای آن پافش��اری دارند، اما 
به طور حتم ارگان های امنیتی ای��ن موضوع را دنبال 

می کنند.

هیأت دول�ت افزای�ش محدوده ش�هرک 
محمودآباد را تصویب  کرد

در مقابل ای��ن اظهار نظره��ای به نس��بت تند آقای 
شهردار، معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان با اشاره به 
این که توسعه این ش��هرک همراه با مصوبه سفر سوم 
ریاس��ت جمهوری به اس��تان اصفهان است، اظهار 

داش��ت: این مصوب��ه بخش قاب��ل توجهی از 
اراض��ی را به محدوده ش��هرک صنعتی 

محمود آباد اضافه کرده و پالک های 
قدیمی اطراف این محدوده در 

صورت مغایرت نداشتن با 
اس��تاندارد های زیست 

محیط��ی ج��زو این 
شهرک هستند.

سید جمال الدین 
صمصام شریعت 
با تأکید بر این 
که به صورت 

قطع��ی 
اس��تان در 
ه��ی  یگا جا
نیس��ت که 
از پذی��رش 
ت  ب��ا مصو
دولت امتناع 
کن��د و مصوبه 

دولت باید مورد 
پذیرش اس��تان 

باش��د، یادآور شد: 
البت��ه همیش��ه روند 

ب��ه این صورت ب��وده که 
در ابتدا پیش��نهاد از س��وی 

شرکت ش��هرک های صنعتی یا 
سازمان صنعت، معدن و تجارت ارایه 

می شود.
وی با بیان این که اطالع رس��انی در زمینه های 

مختلف ب��ه دبیرخانه دول��ت می تواند س��بب تغییر 
مصوبات شود، تأکید کرد: اس��تان باید مصوبه هیأت 

دولت را در راستای شهرک صنعتی محمودآباد بپذیرد 
اما با اطالع رسانی مناسب، اراضی بکر و ساخته نشده 

را از محدوده شهرک صنعتی محمود آباد خارج کند.

پرونده شکایت زمین خواری نداشتیم
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: براساس رأی گیری 
صورت گرفته در ش��ورای برنامه ریزی، اکثریت قاطع 
اعضای کارگروه با توسعه شهرک صنعتی محمود آباد 
مخال��ف بوده اند لذا مقرر ش��د در راس��تای مطالعه و 
تحق��ق دس��تگاه های مرتب��ط اقدام��ات م��ورد نیاز 
انجام ش��ود و خارج ش��دن تمام اراضی بایر وس��یع و 
 بکر از محدوده ش��هرک از جمله این موارد به ش��مار 

می رود.
 ریی��س دادگس��تری اس��تان اصفه��ان ب��ه خبرنگار 
زاینده رود گفت: هیچ پرونده شکایتی تاکنون درباره 
زمین خواری در محدوده منطقه 12 به دادگستری و 

مراجع قضایی استان نرسیده است.
غالمرضا انصاری با اشاره به این که روزانه تعداد زیادی 
پرونده درباره زمین خواری به دادگستری 
ارجاع داده می شود، تصریح کرد: در 
این زمینه بحثی وارد نش��ده است 
و به محض باز ش��دن پرونده ای 
در این م��ورد، برابر قان��ون اقدام 

می شود.
به دنبال صحبت های صمصام 
ش��ریعت، ب��ار دیگر ش��هردار 
اصفهان وارد گود ش��د و گفت: 
در ش��ورای 

تأمین استان، گس��ترش 270 هکتاری شهرک 
صنعت��ی محمودآباد مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت و همه اعضای این شورا تأکید داشتند به 

هیچ وجه این طرح اجرایی نشود.

مصوبه هیأت دولت نمی تواند قطعی 
باشد

سقائیان نژاد با بیان این که مردم اصفهان به 
طور حتم تحمل گس��ترش شهرک صنعتی 
محمودآباد را نخواهند داش��ت، اذعان کرد: 
خوش��بختانه مس��ئوالن اس��تان، ب��ه ویژه 
اس��تاندار و مع��اون عمرانی اس��تانداری به 
این موضوع به طور کامل واقف هس��تند و 

حمایت های الزم را دارند.
وی ب��ا تأکید بر ای��ن که مصوبه توس��عه 
شهرک محمودآباد اصفهان با قانون های 
باالدس��تی مغای��رت دارد، ادام��ه داد: با 

ب��ه  توج��ه 

بررسی های انجام ش��ده، این مصوبه نمی تواند قطعی 
باش��د. نباید در محدوده ش��عاع 50 کیلومتری مرکز 
شهر اصفهان صنایع مستقر و گس��ترش یابد. لذا این 

قضیه روشن است. 

توس�عه ش�هرک محمودآب�اد ممنوعیت 
قانونی دارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز در 
این مورد با بیان این که هر گونه توس��عه محمودآباد 
مخالفت شدید مسئوالن اس��تانی و شهری اصفهان را 
در پی دارد و عالوه بر غیر مجاز بودن ممنوعیت قانونی 
دارد و باعث تخریب محیط زیس��ت خواهد شد،گفت: 
براساس مقررات قانونی و طرح توس��عه پایدار حریم 
 ش��هر اصفهان، مجموعه مدیریت ش��هری و شورای 
برنامه ریزی و توسعه و شورای تأمین استان با هر گونه 

توسعه محمودآباد مخالفت کرده اند.
مسعود نریمانی با اشاره به این که شهرک محمودآباد با 
وسعتی بیش از 270 هکتار، اراضی کشاورزی و باغات 
را نیز شامل می شود، اظهار داشت: این اراضی در حریم 
ش��هر اصفهان قرار گرفته و در حال حاضر نیز هر نوع 

توسعه این شهرک ممنوع و غیر مجاز است. 
وی با توجه به افزایش آالیندگی های زیست محیطی 
افزود: توسعه شهرک در حریم شهر اصفهان و اطراف 
آن ممنوعیت قانونی داشته و غیر مجاز است. عالوه بر 
این که به صالح شهر اصفهان نیست. زیرا باعث تخریب 

محیط زیست خواهد شد. 

مقاصد پش�ت پرده توسعه شهرک محمود 
آباد نیاز به موشکافی دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز 
به خبرنگار زاینده رود گفت: در صورتی ش��هرک های 
 صنعت��ی می توانن��د در داخل ش��عاع 50 کیلومتری

 توس��عه یابند، که واحده��ای صنعتی واق��ع در این 
شهرک ها آالینده نباشد اما این محدوده برای صنایع 
آالینده مجاز نیس��ت و مجوزی در این زمینه دریافت 

نمی کنند.
 حمیدرض��ا فوالدگ��ر با تأکی��د بر این که مس��ئوالن 
محیط زیس��ت درباره طرح توسعه ش��هرک صنعتی 
محمود آباد مواظب باشند این طرح نقض غرض نشود، 
افزود: سازمان محیط زیست باید درباره توسعه شهرک 
صنعتی محمودآباد با توجه به این که ش��مال و غرب 
این کالنشهر پاالیش��گاه و نیروگاه است، بررسی های 
الزم را انجام دهد و مراقب باش��ند مقاصد دیگر پشت 

این قضیه نباشد. 
وی از شهرداری خواس��ت مراقب توسعه شهرک های 
صنعتی این کالن ش��هر باش��ند و مقاصد پش��ت این 
طرح ه��ا، را به وی��ژه در زمین��ه خری��داری زمین ها 

موشکافی کنند. 
آن چه در این بین حائز اهمیت اس��ت این که افزایش 
محدوده شهرک صنعتی محمود آباد مغایر با مباحث 
فنی و اصلی زیس��ت محیطی اس��ت. این مباحث در 
شرایطی بیان می شود که ش��هروندان در این روزها با 

آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند. 
به نظر می رسد این موضوع با نفس برنامه ریزی های 
کاهش آالینده های زیست محیطی مغایرت دارد و به 
صورت غیر کارشناسی مطرح شده است که امیدواریم 
مس��ئوالن اس��تان اصفهان، از آن جا که حساس��یت 
ویژه ای به حفظ جان و س��المتی ش��هروندان دارند، 
تدابیر الزم را جهت جلوگیری از بروز مشکالت حادتر 

بیندیشند. 
مس��ئوالن بدانند مردم اصفهان در رابطه با توس��عه 
ش��هرک صنعتی محمودآباد هوش��یار هستند و به 
 هیچ وج��ه اج��ازه نخواهن��د داد ب��ر آالینده های 

زیست محیطی شهرشان افزوده شود.

در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان چه می گذرد؟

شهرک صنعتی محمود آباد در چنبره مافیای زمین خواری 
دستگاه های قضایی وارد عمل شوند



چهره روزیادداشت

دانشکده کشاورزی، قدیمی ترین 
دانشکده دانشگاه شهرکرد است 

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: دانشکده کش��اورزی، قدیمی ترین 
دانشکده دانشگاه شهرکرد است. 

 اس��ماعیل اس��دی اظهار داش��ت: دانش��کده کش��اورزی شهرکرد 
 رشته هایی چون رش��ته های مهندس��ی آب، علوم دامی، باغبانی، 
 گی��اه پزش��کی، زراع��ت، اص��اح نبات��ات و بیوتکنول��وژی، 
مکانیک ماشین آالت کشاورزی و خاک شناسی در مقطع کارشناسی 

دارد.
وی همچنی��ن تصریح کرد: رش��ته های بیماری شناس��ی گیاهی، 
علوم دامی، تغذی��ه دام، علوم دامی، ژنتیک و اص��اح دام، مکانیک 
ماشین های کشاورزی و... در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

اسدی ادامه داد: رشته های زراعت و مکانیک ماشین های کشاورزی 
در مقطع دکتری تخصصی در این دانشگاه فعال است. 

رییس دانشگاه شهرکرد اذعان داشت: دانشکده فنی مهندسی در این 
دانشگاه فعالیت خود را از سال 77 آغاز کرده است. این دانشکده در 
رشته های مهندسی مکانیک دو گرایش سیاالت و جامدات، برق در 
گرایش های الکترونیک و قدرت، عمران و مواد سرامیک در مقطع 

کارشناسی در این دانشکده فعالیت دارد.
رییس دانشگاه ش��هرکرد در پایان  عنوان کرد: طراحی کاربردی در 
مقطع دکتری تخصصی در دانش��کده فنی و مهندس��ی در دانشگاه 
شهرکرد مش��غول فعالیت است و بنا داریم در بس��یاری از رشته ها 

تحصیات تکمیلی را داشته باشیم. 

25 درصد واحدهای مسکن 
مهر تعاون قابل واگذاری است

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: س��ال گذشته 300 ش��رکت تعاونی در 
زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات در استان فعالیت 
داشتند. داوود ش��یوندی افزود: هم اکنون ساخت و ساز 
مسکن در پروژه مسکن مهر 50 درصد رشد داشته است. 
این در حالی است که 40 درصد ساخت مسکن در بخش 

تعاون در حال پیگیری است.
وی با بیان این که ش��ش هزار مس��کن مه��ر در بخش 
 تعاون در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: هم اکنون 
25 درصد کل واحدهای مس��کن مهر اس��تان در بخش 
 تعاون قاب��ل واگذاری اس��ت. بقیه واحدها نی��ز بیش از 

70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
ش��یوندی ادام��ه داد: امس��ال در راس��تای نمای��ش 
توانمندی های بخش تعاون س��ه نمایش��گاه در استان 
برگزار ش��د. همچنین در سند توسعه اش��تغال که سال 
گذشته به تصویب رسید، باید هفت هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در اس��تان انجام شود تا با ایجاد 55 هزار 

شغل، نرخ بیکاری استان به هفت درصد برسد.

 اجرای 14 طرح بزرگ 
آب و فاضالب 

اصغر یزدانی مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب استان 
ب��ا اع��ام اج��رای 14 طرح، ای��ن طرح ها را ش��امل 
اح��داث پنج واحد تصفیه خانه فاضاب در ش��هرهای 
هفش��جان، بن، لردگان، بلداجی و فرادنبه و س��اخت 
 یک واحد تصفیه خانه آب در ش��هر س��امان ذکر کرد. 
وی همچنین گفت:  این واحدها هم اکنون در دس��ت 
س��اخت هس��تند و بی��ن 10 تا 90 درصد پیش��رفت 

داشته اند. 
وی گفت پروژه های آبرس��انی به اردل، ناغان و لردگان 
 نیز از مصوبات سفر هس��تند که با صرف اعتباری بالغ بر 

50 میلیارد ریال آماده بهره برداری هستند.
این مقام مسئول اجرای شبکه های فاضاب در شهرهای 
فرخشهر، کیان و روس��تاهای اطراف شهرکرد و شهرک 
منظریه را از دیگر اقدامات این ش��رکت برشمرد و افزود: 
مطالعات الزم برای ایجاد تأسیسات فاضاب در شهرهای 
اردل، گندمان، سورشجان، گهرو و شلمزار نیز انجام شده 
که هم اکنون برای گرفتن ردیف اعتباری به وزارت نیرو 
اعام شده است و به زودی عملیات اجرایی این طرح ها 

نیز آغاز خواهد شد.

خبر ویژه

خبر

6
نخستینلیگبوکساستانبرگزارمیشود

کیومرث فرهادی، نایب رییس هیأت بوکس چهارمحال و بختیاری از برگزاری مس��ابقات لیگ بوکس برای 
نخستین بار در این استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: اعضای تیم نوجوانان این استان برای حضور در مسابقات 

قهرمانی کشور مشخص و معرفی شوند.
ارتباطات سیار استان توسعه 

یافته است 
مدیر عامل شرکت مخابرات  استان

علیرضا فتحی

 ارتباط��ات س��یار اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در س��ال
  گذش��ته توس��عه و با افزایش 200 هزار ش��ماره ای، به 700 هزار 
شماره ارتقا یافت. توس��عه ارتباطات س��یار از پروژه های مهم این 
اس��تان اس��ت که هزینه ای بالغ بر 400 میلیون ریال در بر داشته 

است. 
 اس��تقرار سیس��تم جامع مالی، نصب و راه اندازی سیس��تم بلینگ 
و هات بلینگ که با کامل ش��دن آن مش��ترکان از امکان��ات زیاد و 
 آناینی در رابطه با اطاع از 
 هزین��ه کارک��رد تلفن ثابت

و وص��ل تلفن ه��ای دارای 
 بده��ی و غی��ره بهرمن��د 
خواه��د ش��د، بازس��ازی 
 مام��وس��رای بروج��ن و 
غیره، برخی از این اقدامات 

است.
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منطقه چهارمحال بختیاری با اقلیم متنوع، دارای جاذبه های 
گردشگری است. شهرستان کوهرنگ از جمله شهرستان های 
چهارمحال بختیاری اس��ت  که با وجود مناط��ق بکر طبیعی 
ونعمت های خدادادی فراوان، یکی از مناطق زیبای کش��ور 
اس��ت. این شهرس��تان هم اکنون در آخرین ماه به��ار به اوج 

زیبایی خود رسیده است.
 آب شدن برف ها وخروشان ش��دن آب در رودخانه های این 
شهرستان، یکی از صدها زیبایی است که  در ماه خرداد به اوج 
 خود رسیده اس��ت. گرم شدن هوا و س��رعت پیدا کردن ذوب 
برف ها موجب ش��ده اس��ت رودخانه های این شهرس��تان، 
پرآب تر از قبل، خروش بیش��تری پیدا کنند. این شهرستان 
دارای مناط��ق بک��ر و زیبایی اس��ت ک��ه هرکدام ب��ه خاطر 
ویژگی های خود دارای زیبایی خاصی است. چشمه های آب 

این شهرس��تان یکی از زیباترین مناطق این شهرستان است.
ویژگی اصلی چشمه های این شهرستان داشتن دبی آب بسیار 
زیاد است و زالل و شفاف بودن آن است. این شهرستان دارای 
چشمه سارهای متعددی چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، 
چشمه مروارید، چش��مه آب معدنی کوهرنگ و... است که هر 

کدام زیبایی خاص خود را دارد.
  از مناط��ق بکر و دیدن��ی می ت��وان تونل کوهرنگ، آبش��ار 
شیخ علیخان، منطقه بازفت، رودخانه بازفت، حاشیه رودخانه 

کارون و.... را نام برد.

 برپا شدن سیاه چادرهای عشایری 
 مستقر شدن عشایر و برپا شدن س��یاه چادرهای عشایری در 
شهرستان کوهرنگ جلوه خاصی به این منطقه بخشیده است.

 برپایی سیاه چادرهای عشایری در سرسبزی کوهستان، کنار 
رودخانه های خوشان منطقه منظره های بدیعی را ایجاد کرده 
است که بسیاری از گردشگران و مسافران این منطقه ساعت ها 

به این مناطق خیره می شوند.
 فروش م��واد لبن��ی نظی��ر ک��ره، دوغ محلی، ماس��ت، نان 
محلی)یوخ��ه( و... به وس��یله عش��ایر، رونق خاص��ی در این 
شهرستان پیدا کرده است و بسیاری از مسافران و گردشگران 
به نزدیک سیاه چادرها عشایر می روند و از تولیدات محلی آنها 

خریداری می کنند.

مسافرها سیاه چادرها را خیلی دوست دارند
 یکی از زنان عشایر در منطقه کوهرنگ بیان داشت: مسافران 
زیادی برای خرید محصوالت لبنی به اینجا می آیند و بیشتر 
کره، ماس��ت،خامه)قیماق( و... می خرند. وی بیان داش��ت: 
 هم اکنون کره محلی  را کیلوی��ی 30 هزار تومان و دوغ محلی

  را کیلوی��ی600 توم��ان می فروش��یم. وی ادام��ه داد:  
سیاه چادرهای عشایری برای بسیاری از مسافران جالب است 
و آنها س��ؤاالت فراوانی در رابطه با نحوه س��اخت این چادرها 

می کنند.
این زن عش��ایری گفت: س��یاه چادرها را از موی بز درس��ت 
می کنیم و این چادرها چه در تابس��تان و چ��ه در فصل های 

بارشی، ویژگی های خاصی دارد.

کوهرنگ یکی از زیبایی های استان است 
 بخشدار مرکزی کوهرنگ اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ 
 یکی از زیباترین مناطق این اس��تان و کش��ور اس��ت. س��تار 
فرهادی نیا یادآور ش��د: این شهرس��تان دارای مناطق بکر و 
زیبایی اکوتوریسمی زیادی است که هر کدام  ویژگی خاصی 
دارد. یکی از امتیاز های بزرگ این شهرس��تان این اس��ت که  
دارای واحدهای اقامتی با رس��توران های با کیفیت باالست. 
بخشدار مرکزی کوهرنگ اذعان داشت: وجود سه هتل زردکوه، 
کوهرنگ و قصر احمد یکی از امتیازهای این شهرس��تان برای 

مسافران و گردشگران منطقه است.
 وی تصریح کرد: کوچ عش��ایر و برپا ش��دن س��یاه چادرها در 
منطقه کوهرنگ  زیبایی خاصی را به این شهرستان بخشیده 

است.
 فرهادی نیا ادامه داد: ورود مس��افر از پنج شنبه هفته گذشته 
به این شهرستان بیشتر شده و تمام امکانات  و تمهیدات برای 

مسافران  در این هفته اندیشیده شده است.

کوهرنگ در اوج زیبایی

برپاشدنسیاهچادرهایعشایر

شهرستان کوهرنگ دارای نعمت های بی شمار خدادادی طبیعی و گردشگری است و در حال  گروه 
حاضر در آخرین ماه بهار به اوج زیبایی رسیده است.  بام ایران

به گزارش مهر، اس�تان چهارمح�ال و بختیاری ک�ه در بخش مرکزی کوه ه�ای زاگرس واقع 
است، ازشمال و شرق به اس�تان اصفهان و از غرب به استان خوزس�تان و از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از 
 شمال غرب به استان لرستان محدود اس�ت و به علت ماهیت کوهس�تانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای 
مدیترانه ای، دارای بارش های نسبتا زیادی است که ریزش های جوی و برف و باران، منشأ سرشاخه های رودخانه های 

کارون و زاینده رود هستند.
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ابالغ رأی
1827 کالس��ه پرونده: 2158/90، ش��ماره دادنامه: 305، مرجع رس��یدگی: شعبه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین فاضلی فرزند مرادعلی نش��انی: اصفهان خ کاوه س��ه 
راه ملک ش��هر خ آزادی کوچه بهارس��تان، وکیل: بهناز درمیانی بزرگ فرزند محمد، نش��انی: 
اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی روبروی بانک تجارت مجتمع سرو طبقه 5 واحد 21، خوانده: 
ش��هرام مالکی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ سی و س��ه میلیون ریال وجه یک فقره 
چک بش��ماره 89/10/15026647 به انضمام خس��ارات دادرس��ی اعم از هزینه دادرسی، حق 
الوکاله وکیل و خس��ارات تأخیر تأدیه، گردش��کار: باعنایت به محتویات  پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست آقای حسین 
فاضلی باوکالت بهناز درمیانی بزرگ  بطرفیت آقای ش��هرام مالکی بخواسته مطالبه مبلغ سی 
و س��ه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 026647-89/10/15 عهده بانک سینا شعبه 
مبارکه به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی بش��ماره 1488 
روزنامه نصف جهان وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
م��واد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی و س��ه میلی��ون ریال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت سی و ش��ش هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بان��ک مرکزی در حق خواهان صادر و اع��الم می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 45 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1829 کالس��ه پرونده: 2176/90 ش 14، ش��ماره دادنامه: 290، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 14 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: محمد علی سید هندی نشانی: اصفهان خ احمدآباد کوی ایلچی 
پالک 131، خواندگان: 1- حس��ن ش��کور 2- پروین منیعی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: 
الزام به تنظیم س��ند رسمی خودروی شورلت مدل C5 )سی-5( به شماره 43333 - باختران 
11 ب��ه رنگ کرم م��دل 1365 به مبلغ چهل و ش��ش میلیون و پانصد هزار ریال، گردش��کار: 
پ��س از ارج��اع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه ف��وق و طی تش��ریفات قانونی و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت 
به ص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواه��ان آقای محمدعلی 
س��یدهندی به طرفیت 1- حس��ن ش��کور 2- پروین منیعی به خواس��ته الزام به انتقال س��ند 
خودروی ش��ورلت به ش��ماره انتظامی 43333 - باختران 11 و مطلق خس��ارات دادرسی به 
ش��رح دادخواس��ت تقدیمی اس��ت که خواهان اعالم می دارد طبق قولنامه مورخه 1382/6/2 
خ��ودروی مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری ک��رده و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
تومان الباقی ثمن معامله پرداخت نکرده اس��ت خواس��تار انتقال س��ند خودروی مذکور شده 

اس��ت خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه مورخه 1391/2/24 حاضر نشده و الیحه 
ای نیز تقدیم ننموده اند نظر به ارائه قولنامه مورخه 1382/4/15 و اس��تعالم واصله از راهور 
که مالک خودرو را خوانده ردیف دوم اعالم نموده لذا شورا تسلسل ایادی را احراز و دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی 
و م��واد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
به حضور در یکی ازدفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی خودروی شورلت به شماره انتظامی 
43333 - باخت��ران 11 در قب��ال تودیع مبلغ پانزده میلیون ریال به نام خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی که ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باش��د شورا نسبت به خوانده ردیف اول به اس��تناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی 
ق��رار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم م��ی نماید. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1832 ش��ماره: 697/90 به موجب رأی شماره 1187 تاریخ 90/12/23 حوزه 24 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محس��ن گلشیرازی مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت سه میلیون و هشتصد هزار ریال بابت خسارات وارده و افت 
قیمت موتورسیکلت به انضمام هفتصد هزار ریال دستمزد کارشناس در حق محکوم له محمد 
آتشی نشانی: اصفهان ملک شهر خ مطهری کوی ناصر روبروی پالک 42 و همچنین پرداخت 
نیم عش��ر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 

و در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 24 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
  

تاسيس 
1833 ش��ماره: 437/الف91/103، آگهي تاس��یس شرکت متین ش��اد اصفهان سهامي خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/18 تحت ش��ماره 47073 و شناسه ملي 10260651323 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیر االنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: تولید گز و سوهان و انواع خالل پسته و بادام، 
تولی��د و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني ، تحصیل 
وام و اعتبارات بانکهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقي و حقوقي ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي 
نمایندگي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2-مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر 
اصفهان، ش��اهپور جدید، خیابان عطا الملک ، بعد از چهار راه کار آفرینان، بلوک 3، کدپس��تي 
8165644393، تلفن 03115552852، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 

یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسس��ین طي گواهي بانکي ش��ماره 1309/91/104 مورخ 1391/01/16 نزد بانک پاسارگاد 
ش��عبه خیابان میر پرداخت گردیده اس��ت و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي شهریار شیدان شید به سمت رئیس هیات مدیره، 5-2- 
خانم شادي فاطمي به سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقاي علیرضا قطب به سمت عضو 
هیات مدیره، 4-5- آقاي علیرضا قطب به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدات شرکت با امضاي مدیر عامل همراه 
با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هیات 
مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي علي حسیني پور دولت آبادي به 
عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي امین کدخدایي الیادراني به عنوان بازرس علي البدل آذري- 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 3125
 

تغييرات 
1834 ش��ماره: 462/ت91/103، آگهي تغییرات ش��رکت الکترو آزما ایریک س��هامي خاص به 
شماره ثبت 42922 و شناسه ملي 10260607609، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1391/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل شرکت در واحد ثبتي اصفهان 
به آدرس شهر اصفهان، خیابان محتشم کاشاني، کوچه بیژن، کوچه امیر ساختمان عاج واحد 
502، کدپس��تي 8175967553، تلفن 09131274722 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به ش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/02/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیر 
تجاري ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات 

واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 3116
  

تصميمات 
1835 ش��ماره: 1620/ث – 1391/2/13، آگه��ي تصمیمات در ش��رکت آریو برزن س��پاهان 
با مس��وولیت محدود، ثبت ش��ده به ش��ماره 21668 و شناس��ه ملي 10260425183، برابر 
صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/2/14 تصمیم��ات زیر باتفاق آراء اتخاذ 
گردید: خانم مهتاب بهرامي اسکندري با پرداخت مبلغ 499/330/000 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را افزایش داد در نتیجه شرکاء فعلي و میزان سهم الشرکه هر یک عبارتست 
از: مهتاب بهرامي اسکندري 499/670/000 ریال، مسیح براتي علویجه 330/000 ریال و مهدي 
براتي 500/000/000 ریال س��هم الشرکه، سرمایه شرکت از مبلغ 500/670/000 ریال به مبلغ 
1/000/000/000 ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: سرمایه 

شرکت 1/000/000/000 ریال نقدي است که تمامًا پرداخت شده و در اختیار مدیران شرکت 
مي باشد 2- در ماده 14 اساسنامه تعداد اعضاي هیات مدیره به دو نفر تغییر یافت 3- مهتاب 
بهرامي اس��کندري به کد ملي 1818824361 و کدپس��تي 8317647191 به سمت مدیر عامل 
و مس��یح براتي علویجه به کد ملي 1817345338 و کدپس��تي 8317647191 به سمت رئیس 
هیات مدیره براي مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با 
امضاي مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 1391/2/13 تکمیل 

گردید. آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري اصفهان 
 

تغييرات 
1836 شماره: 455/ ت 103/ 91، آگهي تغییرات موسسه مجموعه ورزشي صاحب ابن عباد به 
شماره ثبت 2690 و شناسه ملي 10260584171، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
س��الیانه و هیات مدیره مورخ 1391/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقاي عبدالرس��ول 
می��رزا علیان به عنوان ب��ازرس اصلي، آقاي مجید انگوري زاده ب��ه عنوان بازرس علي البدل 

براي یک س��ال مالي انتخ��اب گردیدند. 2- اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل مي باش��ند: آقاي 
عباس انگوري زاده و آقاي س��ید رضا اخروي و آقاي حمید آستاني و آقاي جالل زهرائي به 
عن��وان عضو علي البدل و آقاي علیرضا عس��گري به عنوان عضو علي البدل و آقای حس��ین 
باطن��ي و آقای حس��ین انگوري زاده تا تاریخ 1393/02/04، 3- س��مت اعض��اء هیات مدیره 
ب��ه قرار ذیل تعیین گردیدند. آقاي عباس انگوري زاده به س��مت رئی��س هیات مدیره و آقاي 
س��ید رضا اخروي به س��مت نایب رئیس هیات مدیره و آقاي حمید آس��تاني به سمت عضو 
هیات مدیره و آقای حس��ین باطني به س��مت عضو هیات مدیره و آقاي حس��ین انگوري زاده 
به س��مت خزانه دار و آقاي جالل زهرائي به س��مت عضو هیات مدیره )به عنوان عضو علي 
البدل( و آقاي علیرضا عس��گري به س��مت عضو هیات مدیره )به عن��وان عضو علي البدل و 
آقاي حس��ین باطني به س��مت مدیر عامل، 4- کلیه اوراق واس��ناد مالي و تعهدات موسسه با 
امض��اي مدی��ر عامل و خزانه دار و در غی��اب خزانه دار با امضاي رئی��س هیات مدیره و با 
مهر موسس��ه معتبر اس��ت. در تاریخ 1391/2/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر 
 تجاري ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تاسيس 
1837 ش��ماره: 472/الف91/103، آگهي تاسیس ش��رکت موژان سما پارسیان سهامي خاص،   
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/2/20 تحت ش��ماره 47056 و شناس��ه ملي 10260651644 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/2/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: تولید و پخش مواد غذایي در صورت نیاز با 
کس��ب مجوز و پروانه هاي الزم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و سایر مراجع 
ذیصالح ضروري اس��ت، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاي 
مجاز بازرگاني، تحصیل وام و اعتبارات بانکهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع 
ش��رکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتي و 
خصوصي، اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 3-1- 
استان اصفهان، شهر اصفهان آبشار سوم، منطقه حیدر آباد، نرسیده به مسجد، بن بست قمر 
بني هاشم، پالک 112، کدپستي 8169198373، تلفن 09136680795، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که 
مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طي گواهي بانکي شماره 300 مورخ 1390/10/10 نزد 
بانک ملت ش��عبه مردوایج اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام مي باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم اشراف شیردلي به سمت رئیس هیات 
مدیره، 2-5- آقاي سید حمیدرضا تسلیمي به سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- خانم مریم 
پاکیزه دل به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- خانم مریم پاکیزه دل به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با 
امضاي مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي مس��عود پور رنجبر نصرآباد به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي صائب مصلح 
قهفرخي به عنوان بازرس علي البدل. آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتي 

اصفهان شماره م / الف 3192
 

تاسيس 
1838 ش��ماره: 443/الف91/103، آگهي تاسیس ش��رکت باران شمال دالوران سهامي خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/2/18 تحت ش��ماره 47083 و شناس��ه ملي 10260651380 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/2/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: اجرا، خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه 
هاي پیمانکاري عمراني ساختماني، کش��اورزي، معدني، صنعتي و فني، ابنیه و محوطه سازي، 
تاسیسات، حفظ و نگهداري فضاي سبز، تامین نیروي انساني موقت، تولید و توزیع و خرید و 
ف��روش و صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، تحصیل وام و اعتبارات، بانکهاي 
داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي، 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج 
از کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان شاهین شهر، شهرک 
رداني پور، بلوار نبوت، کدپس��تي 8318975611، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 
ریال توسط موسسین طي گواهي بانکي شماره 170755 مورخ 1391/02/11 نزد بانک حکمت 
ایرانیان شعبه شاهین شهر پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي حسین زهره به سمت رئیس هیات مدیره، 5-2- 
خانم حمیده زهره به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقاي حمید زهره به س��مت عضو 

هیات مدیره، 4-5- آقاي حس��ین زهره به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد  مال��ي تعهدآور با امضاي مدیر عامل و با مهر 
ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و عل��ي البدل: 1-8- خانم رقیه اکافي ب��ه عنوان بازرس اصلي، 
2-8- آق��اي قدرت اله مطلب به عنوان بازرس علي البدل. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 3144
 

تغييرات 
1839 ش��ماره: 470/ت91/103، آگهي تغییرات ش��رکت دیان درمان اس��پادانا سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 47023 و شناس��ه ملي 10260651055، به اس��تناد صورتجلسه هیات مدیره 
م��ورخ 1391/2/18 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- مبلغ س��رمایه ش��رکت 10/000/000 
ری��ال نقدي مي باش��د ک��ه 3/500/000 ریال آن ط��ي گواهي ش��ماره 1391/2/3-2138/26 
بان��ک پارس��یان ش��عبه خانه اصفه��ان پرداخ��ت و الباقي در تعهد س��هامداران مي باش��د. 
در تاری��خ 1391/2/19 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاري ثب��ت و مورد تایید 
 و امض��اء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واح��د ثبتي اصفهان 

شماره م / الف 3156
 

تغييرات 
1840 ش��ماره: 562/ت91/103، آگهي تغییرات ش��رکت فوالد آزمون اصفهان با مس��وولیت 
محدود به ش��ماره ثبت 40493 و شناس��ه ملي 10260581808 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي ش��رکا مورخ 1391/2/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتي 
اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان، فوالدش��هر، محله ش��یخ بهایي،  خیابان بهار 10، پالک 14، 
کدپس��تي 8491913886، تلفن: 03342633331 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به 
شرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/2/26 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري 
ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد 

ثبتي اصفهان شماره م / الف 3670
 

تصميمات 
1841 ش��ماره: 2396/ث – 1391/2/26، آگهي تصمیمات در ش��رکت آفاق نقش س��پاهان با 
مس��وولیت محدود، ثبت شده به ش��ماره 12433 و شناس��ه ملي 10260334615، به استناد 
صورتجلس��ات مجمع ف��وق الع��اده م��ورخ 2/23 و 1391/2/26 تصمیمات زیر در ش��رکت 
اتخ��اذ گردید: 1- عبارات زیر به موضوع ش��رکت ماده دو اساس��نامه اضاف��ه گردید: تهیه، 
تولی��د، صادرات، واردات، خرید و فروش، تعمیرات و پش��تیباني کلیه قطعات س��خت افزاري 
کامپیوت��ري و اتوماس��یون اداري، صنعت��ي و حس��ابداري – مش��اوره فن��اوري اطالعات 
و کلی��ه خدم��ات مرتبط ب��ا امور فوق )صرفًا س��خت اف��زاري( – انعقاد هرگونه ق��رارداد با 
اش��خاص حقیق��ي و حقوقي – ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولت��ي و خصوصي، اخذ 
وام و اعتب��ارات و تس��هیالت بانک��ي از کلیه بانکهاي دولتي و خصوص��ي صرفًا جهت تحقق 
اه��داف ش��رکت، 2- مرکز اصلي ش��رکت در اصفهان ب��ه خیابان صمدیه، جن��ب داروخانه 
دکت��ر زارعي، طبق��ه 2 ، کدپس��تي 8183733631 انتقال یاف��ت. امضاي ذیل ثب��ت در تاریخ 
 1391/2/26 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاري اصفهان 

شماره م / الف 3502
 

تاسيس 
1842 ش��ماره: 506/الف 91/103. آگهي تاسیس شرکت پرنیان طب نصف جهان با مسوولیت 
محدود، شرکت فوق در تاریخ 1391/2/24 تحت شماره 47102 و شناسه ملي 10260651927 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/2/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- 
موضوع ش��رکت: تولید محصوالت ارتوپدي و پزشکي پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح، 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان عالمه مجلسي، کوچه صاحب ابن عباد پالک 20 کدپستي 8155814481، 
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
حسین باطني راد به سمت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقاي رضا باطني راد به سمت نایب رئیس 
هی��ات مدیره، 3-5- آقاي رحمان باطني راد به س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقاي رحمان 
باطني راد به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخ��اب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي رئیس هیات مدیره و با مهر ش��رکت 
معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
798 کارت پای��ان خدم��ت اینجانب محمد ترک��ی هرچگانی فرزند جهانگیر به ش��ماره کارت 

1723673 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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در هر شبکه اعداد 1 تا 9 را در مربع های 
س�فید طوری قرار دهید که چهار عدد 
واقع در وسط جدول مجموع چهار خانه 
مجاورش باشد. فلش، مکان بزرگ ترین 
عدد در بین چهار عدد را نشان می دهد.
پاسخ این سؤال س�ه رقمی است که در 

سطر وسط قرار می گیرد.
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استریمکو

۱. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند.

۲. در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 
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کیسه سبک 
 9 کیسه شامل 10 مهره 1 گرمی و 1 کیسه شامل 10 مهره 
0/9 گرمی در اختیار داریم. چگونه می توانید با یک بار 
توزین به وس�یله یک ترازوی دقیق دیجیتالی کیسه 

سبک تر را مشخص کنید؟

توزین با 5 وزنه 
 چگونه می توان با پنج وزنه اشیاء از یک تا 121 کیلو را 

وزن کرد. مقدار وزنه ها را مشخص کنید.

بره ها و صاحبان آنها
چهار بره و چهار صاحب آنها می خواهند با یک قایق 
که ظرفیت دو نف�ر را دارد، از یک ط�رف رودخانه به 
طرف دیگر رودخانه بروند. اگر ب�ره ای پیش صاحب 
خود نباشد، به وسیله مالک دیگر دزدیده خواهد شد. 

راه حل شما چیست؟
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جدول شماره 1

 آیا تا به ح��ال به طور دقیق به انگش��تان دس��تان خ��ود نگاه 
کرده اید؟ تا به حال فکر کرده اید که به کدام یک عالقه بیشتری 
نسبت به بقیه دارید؟ با دقت نگاه کنید، سپس توضیح مربوط 

به آن را بخوانید.
انگشت )شصت(

این انگشت نماد مسائل مادی و ثروت اس��ت و کسانی که این 
انگشت را انتخاب می کنند، اقتصاد دانان خوبی هستند.

انگشت )اشاره(
این انگشت نماد کار است و اشخاصی که به این انگشت اهمیت 
بیشتری می دهند، انسان های کاری هستند و موفقیت زیادی 

در کارها دارند.

انگشت )وسط(
این انگشت میزان اهمیت به خود فرد را نشان می دهد، افرادی 
که این انگش��ت را انتخاب می کنند، تا حدودی خودپرست و 

خودخواه هستند.
انگشت شماره4

این انگشت نماد محبت و عشق است و کسانی که این انگشت 
را انتخاب می کنند، انسان های احساساتی و عاطفی هستند.

انگشت شماره5 )کوچک(
این انگش��ت نماد خانواده و فرزند هست و کس��انی که به این 
انگشت عالقه مند هس��تند، به خانواده پایبند بوده و به زندگی 

مشترک و به طور کلی روابط بین افراد اهمیت می دهند.

کدام انگشتت را بیشتر دوست داری ؟ 

یک سرگرمی غذایی 

دختر 4 ساله من، بس��یار بی اشتهاست. خیلی کم 
غذا می خورد و بیشتر در حال فعالیت است، از لحاظ 
ظاهری کوچک به نظر می رسد و من نگران سالمتی 
او هستم، چه باید بکنم؟ این سؤالی است که بسیاری 
از مادران جوان دارند.گذش��ته از این که این مشکل 
تنها مربوط به مادران ایرانی نیست، یکی از مهم ترین 
مش��کالت و معضالت تغذی��ه ک��ودکان و نوجوانان 
رفتارهای تغذیه ای نامناسب اس��ت که متأسفانه در 
بین آنها بسیار زیاد شده اس��ت. تغذیه صحیح، قدرت 

یادگیری افراد، به ویژه کودکان را باال می برد و نخوردن 
صبحانه اثرات منفی در یادگیری آنها دارد. گرسنه بودن و 

نخوردن صبحانه در مدت کوتاهی مکانیزم همواستاتیک یا 
گلوکز خون را در سطح ثابت نگه  می  دارد و به عملکرد طبیعی 

مغز لطمه وارد می کند. البته جدای این که والدین کودک باید به 
دالیل بی اشتهایی کودکشان پی ببرند و به طور علمی آنها را درمان 

کنند، ولی از یکسری ابتکارات هم می توان کمک گرفت که در تحریک 
اشتهای آنها ممکن است تأثیر داشته باشد... تصاویر زیر را ببینید:



یادداشت

نقدی بر یک واقعیت
ما که از رو رفتیم، شما چطور؟

به عمل کار برآید  به سخنرانی نیست

یادداشت

حرکت الک پشتی هیأت فوتبال استان

صندلی داغ زیرشیروانی!
انتخابات هیأت فوتبال طی س��الیان گذشته 
هیچ گاه با این میزان از حساسیت برگزار نشده 
بود. عنوان ش��دن نام فوتبال استان به عنوان 
قطب فوتب��ال کش��ور و ش��هرت وآوازه فوتبال این خطه از کش��ور 
عزیزمان در قاره کهن آس��یا از یک س��و و تجربه تلخ انتخابات دوره 
گذش��ته که با حرف و حدیث های فراوان، منجر ب��ه تمدید حضور 
علی اکبر ابرقویی ن��ژاد بر صندلی ریاس��ت این هیأت ش��د، باعث 
ش��ده تا نگرانی های مجموعه رسانه ای اس��تان در چند روز مانده 
 به این انتخابات، به باالترین حد ممکن برس��د. خاموش��ی و حرکت 
الک پشتی هیأت فوتبال، آن هم در سایه موفقیت های باشگاه های 
سپاهان، ذوب آهن، فوالد ماهان و گیتی پسند دلیل مضاعفی است 
که انتقاد ویژه ای را به میزنشینان س��اختمان قدیمی زیر شیروانی 
سالن پیروزی  اصفهان وارد می کند؛ انتقادی که کل مجموعه را در 

قسمت های مختلف در بر می گیرد.
 متأس��فانه هیأت فوتبال اس��تان اصفهان جدای از مسائل داخلی و 
زیر ساختی خود، در مسائل روز فوتبال اس��تان، نتوانسته آن گونه 
 که باید و شاید نقشی ایفا کند؛ نقش��ی که همتایان هیأتی در دیگر 

استان ها به خوبی آن را دنبال می کنند.
اختالف هایی که ابرقویی نژاد با محمد رضا ساکت، مدیر عامل سابق 
 باش��گاه س��پاهان در مقاطع مختلف پیدا کرد و دامنه آن به باشگاه 
ذوب آهن و مدیر عامل وقتش، اصغر دلیلی و همچنین علی طاهری، 

مدیر عامل باشگاه گیتی پسند رسید، گواهی بر این ادعاست.
دلیلی ک��ه در مصاحبه ای گفته ب��ود رییس هیأت فوتب��ال تنها به 
دنبال همراهی ذوب آهن در س��فرهای خارجی اس��ت و هیچ نقش 
دیگری را ب��رای فوتبال اصفهان ایفا نمی کن��د، از جمله نکته هایی 
است که در آستانه انتخابات بازخوانی می شود. نقش منفعل هیأت 
فوتبال در پروژه ورزشگاه بی سرانجام نقش جهان، فعالیت کم رنگ 
و بی نتیجه در کمیته داوران، ضعف س��اختاری در فوتبال بانوان و 
عدم توجه به بحث فوتبال و فوتسال بانوان، نقش بی رنگ این هیأت 
در مشکالت و مسائل فوتبال ساحلی و عدم حمایت از تنها نماینده 
استان در مسابقات داخلی و خارجی، حاشیه سازی های گاه و بیگاه 
برای باش��گاه ها، هدایت مدارس فوتبال به منبعی برای درآمدزایی 
عده ای خاص با در نظر گرفتن سهم هیأت فوتبال بدون بازدهی ویژه 
برای فوتبال اصفهان و... همه و همه دالیلی است که می تواند حرکت 
 الک پش��تی هیأت فوتبال را تعریف و باز تعریف کن��د. به واقع اگر 
چهار باش��گاه معتبر اصفهانی را از ورزش اصفهان جدا کنیم، دیگر 
نامی از ورزش اس��تان به ویژه فوتب��ال باقی نخواهد مان��د. این که 
استان اصفهان علی رغم اس��تعدادهای ویژه خود نتوانسته است در 
لیگ دسته یک و دسته دوم فوتبال کشور نمایندگانی در خور شأن 
داشته باشد، این که تنها یک داور در لیگ برتر داریم، این که فوتبال 
بانوان اصفهان هیچ جایگاهی در فوتبال کشور ندارد و تنها به لطف 
باشگاه ایرانیان نجف آباد اجازه حضور در لیگ برتر را یافته است و... 
 می تواند نیاز تغییر مدیریت در مجموعه فوتبال اصفهان را بر همگان 
مش��خص تر از پیش س��ازد. بدون تردید چیدمان فرمایشی مجمع 
انتخاباتی هیأت فوتبال و ترغیب برای ساختن فضایی مشخص شده 
به دور از گوش سپردن به برنامه نامزدهای تصدی این پست و انتخابی 
به دور از در نظر گرفتن مصلحت ورزش، خیانتی بزرگ به فوتبال این 
شهر خواهد بود؛ خیانتی که بدون تردید و در مرحله نخست گریبان 

مدیران ورزش استان را خواهد گرفت. 

8
تعداد اعضای مجمع هیأت فوتبال اصفهان به ۴۸ نفر افزایش یافت

علیرض��ا جهانش��اهی، دبی��ر هی��أت فوتب��ال اصفه��ان گفت: ب��ا اضافه ش��دن مدی��ران دو باش��گاه 
 اس��تقالل مبارکه و ش��هدای تیران به اعضای مجم��ع هیأت فوتب��ال اصفهان، تع��داد اعضای مجمع

 به ۴۸ نفر افزایش یافت. 
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بهتر اس�ت از بح�ث انتخابات ش�روع 
کنیم. رقبایت�ان را در این دوره چطور 

ارزیابی می کنید؟
ب��زرگان و  از پیشکس��وتان و  نف��ر   چه��ار 
تحصیلک��رده ه��ای ورزش اصفهان ک��ه دارای 
شخصیت بس��یار باالیی هس��تند، با من در این 

انتخابات حضور دارند. 
نقده�ای زی�ادی ب�ه عملک�رد هیأت 
فوتبال با ریاس�ت ش�ما وارد است که 
نمونه بارز آن مقاومت هیأت استان در 
برابر تفویض اختیارات به هیأت فوتبال 

شهرستان است.
اصاًل این طور نیس��ت و تفویض اختیارات صورت 
گرفته وهیأت های شهرستان ها در حال برگزاری 
مسابقات،جش��نواره ها و کالس های آموزش��ی 

که توان انجامش را دارند هس��تند؛ مسأله ای که 
با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرس��تان ها 

صورت گرفته است.
مدتی اس�ت که رییس هی�أت فوتبال 
شهرستان بدون حکم در حال فعالیت 
اس�ت و پیش از این بحث تغییراتی در 
این  هیأت مطرح بود.چرا این موضوع 
به یکباره و در آستانه انتخابات به حال 
خود رها ش�د؟این مس�أله باز کارنامه 

کاری شما را زیر سؤال می برد؟
آقای ابن ابراهیم باحکمی که قباًل از من دریافت 
کرده اند، مشغول خدمت رسانی هستند و تغییر 
ایشان منوط به درخواست اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ها بود و طی یک پروسه زمان بر صورت 
می گیرد و تنها به همین دلیل است که این اتفاق 

تاکنون نیفتاده است.
درخصوص بلیت فروشی مسابقات که 
قرار بود توسط باش�گاه ها انجام شود 
ه�م تاکن�ون اقدامی ص�ورت نگرفته 
اس�ت. این کار کمی از بار فعالیت های 
هیأت م�ی کاهد و این بس�تر را فراهم 
 می کن�د ک�ه هی�أت ب�ه بحث ه�ای 
مهم تری بپردازد.چرا هنوز این اتفاق 

نیفتاده است؟
 خیر؛ اصاًل چنین چیزی صحت ندارد. باش��گاه ها

به جز در مسابقات آس��یایی، اجازه بلیت فروشی 
نداشتند. این قضیه کاماًل در اختیار ما بوده است.

بگذری�م؛ ب�ه س�راغ بح�ث داوران 
اصفهانی حاضر در لی�گ های فوتبال 
و فوتس�ال برویم. چندی پیش برخی 

از پیشکس�وتان داوری اعتراضات�ی 
داش�تند که بخ�ش عم�ده ای از این 
اعتراضات متوجه شما بود. در این باره 

چه نظری دارید؟
باید بگویم باالترین تع��داد داوران در لیگ های 
مختلف بع��د از تهران، متعلق ب��ه اصفهان بوده و 
فدراس��یون فوتبال این موض��وع را ثبت و تأکید 
 کرده اس��ت. اس��تان اصفهان قب��اًل 15 داور در 
لیگ های مختلف داشت که حاال به 65 نفر رسیده 
است. این تعداد در لیگ برتر فوتبال مردان و زنان، 
فوتبال و فوتسال ساحلی و فوتسال مردان و زنان  
مشغول به کار هستند و ما در این زمینه عملکرد 

قابل قبولی داشتیم. 
 نارضایت�ی آنه�ا از باب�ت دس�تمزد و 
حق الزحمه که واقعًا رقم ناچیزی است 
را چط�ور توجیه م�ی کنید.هیأت چه 

حمایتی از آنها دارد؟
متوجه نمی شوم چه می گویید. آنچه می توانم در 
جواب شما بگویم، این است که یک دستورالعملی 
بر اس��اس توانایی ها و امکانات و ش��رایط موجود 
تبیین می ش��ود و نمی توان ب��ا داد و بیداد آن را 

تغییر داد.
احساس می شود تعامل هیأت فوتبال با 

باشگاه ها چندان خوب نیست؟
 چه کس��ی گفته؟ اساسا ما با باش��گاه ها تعامل 
زیادی داریم و گاهی روزانه بارها جلسات حضوری 
یا تلفنی برگ��زار می کنی��م. اگر این ط��ور نبود 
 که کارها پیش نمی رفت. م��ی توانید از مدیران 
باشگاه ها این موضوع را بپرس��ید که ما چقدر با 
آنها تعامل نزدیک داریم. قرار نیس��ت که ما تمام 

جلساتمان را رسانه ای کنیم.
گفت�ه می ش�ود س�هم دادخواه�ی 
 و دخالت هی�أت فوتب�ال در خصوص 
نقش جهان بسیار کم رنگ  بوده است. 

چقدر این موضوع را قبول دارید؟
این پروژه ملی است و باالترین رده اجرایی کشور، 
استان و وزارت ورزش و جوانان و اداره کل  در آن 
حضور و نظارت مستقیم دارند. هیچ نقش اجرایی 
در زمینه ساخت و س��از مربوط به هیأت فوتبال 

استان و حتی باشگاه ها نیست. 
ما پیگیری ه��ای اصلی را از طریق فدراس��یون و 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان انج��ام دادیم. 
این را هم اضافه کنم که در خصوص عدم ساخت 
این ورزشگاه بیش��ترین زحمت و مشکالت را ما 

متحمل می ش��ویم که برگزار کننده مس��ابقات 
هستیم.

 طرح آس�یا وی�ژن که هی�أت در حال 
اجرای آن است، آیا خروجی هم داشته 

است؟
امکان ندارد که خروجی نداش��ته باشد. براساس 
اع��الم رس��می ای اف س��ی، اصفه��ان بهترین 
اس��تان آس��یا در اجرای طرح آس��یا ویژن است. 
عملکرد ما سال به سال رصد می شود و براساس 
استراتژی آسیا ویژن، ما بهترین عملکرد را داشته 
 ای��م. خروج��ی اش برگ��زاری کالس A داوری 

ای اف سی، تعلیم و پرورش 50 مربی که وارد بازار 
این کار ش��دند. قبل از آسیا ویژن ما هیچ ساختار 
باش��گاهی نداش��تیم، اما حاال تیم ها با س��اختار 
 باشگاه و حمایت اسپانس��ر در مسابقات شرکت 

می کنند، در حالی که قباًل این گونه نبود.
در دفاع از فوتبال و فوتسال بانوان که 
می گویند توفیق خاصی نداش�ته اید، 
چطور؟ آی�ا از عملکرد هی�أت در این 

زمینه هم دفاع می کنید؟
 تکذیب م��ی کنم؛ چ��را توفی��ق نداش��تند؟ ما 
االن در لی��گ برتر فوتبال و فوتس��ال، لیگ های 
دس��ته یک فوتبال، فوتس��ال، فوتبال و فوتسال 
س��احلی تیم داری��م و هیچ اس��تانی ب��ه اندازه 
اصفهان در لیگ ه��ای فوتبال و فوتس��ال بانوان 
 تیم ن��دارد. اس��تان اصفهان در ای��ن زمینه جزو 

باالترین هاست.
و  س�پاهان  ه�ای  تی�م   باحض�ور 
ذوب آهن در فوتبال و یا گیتی پس�ند 
و فوالدماهان در فوتسال چه ضرورتی 
دارد که هیأت فوتب�ال تیمداری کند؟ 
این موضوع برخالف آیین نامه تأسیس 

هیأت هاست.
اصال. ما موظف به حفظ س��همیه و  جلوگیری از، 
ازهم پاشیدگی تیم ها هستیم و به همین منظور 
در این زمینه تیمداری می کنیم و هیچ مش��کلی 

در این زمینه وجود ندارد.
   حرف آخر

هیأت فوتب��ال در این س��ال ها عملک��رد خوبی 
داشته که خیلی ها نخواستند از آن مطلع شوند 
و یا بدانند که ما چه کردیم. مش��کل اینجاس��ت 
که کس��ی از این آمار و ارقام خب��ر نگرفت و خبر 
ندارند یا اگر می دانند، در موردش اطالع رسانی 

نمی کنند. 

رییس هیأت فوتبال استان در پاسخ به همه انتقادهایی که از او می شود:   

من همه را تکذیب می کنم

می گوید درگیر کارهای هیأت فوتبال استان است و دبیرش به رتق و فتق امور انتخابات می پردازد. رقبایش را کاربلد  سمیه 
و تحصیلکرده ورزش می داند و از آنها به عنوان بزرگان ورزش اصفهان یاد می کند. اضطراب و دلهره برای انتخابات مسرور

شنبه آینده از صدایش منتقل نمی شود و انگار خیالش به نوعی راحت است. حاال برای ابقا یا رفتن، ما نمی دانیم! هر 
چه هست با آرامش صحبت می کند و تأکید دارد هیأت فوتبال در چند سال اخیر عملکرد بسیار باالیی داشته که خیلی ها نخواستند از 
آن مطلع شوند. انتخابات آینده هیأت فوتبال که شنبه هفته آینده در سرای ورزشکاران برگزار می شود، مارا برآن داشت تا با علی اکبر 

ابرقویی نژاد، رییس 9 ساله هیأت فوتبال استان اصفهان هم صحبت شویم تا خدایی نکرده به یک طرفه به قاضی رفتن محکوم نشویم.

مهدی 
قانونی

گروه 
ورزش

گروه 
ورزش

موفقیت تیم های س��پاهان و ذوب آهن در طی 
یک دهه اخیر، هیچ گاه به پ��ای عملکرد هیأت 
فوتبال استان نوشته نشده و نخواهد شد، اما این 
که آقایان اصرار دارند با چس��باندن خود به این دو باشگاه و منتصب 
کردن افتخارات این دو ب��ه فعالیت های خود در طی این س��ال ها 
عملکرد و حضور خود را در این جایگاه موجه تر جلوه دهند، معادله 
سه مجهولی است که به غیر از دست اندرکاران هیأت فوتبال استان، 
س��ایرین س��ر از این معادله در نمی آورند! این که أقای��ان به هنگام 
برگزاری رقابت ها در مس��تطیل س��بز پیدایشان می ش��ود، ولی از 
افزایش گیت های فروش بلیت بازی ها شانه خالی می کنند، این که 
به هنگام برگزاری رقابت های برون م��رزی یک پای کاروان اعزامی 
و همراهان تیم را تشکیل می دهند، اما در خود اصفهان دریغ از یک 
حمایت خشک و خالی که از تیم های باشگاهی داشته باشند)نمونه 
بارز این قضیه عدم حمایت و واکنش نسبت به شایعه تبانی تیم های 

فوتسال اصفهان( چه چیزی را در ذهن متبادر می کند؟ 
 این که هر لحظه موفقیت های ندیده آسیا ویژن را به عنوان سمبل 
فعالیت های هیأت فوتبال معرفی می کنند اما عماًل شاهد موفقیت 
تیم های س��پاهان، ماهان و گیتی پس��ند ب��ا بازیکن��ان غیر بومی 
باشیم، جز این اس��ت که اجرای این طرح به ظاهر عظیم و در باطن 

پوشالی)البته در اصفهان( هیچ خروجی و برآیند مثبتی برای فوتبال 
اصفهان نداش��ته و فقط پول و پول بوده که راه ب��ه هیأت فوتبال پیدا 
کرده اس��ت؛پولی که باز هم معلوم نیس��ت در کجا و به چه منظوری 

خرج می شود؟
از همه بدتر این که طرح آس��یا وی��ژن که طی این چند س��ال اخیر 
 همچون مانعی بزرگ بر س��ر راه پیش��رفت اصفهان بوده، این روزها 

کم جان و بی رمق تر از قبل به انزوا و سکوت رفته است. 
برای اثبات این ادعا فقط کافی است به س��ایت کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا)http://www.the-afc.com( س��ری بزنید و با کلیک بر 
روی لگو ویژن، وارد اخبار ویژن مربوط به ایران ش��وید و خواهید دید 
از هر استانی اعم از اردبیل، خوزستان، زنجان و فارس و... همه و همه 
خبر هست جز نام اصفهان که اثری از آثارش در هیچ یک از سرخطر 
خبرهای کنفدراس��یون فوتبال آس��یا  وجود ندارد. چرایی این اتفاق 
هم شاید فقط یک دلیل داشته باشد و آن، این که البد آقایان در این 
چندماه اخیر و روزهای در پیش روی انتخابات، این قدر کار برای انجام 
دادن داشته اند که آسیا ویژن نادیده گرفته شده است! طرحی که تا 
همین چندماه پیش حکم آنتی باکتری��ال برای رییس هیأت فوتبال 
داشت و هر زمان که انتقادی را متوجه خود می دید، سریع آمار و ارقام 
این رقابت ها را ارایه می کرد تا  هر فرد ناآگاه و از همه جا بی خبری را 

مسحور خود کند، اما امروز به حال خود رها شده، که سهم صفر آنها در 
آمار خبری سایت کنفدراسیون گواه این ادعاست. اما بپردازیم به یکی 
دیگر از مشکالتی که هیأت فوتبال اس��تان در آستانه انتخابات پیش 
رو از آن غافل ش��ده و یا به صالح بوده که این ایام را کج و دار و مریز با 
آن سر و کله بزند؛ هیأت فوتبال شهرستان اصفهان که بعد از آقاخان، 
 س��یدرضا ابن ابراهیم را به عنوان رییس بعدی به خ��ود دید، تقریباً 
یک سال و س��ه ماهی اس��ت که به غیر از برگزاری چند تورنمنت در 
بخش ها و توابع اصفهان، عملکرد در خور توجه دیگری در هیچ یک از 
حوزه هایش نداشته و بنا برگفته منابع آگاه بایستی برای سال جدید 
رییس و یا سرپرست جدید برای این هیأت در نظر گرفته می شد، اما از 
آنجایی که فرد مذکور از دوستان و رفقای قدیمی ابرقویی نژاد، رییس 
کنونی هیأت فوتبال استان اس��ت، همچنان در پست قبلی ابقاست و 

برنامه تغییرات به بعد از انتخابات موکول شده است. 
بنابر همین ش��نیده ها، ج��دی ترین گزینه برای تصدی این پس��ت 
کسی نیست جز دست راست ابرقویی نژاد و دبیرکنونی هیأت فوتبال. 
اما همه این ها از شنیده ها نش��أت گرفته است. در این نوشتار رییس 
آینده هیأت شهرستان مالک نیست، چیزی که بیش از همه نگرانمان 
می کند، زد وبندهای پیش از انتخابات است که با این اتفاقات به این 

شائبه دامن زده می شود. 

عبدالرسول یزدی زاده،  مدیر ورزشی، تفریحی معاونت فرهنگی، 
اجتماعی شهرداری اصفهان این روزها سودای ریاست در هیأت 
 فوتب��ال را در ذهن می پ��رورد و به قول ع��ده ای از نزدیکانش،

جدی ترین رقیب در این اوضاع بی رقابت انتخابات هیأت فوتبال است.
وی که به دلیل ش��ناخت کامل از ارگان هایی که در ش��هر و اس��تان اصفهان دارد و با 
 فوتبال و فوتس��ال درگیربوده، وارد گودرقابت در انتخابات هیأت فوتبال شده است و 
می گوی��د: ارتباطی که با آم��وزش و پرورش، باش��گاه ه��ا، اداره کل ورزش و جوانان 
 اس��تان و ادارات ورزش شهرس��تان ه��ا دارم، از اه��م دالیلم ب��رای حض��ور در این

 انتخابات است.
 پتانس��یلی که در بخش های مختلف اصفهان از نظر منابع، تجهیزات و نیروی انسانی 
وجود دارد، مرا به کاندیدات��وری در انتخابات هیأت فوتبال ترغی��ب کرد. یزدی زاده 
تحصیالت آکادمیک در رشته تربیت بدنی دارد و در رشته مدیریت نیز تحصیل کرده 
 که فکر می کند هردوی این رشته ها موازی با فعالیت در هیأت فوتبال است. از صحبت

 در باره کاستی های هیأت فوتبال در دوره قبل طفره می رود و تنها به این نکته اشاره 
دارد: فکر می کنم هیأت می توانس��ت از ظرفیت فنی و تخصصی فوتبال استان بیشتر 
اس��تفاده کند. این ظرفیت مفغول مانده، در حالی که یکی از برنامه های من استفاده 
بهینه از ظرفیت فنی فوتبال اس��تان اس��ت. یزدی زاده در حال حاضر در ش��هرداری 
 مش��غول به کار اس��ت و از نظر خیلی ها، گزینه مناسبی برای ریاس��ت هیأت فوتبال 
 به شمار می رود. حتی شنیده ها حکایت از این دارد که برخی از کاندیداها می خواهند

 به خاطر او و در حمایت از او، از حضور در جمع مدعیان انصراف دهند. 

قاس��م رحیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان 
است و عالوه بر این، در کمیته آموزش هیأت فوتبال عضویت دارد. 
مدرس ای اف سی اس��ت و مدرک مربیگری فوتبال دارد. زمانی 
فوتبالیست بوده و قطعاً عکس با شورت ورزش��ی دارد، بنابراین از این حیث به رییس 
کنونی تلنگر می زند. او خود را برای زاینده رود این گونه معرفی می کند: سابقه بازی 

و مدرک مربیگری فوتبال دارم. 
مدرس ای اف س��ی و هی��أت فوتب��ال اس��تان اصفهان هس��تم. دکت��رای مدیریت 
ورزش دارم و در بحث برنامه ری��زی تئوریک برای ورزش توانایی ه��ای زیادی دارم. 
قاس��م رحیمی با تدوین س��ند راهبردی چهارس��اله برای فوتبال اصفه��ان، یکی از 
بابرنامه ترین کاندیداها محس��وب می ش��ود. او که تا چندی پیش مش��غول تدوین 
 این برنامه بود، اذعان داش��ت: به تم��ام رأی دهندگان در انتخابات پی��ش رو احترام 
 می گذارم و در صورت انتخاب شدن، طبق برنامه ای که تدوین و تنظیم کرده ام، پیش

 خواهم رفت. در صورتی هم که انتخاب نش��وم، این برنام��ه را دراختیار رییس آینده 
هیأت ق��رار خواهم داد تا بتواند از آن اس��تفاده کن��د. او با ای��ن کار در واقع فروتنی و 
 متانت خود را نیز به رخ حریفان می کشاند و به نوعی پل های پشت سر خود را خراب 
نمی کند. رحیمی به عملکرد هیأت در س��ال ه��ای اخیر هیچ انتقادی ن��دارد و این 
 عملک��رد را با توجه ب��ه امکاناتی که در اختیار داش��ته ان��د، مثبت ارزیاب��ی می کند: 
با توجه به امکاناتی که در اختیار هیأت فوتبال بوده، م��ی توانم بگویم عملکرد خوبی 
داشته و آمارها در برگزاری کالس مربیگری و داوری و توجیه داوری عدد و رقم های 

خوبی را نشان می دهند.

سند راهبردی برای فوتبال اصفهان دارمبرای استفاده از پتانسیل ها کاندیدا شدم
قاسم رحیمی:عبدالرسول یزدی زاده:

گروه 
ورزش



چهره روزیادداشت

 خبر کوتاه 

 تیموریان و جباری
            در لیست خرید سپاهان 

اصغر کاردوست / ملی پوش تیم بسکتبال 
فوالد ماهان

حض��ور در باش��گاهی قدرتمند و منظ��م و کار با 
 کادر فنی بزرگ، فصلی فوق الع��اده  برایم رقم زد. 
در این فصل فوالد ماهان تیمی تازه وارد به لیگ 
ب��ود و در نهایت بعد از مهرام، کمترین شکس��ت 
را داش��ت. به عنوان یک باش��گاه تازه کار، س��ال 
اول گرفتن س��همیه غرب آس��یا برایمان اهمیت 

باالیی داشت. 
فوالد ماهان با برنامه ریزی منظمی که دارد برای 
تبدیل شدن به قدرت منطقه آماده می شود.  در 
فصل گذش��ته لیگ برتر فصل فوق العاده  ای در 
ماهان داش��تم و آن را با چیزی عوض نخواهم 
کرد. درباره عالقه ام برای حضور در تیم مهرام 
هم بگویم که دلیل آن کمک به بس��کتبال 

ایران است.

9
سقوط یک پله ای تیم ملی فوتسال در رده بندی جهانی

تازه ترین رده بندی فوتسال جهان منتشر شد که تیم ملی فوتس��ال ایران پس از کسب عنوان سومی در 
جام ملت های آسیا یک پله سقوط کرد و به رده هفتم رسید و آرژانتین تنها با اختالف یک امتیاز ، باالتر 
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اعالم ترکیب تیم های ملی 
کشتی برای المپیک 

در فاصله60 روز مانده به مس��ابقات کشتی در المپیک 
لن��دن، ترکی��ب ملی  پوش��ان کش��تی ب��رای المپیک 
اعالم ش��د، همچنین با اعالم رس��ول خادم، حضور این 
نفرات در رقاب��ت های المپی��ک منوط به اس��تمرار بر 
 عملکرد مثب��ت فنی و رعای��ت نظم و انضب��اط اردویی

 خواهدبود. 
حمی��د س��وریان در وزن 55 کیلوگرم، امی��د نوروزی 
 در 60 کیلوگ��رم، س��عید عبدول��ی در 66 کیلوگ��رم، 
حبیب اهلل اخالقی در 84 کیلوگرم،  قاسم رضایی در 96 
کیلوگرم، بش��یر باباجان زاده در 120کیلوگرم  ترکیب 
تیم مل��ی کش��تی فرنگ��ی در المپیک لندن را ش��امل 
 می ش��وند و حس��ن رحیمی در 55 کیلوگرم، مسعود 
 اس��ماعیل پ��ور در 60 کیلوگ��رم، مه��دی تق��وی در 
66 کیلوگرم، صادق گودرزی در 74 کیلوگرم، احس��ان 
لش��گری در 84 کیلوگرم، رضا یزدانی در 96 کیلوگرم و 
کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم اعضای تیم ملی کشتی 

آزاد را تشکیل می دهند. 

قائمی تست دوپینگ داد
بازیکن جوان تیم ملی والیبال بعد از بازی با استرالیا تست 
دوپینگ داد. فرهاد قائمی که ب��ه تازگی در ترکیب تیم 
ملی قرار گرفته است، در دو بازی اخیر تیم ملی درخشش 
فوق العاده ای داشت و در بازی آخر مقابل استرالیا نیز با 
وجود باخت تیم، آمار راضی کننده ای را از خود بر جای 
گذاشت که این موضوع باعث شد  مورد توجه مسئوالن 
کنترل دوپین��گ مس��ابقه های انتخاب��ی المپیک قرار 
گیرد. در پایان دیدار تیم های ایران و استرالیا مسئوالن 
کمیته ضد دوپینگ به سراغ قائمی رفتند و از وی تست 
 گرفتند. تیم مل��ی والیبال ای��ران در دیدار با اس��ترالیا 

3 بر یک مغلوب شد. 

جناب آقای افشاری
درگذش��ت تأثربرانگیز مادربزرگ گرامیتان را به 
شما و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم و از 
خداوند س��بحان علو درجات را برای آن مرحومه 

آرزومندیم. 
تحریریه روزنامه زاینده رود

منهای فوتبال

س��عید معروف، فرهاد قائمی، محمد موس��وی، حم��زه زرینی، 
علیرضا نادی و امیر غفور ترکیب تیم ملی ایران را در آغاز این دیدار 
تشکیل می دادند. در حالی که گفته می شد حمزه زرینی به دلیل 
مصدومیت، ممکن است در بازی برابر اس��ترالیا به میدان نرود و 

استراحت کند، اما والسکو از او نیز بازی گرفت. 
ست اول

تیم ملی والیبال ایران بازی را منطقی آغ��از کرد. تمرکز بر دفاع 
روی تور و مهار آبشارهای قدرتی حریف در دستور کار شاگردان 
والسکو قرار داشت. محمد موسوی با درخشش فوق العاده خود 

بارها آبشارهای یودین، کاپیتان استرالیا را مهار می کرد. 
ایران خیلی زود از حریف خود س��ه امتیاز پیش افتاد و با همین 

اختالف امتیاز، وقت فنی اول را به سود خود تمام کرد.
ست دوم

تیم ملی همچون س��ت نخس��ت این دیدار کوبنده ظاهر نش��د. 
استرالیا با تمرکز روی ارسال سرویس به منطقه چهار زمین ایران، 
سه امتیاز پیش افتاد. در این دیدار هم مثل بازی قبل ایران دچار 
خطای آرایش تیمی ش��د و یک امتیاز مف��ت را به حریف واگذار 
کرد. امیر غفور با س��رویس های »صد« از ضع��ف دفاع روی تور 
استرالیا سود می جست و توپ  را در یک سوم دفاعی زمین حریف 
می نشاند.  استرالیا خوب بازی می کرد و تیم ایران در فاکتورهای 

دریافت و پخش توپ پر اشتباه بود و به حریف امتیاز می داد. 
ست سوم

دو تیم در آغاز گیم س��وم با احتیاط ب��ازی می کردند. هر دو تیم 
می دانستند واگذاری این گیم حداقل کس��ر یک امتیاز بازی را 
برای آنها در پی خواهد داشت. هر دو تیم به بازی قدرتی در وقت 
سوم روی آورده بودند. بازیکنان بلندقامت استرالیا باالتر از دست 

دفاع اول ایران آبش��ار می زدند و از ناهماهنگی ایران در دریافت، 
نهایت استفاده را  بردند. 

ست چهارم
تیم ایران در ست چهارم  به س��ختی توپ های حریف را دفاع 
می  کرد. امیر غفور تنها امید والسکو در این دقایق بود که برای 
ایران امتیاز می گرفت. برخی بازیکنان ایران در حالی که بیشتر 
به پوشاندن گردنبند های خود زیر پیراهن توجه داشتند، از پس 
دریافت سرویس های حریف نیز برنمی آمدند. هر چند زرینی 
در امتیاز 18 ایران را برای اولین بار در این ست مقابل 17 امتیاز 
استرالیا پیش انداخت، اما استرالیا در ادامه امتیازهای حیاتی 
را به سود خود رقم زد و ست سرنوش��ت ساز 25 بر 23 به سود 
اس��ترالیا رقم خورد تا ش��انس این تیم برای صعود به المپیک 
زیاد و کار برای ایران سخت ش��ود. تیم ملی ایران در این دیدار 
با نتیجه 3 بر ی��ک و امتیاز ه��ای )17-25، 25-18، 25-18، 
23 - 25( شکست خورد تا همچنان از سه دیدار نخست خود 

پنج امتیاز گرفته باشد.
سهمیه المپیک را به دست خواهیم آورد

کارشناس والیبال کش��ورمان پس از شکست تلخ ایران مقابل 
اس��ترالیا، می گوید: تی��م ایران نس��بت به دو ب��ازی قبل در 
فاکتورهای س��رویس و دریافت به مراتب ضعیف تر کار کرد و 
عدم هماهنگی بین دفاع عقب و جلوی تیم کاماًل مشهود بود. 
برعکس، استرالیا فوق العاده  ظاهر شد و بازیکنان این تیم خیلی 

خوب سرویس زدند و توپ گرفتند.
علی نقدی معتقد است: برای دریافت های خوب، بازیکن باید 
روحیه داشته باش��د. تیم ایران در دو بازی نخست خود خیلی 
خوب دریافت کرد؛ شاید دیروز روز بازیکنان تیم ما نبود. تنها 
کسی که خوب کار کرد، سعید معروف بود که سعی می کرد به 

هر ترتیب پاس هایش را به قدرتی های ایران برساند. 
وی می گوید به گرفتن س��همیه توس��ط تیم ایران می توان 
خوش��بین بود: اس��ترالیا هنوز بازی های اصلی خ��ود را برابر 
تیم هایی همچون صربستان، ژاپن و چین انجام نداده و تنها دو 
تیم ضعیف پرتوریکو و ونزوئال را از قبل از ایران شکس��ت داده 
است. فکر نمی کنم که استرالیا بتواند همچنان به صدرنشینی 
خود ادامه دهد و قطعاً در روزهای آینده ش��اهد شکست این 
تیم خواهیم بود. در مقابل، تیم ایران دو بازی سخت برابر چین 
و کره جنوبی را با پیروزی پشت سر گذاشته و من فکر می کنم 
اگر بتوانیم از بازی با صربس��تان یک امتی��از بگیریم و ژاپن را 
شکست دهیم، قطعاً سهمیه المپیک را به دست خواهیم آورد. 

شکست ناباورانه تیم ملی والیبال ایران در برابر استرالیا

ایران به المپیک می رود؟

تیم ملی ایران در سومین روز از رقابت های انتخابی المپیک با نتیجه 3بر یک ناباورانه از استرالیا  گروه 
شکست خورد.تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود از رقابت های انتخابی المپیک به ورزش

مصاف اس�ترالیا رفت و به این باخت،تا صعود ایران به المپیک به اما و اگر کشیده شود . ایران 
در دو دیدار قبلی خود با نتیجه 3بر صفر کره جنوبی و با نتیجه 3بر 2 چین را شکست داده بود. استرالیا نیز تا پیش 
از این دیدار با دو پیروزی 3 بر صفر برابر ونزوئال و پورتوریکو در صدر جدول رده بندی این مس�ابقات قرار گرفته 
بود. دو تیم ایران و استرالیا دو روز قبل از آغاز این مسابقات در یک دیدار تدارکاتی برابر هم به میدان رفته بودند 

که آن دیدار با نتیجه 3بر2 به سود ایران تمام شد.

 سرپرس��ت تیم فوتبال س��پاهان از تمایل این باش��گاه برای جذب 
 دو  بازیک��ن اس��تقالل خبر داد. رس��ول خ��وروش درب��اره مذاکره 
سید جالل حسینی با استقالل عنوان کرد: ما هم شنیده ایم که او از 
استقالل و چند تیم دیگر پیشنهاد دارد، اما دو روز پیش با این بازیکن 
صحبت کردیم و قرار شد پس از بررسی پیشنهادهای دیگر، به باشگاه 
سپاهان بیاید. وی افزود: در لیس��ت خرید ما آندرانیک تیموریان و 
مجتبی جباری هم هستند که قصد داریم به زودی با این دو بازیکن 

مذاکره کنیم.  

هاشم بیک زاده به استقالل پیوست
هاشم بیک زاده، مدافع تیم سپاهان که گفته می شد مسئوالن باشگاه 
اصفهانی مایل به ادامه همکاری با او نیستند، از سپاهان جدا شد. او 
روز گذشته با حضور در باش��گاه استقالل، با مس��ئوالن این باشگاه 
صحبت کرد و با این تیم به توافق رس��ید و با اس��تقالل قرارداد امضا 
کرد. بیک زاده، دومین بازیکن سپاهان است که به صورت رسمی از 

این تیم جدا شده است.

 تذکر رسمی به قلعه نویی
 و باشگاه استقالل

هیأت رس��یدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال به باش��گاه اس��تقالل 
تذکر داد، در صورت همکاری با ی��ک دالل ممنوع الفعالیت، قرارداد 

بازیکنان این تیم ثبت نخواهد شد.

فصل فوق العاده ای در ماهان داشتم
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تغييرات 
1843 ش��ماره: 508/ت 91/103. آگه��ي تغییرات ش��رکت فني مهندس��ي فربد هوش��مند 
آیری��ک س��هامي خ��اص به ش��ماره ثب��ت 45015 و شناس��ه مل��ي 10260629842، به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده م��ورخ 1391/2/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ ف��وق منحل اعالم گردید و ارس��طو نحوي براي مدت 
6 ماه به س��مت مدی��ر تصفیه انتخاب گردید. نش��اني محل تصفیه اصفه��ان خیابان جي 
فرع��ي میرزا نصیر روب��روي مواد غذایي ناج��ي پالک 22 کدپس��تي 8199953156 مي 
باش��د.در تاری��خ 1391/2/23 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تج��اري ثبت و 
 م��ورد تایی��د و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد 

ثبتي اصفهان 
 

تصميمات 
1844 ش��ماره: 1604/ ث - 1391/2/23،  آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت خ��الق صنعت 
اصفهان س��هامي خاص، ثبت ش��ده به ش��ماره 16987 و شناس��ه ملي 10260379130، 
برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي و فوق العاده و هیات مدیره مورخ 1390/12/17 
تصمیم��ات زیر در ش��رکت اتخاذ گردی��د: 1- آقاي اس��داله رضایي برزان��ي به کد ملي 
1290331243 و کدپس��تي 8187765911 به س��مت رئیس هیات مدی��ره و مدیر عامل و 
خانم مرضیه رضایي به کد ملي 1290364958 و کدپس��تي 8187765911 به سمت نایب 
رئی��س هیات مدیره و خانم محبوبه رضایي برزاني به کد ملي 1293113263 و کدپس��تي 
8187765911 به س��مت عضو اصلي هیات مدیره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و 
کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. ضمنًا مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باش��د. 2- آقایان فتح اله 
ماراني برزاني به کد ملي 1290365784 و کدپس��تي 8187765911 و علیرضا برندگي به 
کدملي 1285858131 و کدپس��تي 8187765911 به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلي و 
علي البدل ش��رکت براي مدت یکسال و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت 
انتخاب گردید. 3- ماده 37 اصالحي: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي 
اش��خاصي است که هیات مدیره تعیین مي نماید و با مهر شرکت معتبر است. امضاي ذیل 
ثبت در تاریخ 1391/2/23 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیر تجاري اصفهان 

تاسيس 
1845 ش��ماره: 494/ال��ف91/103، آگه��ي تاس��یس ش��رکت احی��ا معادن پاس��ارگاد با 
مس��وولیت محدود، شرکت فوق در تاریخ 1391/2/23 تحت شماره 47094 و شناسه ملي 
10260651853 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/2/23 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: کلیه امور مربوط به اکتشاف و 
اس��تخراج معادن – حفاري – خاکبرداري و خاک ریزي – امور س��اختمان س��ازي – راه 
س��ازي – شامل پل و تونل بین راه – تاسیسات س��اختمان شامل آب و فاضالب، برق و 

و گاز، اجراي پروژه هاي آب شامل بند خاکي، سدهاي بتني و خاکي، خرید و فروش، تولید 
توزیع، ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، ش��رکت در مناقصات ومزایدات 
دولت��ي و خصوصي، 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود، 3- مرکز اصلي 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، ش��هر اصفهان، اتوبان چمران، مجتمع چمران، واحد آ 34، 
کدپستي 8149779958، تلفن: 03114450547، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
مي باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم سهیال امیني به سمت رئیس هیات مدیره، 
2-5- آق��اي علي رضا امیني به س��مت عضو هیات مدیره، 3-5- آق��اي علي رضا امیني 
به س��مت مدیر عامل به مدت نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالي وتعهدات شرکت با امضاي مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 
 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساس��نامه. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تصميمات 
1846 ش��ماره: 2117/ ث – 1391/2/20، آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت ش��بدیز صنعت 
آپادانا با مس��وولیت محدود، ثبت شده به ش��ماره 26904 و شناسه ملي 10260476396، 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/2/19 تصمیات زیر در شرکت 
اتخاذ گردید: 1- ماده 18 اساس��نامه بدین شرح اصالح ش��د: اداره شرکت به عهده هیات 
مدیره اي مرکب از هفت نفر مي باش��د که از بین ش��رکاء یا خارج از ش��رکت براي مدت 
نامحدود انتخاب مي ش��وند. 2- آقایان امین مختاري به کد ملي 2295484413 و کدپستي 
8196667741 به س��مت مدیر عامل و عادل مختاري به کد ملي 2298786488 و کدپستي 
8196615578 به سمت رئیس هیات مدیره و مسعود میر صادق به کد ملي 1289030936 

و کدپستي 7135618745 خارج از شرکاء به سمت عضو هیات مدیره، مجید منصوري به 
کد ملي 1288974507 و کدپستی 8175964513 به سمت عضو هیأت مدیره، عماد مظهری 

به کدملی 4621712349 و کدپس��تی 8169856531 خارج از ش��رکاء و محمد کاظمي به 
کدملی 2753706271 و کدپس��تی 5719178151 خارج از ش��رکاء و مجتبی اس��فندی به 
کدملی 6229915766 و کد پس��تي 8351837111 خارج از شرکاء به سمت اعضاي هیات 
مدیره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با 
امضاي عادل مختاري و امین مختاري و با مهر ش��رکت معتبر است. امضاي ذیل ثبت در 
تاریخ 1391/2/20 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري 

اصفهان شماره م / الف 3514
 

تغييرات
1848 ش��ماره: 482/ت91/103، آگهي تغییرات ش��رکت چیداک بس��پار سهامي خاص به 
شماره ثبت 40841، به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/2/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ماده 15 اساس��نامه به ش��رح صورتجلس��ه اضافه گردید. 
2- کلیه س��رمایه تعهدي ش��رکت به مبلغ 1/200/000 ریال طي گواهي ش��ماره 3665-6 
مورخ 1391/2/19 بانک صادرات شعبه دانشگاه اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده اس��ت. در تاریخ 1391/02/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري ثبت 
و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد 

ثبتي اصفهان شماره م / الف 3590
 

تغييرات 
1849 ش��ماره: 1822/ث – 1391/2/25، آگهي تغییرات و افزایش س��رمایه در شرکت راه 
س��ازي س��اختماني ثمین راه صفاهان با مسوولیت محدود، ثبت ش��ده به شماره 31424 
و شناس��ه مل��ي 10260519822، برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي ف��وق العاده مورخ 
1391/2/10 تغییرات زیر در ش��رکت فوق به عمل آمده اس��ت: 1- آقاي احمدرضا خسرو 
نژاد با پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به صندوق ش��رکت در ردیف ش��رکاء قرار گرفت. 
2- س��رمایه ش��رکت از مبلغ یک میلیون ریال به یک میلی��ون و یکصد هزار ریال افزایش 
یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید، ماده 4 اصالحي: سرمایه شرکت 
مبل��غ یک میلیون و یکص��د هزار ریال نقدي اس��ت که تمامًا پرداخ��ت و در اختیار هیات 
مدیره ش��رکت قرار گرفت. 3- آقاي علي اصغر خس��رو نژاد به کد ملي 1285562070 و 
کد پس��تي 8158944341 به س��مت رئیس هیات مدیره و آقای رضا حاجي حسینلو به کد 
ملي 2802584286 و کدپس��تي 8158944341 به س��مت مدیر عام��ل براي مدت نامحدود 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي رئیس هیات مدیره 
منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر است. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 1391/2/25 تکمیل گردید. 

آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري اصفهان شماره م / الف 3599
 

تغييرات 
1851 ش��ماره: 547/ت91/103، آگه��ي تغیی��رات ش��رکت م��وژان س��ما پارس��یان 

س��هامي خ��اص به ش��ماره ثب��ت 47056 و شناس��ه مل��ي 10260651644، به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1391/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- ش��عبه به نش��اني اس��تان تهران ش��هر تهران فلک��ه اول صادقیه، خیاب��ان 15، پالک 
60، کدپس��تي 1451674969 و ب��ه مدیری��ت آقاي س��ید حمیدرضا تس��لیمي تاس��یس 
گردی��د. در تاری��خ 1391/2/25 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غی��ر تجاري ثبت 
 و م��ورد تایی��د و امض��اء قرار گرف��ت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تاسيس 
1852 ش��ماره: 444/الف91/103،آگه��ي تاس��یس ش��رکت مهر تجربه پارس��ا س��هامي 
خاص، ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1391/2/19 تح��ت ش��ماره 47085 و شناس��ه مل��ي 
10260651395 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/2/19 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
انجام کلیه خدمات کامپیوتري صرفًا س��خت افزار و ش��بکه، ارائه خدمات آموزش��ي در 
خص��وص رایان��ه و ف��ن آوري اطالعات، امنیت ش��بکه، اتوماس��یون اداري و صنعتي و 
حسابداري، برنامه نویس��ي اتوماسیون، اداري، صنعتي و حسابداري، مشاوره فن آوري 
اطالعات نصب و راه اندازي دوربینهاي مدار بسته، واردات و صادرات قطعات کامپیوتري 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي در زمینه موضوع ش��رکت، 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، 
ش��هر اصفهان خیاب��ان امیریه، خیابان دوم، فرعي 6، پالک 40، کدپس��تي 8174984953، 

تلفن 03117789048، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توس��ط 
موسس��ین طي گواهي بانکي ش��ماره 86 مورخ 1391/01/22 نزد بانک ملي شعبه شاهین 
ش��هر پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فاطمه فریور به سمت 
رئی��س هیات مدیره، 2-5- خانم معصومه روانس��تان به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 
3-5- خانم آزاده اکبري بیشه به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- خانم آزاده اکبري بیشه 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي تعهدات ش��رکت با امضاي مدیر عامل و با مهر ش��رکت معتبر مي باشد و 
اوراق عادي و اداري با امضاي مدیر عامل و مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات 
مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
الب��دل: 1-8- آقاي نصراله کهیاني کري به عنوان بازرس اصلي، 2-8 - خانم ش��هره علي 
 نق��ي بیگي به عن��وان بازرس علي البدل. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تصميمات 
1853 ش��ماره: 2315/ث- 1391/2/25، آگهي تصمیمات در ش��رکت شاهین یاور اصفهان 
با مس��وولیت محدود، ثبت شده به شماره 20281 و شناس��ه ملي 10260411570، برابر 
صورتجلس��ه مجمع فوق العاده ش��رکاء مورخ 1391/2/24 و همچنین به اس��تناد س��ند 
صلح حقوق ش��ماره 137324 مورخ 1391/2/24 صادره از دفتر اس��ناد رس��مي شماره 
90 اصفه��ان، آقاي مصطفي طغیاني و خانم زه��ره طغیاني هر یک مبلغ پانصد هزار ریال 
کلیه سهم الشرکه خود را که جمعاً مبلغ یک میلیون ریال بود به خانم راحله قنواتي و آقاي 
ایمان اس��فندیاري فر هر یک بالس��ویه پانصد هزار ریال واگذار نمودند و از شرکت خارج 
ش��دند در نتیجه در س��رمایه ش��رکت تغییري حاصل نگردید و با توجه ب��ه نقل و انتقال 
فوق اس��امي ش��رکاء فعلي شرکت و س��هم الشرکه هر یک به ش��رح ذیل مي باشد: خانم 
راحله قنواتي و آقای ایمان اس��فندیاري فر هر یک دارن��ده پانصد هزار ریال، خانم راحله 
قنواتي به کد ملي 1270345370 و کدپس��تي 8175948491 به س��مت مدیر عامل و آقاي 
ایمان اس��فندیاري فر به کد ملي 1289021147 و کدپس��تي 8166553431 به سمت رئیس 
هی��ات مدیره براي م��دت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
ش��رکت با امضاي آقاي ایمان اس��فندیاري فر و با مهر ش��رکت معتبر است. امضاي ذیل 
 ثبت در تاریخ 1391/2/25 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیر تجاري اصفهان 
 

انحالل 
1854 شماره: 1740 / ث – 1391/2/14، آگهي انحالل شرکت ارم نقش جهان با مسوولیت 
محدود، ثبت شده به شماره 23936 و شناسه ملي 10260447340، به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي ش��رکاء مورخ 1391/2/13 ش��رکت فوق منحل اع��الم گردید و آقاي جواد 
کارگ��ر بیده به کد ملي 1286103444 و کدپس��تي 8138915589 به س��مت مدیر تصفیه 
براي مدت ش��ش ماه انتخاب گردید و نشاني محل تصفیه در اصفهان – خیابان رباط اول 
– ابتداي کوي استاد شهریار – فرعي 12 متري الله – بن بست الله – منزل چهارم – طبقه 
همکف – کدپس��تي 8138915584 تعیین گردید. امضاي ذیل ثب��ت در تاریخ 1391/2/14 
 تکمی��ل گردی��د. آذري- رئی��س اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تج��اري اصفهان 

شماره م / الف 2693
 

تصميمات 
1855 ش��ماره: 711/ث – 1391/2/14، آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت گلس��اران رنگین 
کمان س��هامي خاص، ثبت شده به شماره 11584 و شناس��ه ملي 10260326330، برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومي ع��ادي و هیات مدیره م��ورخ 1391/1/19 تغییرات زیر در 
ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت: چنگیز اعتصام به کد ملي 4818850411 و کدپستي 
7919785589 ب��ه س��مت رئیس هیات مدی��ره و مدیر عامل و آرش اعتص��ام به کد ملي 
1281839264 و کدپستي 8166673351 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و گلناز اعتصام 
به کد ملي 1290574448 و کدپستي 8166673351 به سمت عضو هیات مدیره براي مدت 
دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت: ضمنًا مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي 
باش��د و علیرضا باقري اش��کاوندي به کد ملي 1284111431 و کدپس��تي 8169743733 
و رس��ول وکیلي به کد ملي 1283809907 و کدپس��تي 8159873683 به ترتیب به سمت 
بازرس��ان اصلي و علي البدل ش��رکت براي مدت یکسال انتخاب ش��دند، روزنامه زاینده 
رود جه��ت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��رکت تعیین ش��ده اس��ت. امضاي ذیل ثبت 
در تاری��خ 1391/2/14 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر 

تجاري اصفهان 

تغييرات 
1856 ش��ماره: 407/ت91/103، آگه��ي تغییرات موسس��ه علمي ورزش��ي علم و حرکت 
سپاهان به شماره ثبت 2487 و شناسه ملي 10260556507 به استناد صورتجلسه مجمع 
عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1391/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقاي پژمان پور 
متین با پرداخت مبلغ 400/000 ریال به صندوق موسس��ه، س��هم الشرکه خود را به مبلغ 
800/000 ری��ال افزای��ش داد. آقای علیرضا مقیمه فر با پرداخ��ت مبلغ 400/000 ریال به 
صندوق موسس��ه، س��هم الش��رکه خود را به مبلغ 800/000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/200/000 ریال به مبلغ 2/000/000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گردی��د. در تاریخ 1391/02/14 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و 
موسس��ات غیر تجاري ثبت و مورد تایید و امضاء ق��رار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

تغييرات 
1857 ش��ماره: 405/ت91/103، آگه��ي تغیی��رات ش��رکت آذی��ن ارتباط��ات س��پاهان 
س��هامي خ��اص به ش��ماره ثب��ت 45081 و شناس��ه مل��ي 10260630585، به اس��تناد 
 صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1391/2/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردی��د: اجراي عملی��ات برق، تاسیس��ات و تجهیزات صنع��ت، سیس��تمهاي مخابراتي، 
صنای��ع مختل��ف ریل��ي سیس��تمهاي امنیت��ي س��اختماني، راه و س��اختمان و کنت��رل، 
 س��اخت و مونتاژهاي پانلهاي برق فش��ار قوي و ضعیف و اجراي اتوماس��یون صنعتي 
و اب��زار دقی��ق، فعالی��ت در زمین��ه ش��بکه ه��اي کامپیوتري ، ش��بکه و ارائ��ه خدمات 
ش��امل ب��ه جز م��واردي که ب��ه موج��ب قان��ون در انحصار ش��رکت مخاب��رات ایران 
 اس��ت، طراحي و س��اخت ماش��ین آالت س��اختماني و بندري، ساختماني، بس��ته بندي، 
راه س��ازي و کش��اورزي، فعالی��ت و نظ��ارت و مش��اوره در زمین��ه صنای��ع غذای��ي 
فعالی��ت در زمین��ه کش��اورزي، واردات و ص��ادرات   و آزمایش��گاهي و همچنی��ن 
کلیه کاالهاي مجاز، در تاریخ 1391/02/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري 
ثب��ت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تاسيس 
1858 شماره: 381/الف91/103، آگهي تاسیس موسسه خیریه صدیقین اصفهان، موسسه 
فوق در تاریخ 1391/02/13 تحت ش��ماره 3229 و شناس��ه مل��ي 10260650930 در این 
اداره به ثبت رس��یده و درتاری��خ 1391/2/13 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- 
موضوع موسس��ه: الف – کلیات – شناس��ایي و توانمند س��ازي زنان سرپرست خانوار 
– ایجاد فرصتهاي ش��غلي براي زنان سرپرس��ت خانوار – ارتقاء س��طح دانش و فرهنگ 
گروه هدف به منظور پیش��گیري و کاهش آس��یبهاي اجتماعي پیش رو با آموزش فرهنگ 
علوي و ترویج اخالق اس��المي در عصر انتظار، ب – روش اجراي هدف – ایجاد اشتغال 
ب��راي زنان خود سرپرس��ت از طریق ارائ��ه آموزش مهارتهاي تخصص��ي – تالش در 
جه��ت اصالح نگرش��ها و افکار عمومي نس��بت به زنان خود سرپرس��ت از طریق برنامه 
هاي رس��انه اي و نش��ر جزوات مرتبط –تامی��ن نیازهاي روحي رواني گ��روه هدف از 
طری��ق فعالیته��اي فرهنگ��ي – مذهبي کلیه اهداف و ش��یوه هاي اجرا پ��س از اخذ مجوز 
 از مراج��ع ذیرب��ط عملي خواهد ش��د. 2- مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت 2 س��ال. 
3- مرک��ز اصلي موسس��ه: 1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفه��ان خیابان کاش��اني، 
کوچه ش��ماره 35، بن بس��ت گل مریم، کدپس��تي 8158947634، تلفن: 03112611322، 
4- س��رمایه موسس��ه: مبلغ 100/000/000 ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران موسس��ه: 
1-5- آق��اي مصطف��ي صفوي به س��مت رئیس هیات مدی��ره، 2-5- آقاي عل��ي طالقاني 
اصفهاني به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقاي محمود طالقاني به س��مت عضو 
هی��ات مدیره، 4-5- آقاي هاش��م ناظر به س��مت عضو هیات مدی��ره، 5-5- خانم فرزانه 
س��رجوئي به س��مت عضو هیات مدی��ره، 6-5- خانم نس��رین بنیانیان به س��مت عضو 
هیات مدیره، 7-5- خانم اکرم قپانچي به س��مت عض��و هیات مدیره )به عنوان عضو علي 
الب��دل(، 8-5- خانم نوش��ین بنیانیان به س��مت عضو هیات مدیره )ب��ه عنوان عضو علي 
 البدل( 9-5- آقاي س��عید زینداري به س��مت خزانه دار، 10-5- خانم نس��رین بنیانیان به 
س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاي 
رئی��س هیات مدیره و با مهر موسس��ه معتبر خواهد بود. 7- اختی��ارات مدیر عامل: طبق 
اساس��نامه، 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي احمد توال به عنوان بازرس اصلي، 
2-8- آق��اي احمد امامي به عنوان بازرس علي البدل. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 



کافه کتابیادداشت

 حادثه کوچه ۲۴ با تمام جزییات
نمای��ش »حادث��ه کوچه ۲۴ 
ب��ا تم��ام جزیی��ات« کاری 
از کارگ��ردان ن��ام آش��نای 
اصفهانی، امید نیاز از ۳ تا ۲۰ 
تیر در تاالر فرشچیان اصفهان 

روی صحنه می رود.
نیاز با اعالم ای��ن خبر افزود: 
این نمایش ب��ه تازگی مجوز 
اجرا گرفته و چند شب اجرا نیز به زبان آلمانی روی صحنه می رود و 
از ۱۰ شهریور تا ۸ آبان نیز این نمایش در کشورهای آلمان، اتریش 

و بلژیک اجرا می شود.
وی ادامه داد: اجرا به زبان آلمانی بیش��تر برای تمرین اجرایمان در 
آلمان است. البته زبان آموزان رشته آلمانی نیز قرار است به تماشای 
اجرای آلمانی بنش��ینند. فکر می کنم در کل استقبال خوبی از این 
نمایش شود. به عقیده خودم این یکی از بهترین کارهای من است. 
برای تمرین این نمایش ما حتی سالن تمرین هم نداشتیم چون تمام 
سالن ها پر بود. با این حال کار خیلی خوبی از آب درآمده است و حتی 

اجرا به زبان آلمانی نیز مخاطبان خود را خواهد داشت.
وی درباره وضعیت تئاتر اصفهان تصریح کرد: راس��تش را بخواهید 
درباره وضعیت تئاتراصفه��ان این روزها اصال فکر نک��رده ام. یعنی 
آن قدر سرم به اجراها مشغول بوده که فرصت فکر کردن نداشته ام اما 
حرف های آقای شالویی در اردیبهشت تئاتر اصفهان را خیلی دوست 

داشتم و فکر می کنم اتفاقات خوبی در راه است.

خبر ویژه

10
نویسنده رمان سالمرگی درگذشت

دکتر اصغر الهی، خالق نمایشنامه »قالیباف« و رمان های »سالمرگی «، »مادرم بی بی جان« و مجموعه 
داستان های »بازی«، »قصه های پاییزی«، »دیگر سیاوشی نمانده«، »رویا تا رویا« در سن 69 سالگی براثر 

عارضه  قلبی در بیمارستان قلب تهران درگذشت. 
»دست ها برای زدن نیستند!« 

کتاب شد 
کتاب »دست ها برای زدن نیستند!« نوشته مارتینه آگاسی با ترجمه 
افسانه طباطبایی به وسیله انتشارات چکه و شهر قلم به چاپ رسید. 
»دس��ت ها برای زدن نیس��تند!« کتاب��ی مصور و رنگی اس��ت که 
در آن نویس��نده سعی داش��ته است به ش��یوه داس��تانی به بچه ها 
بیاموزد که درگیری و زدن کار درس��تی نیس��ت و دس��ت ها برای 
انجام کاره��ای خوب آفریده ش��ده اند. آم��وزش روش های کنترل 
خش��م، دوری از نف��رت، پرهیز از 
حسادت و ترس های نابجا، آموزش 
عذرخواه��ی وقتی که اش��تباهی 
از ما سر زده اس��ت و... محورهای 
کتاب است. مارتینه آگاسی معتقد 
اس��ت بزرگس��االن وظیفه دارند 
التزام به رفتاره��ای صلح جویانه و 
بی خشونت را به بچه ها بیاموزند تا 
آنها بدانند خشونت هیچ گاه درست 
نیست و آنها قابلیت انجام کارهای 

دوستانه و مفید و مثبت را دارند.
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را  نوش�تن  داس�تان  ک�ه   ای�ن 
» عرق ریزان روح« گفته اند یعنی چه؟ 
 مگر دیگر هنرها شامل عرق ریزان روح 

نمی شود؟مثال تئاتر یا سینما؟
 اصوال »نوش��تن« عرق ریزان روح اس��ت. مسلما 
برای تدارک یک متن نمایشی، چه در سینما و چه 
در تئاتر، ما نیازمند نوشتن هستیم و برای نوشتن 
این متن می اندیشیم. یعنی روح و جسممان را به 

تحرک و عرق ریختن وادار می کنیم.
چقدرب�ه » ف�رم« در داس�تان اعتقاد 
دارید و نس�بت محتوا و فرم را چگونه 

می بینید؟
هنگام نوشتن فقط به »داس��تان« فکر می کنم. 
این که چگونه می توانم چیزی را که دغدغه ذهنم 

شده، و تا قلمی اش نکنم راحت نمی شوم، بنویسم. 
در این موقع نه به فرم فکر می کنم نه به زاویه دید.

 وقت��ی داس��تان نوش��ته ش��د نف��س راحت��ی 
 می کش��م و چند روزی به حال خ��ودش رهایش

 می کنم. بعد که به فکر بازنویس��ی اش می افتم، 
به این که با چه زاویه دیدی نوشته شود بهتر است 
فکر می کنم. فرم تابعی از محتواست. هرداستانی 

فرم خاص خود را پیدا می کند.
موقع نوشتن، چه چیزی مانع می شود 
آن گون�ه ک�ه می خواهید ننویس�ید؟ 
اصوال س�دی هس�ت در وقت نوش�تن 

یا نه؟
س��ر و صداه��ای مزاح��م اط��راف، روزمرگی ها، 
دغدغه های شغلی مهم ترین سدهایی هستند که 

تمرکز مرا هنگام نوشتن به هم می زنند.
در داستان نویس�ی کدام زاویه دید را 

بیشتر می پسندید و چرا؟
هر زاویه دید، ویژگی ها و کارکردهای خودش را 
دارد. نمی توان گفت کدام زاویه دید تأثیرگذارتر 
 اس��ت. من با زاوی��ه دی��د اول ش��خص راحت تر

می نویسم.
5- آیا خط ک�ش اندازه گیری هس�ت 
که بشود داستان کوتاه  را با آن تعریف 

کرد؟
درتعریف داستان کوتاه روایت ها و نظریات چندی 
هست. این که برش��ی از زندگی است... این که در 
یک نشست خوانده شود و... ولی واقعیت این است 
که برای داستان کوتاه نمی شود به تعریفی جامع 

و مانع رسید.
 موقع نوشتن، احساس راحتی می کنید 
یا با شخصیت های داس�تان که درگیر 
می ش�وید، به ش�ما هم منتقل و باعث 

آشفتگی خیال می شود؟
فقط موقعی نفس راحت می کش��م که داس��تان 
آن طور که راضی ام کند، قلمی ش��ده باش��د. در 
تمام طول نوش��تن دغدغه دارم و آرامش ندارم. با 
شخصیت های داستانم همذات پنداری می کنم؛ 

اگر آشفته اند، آشفته ام و اگر شادند، شادم.
تا حاال شده شخصیتی را خلق کنید و به 

حالش اشک بریزید یا بخندید؟
نخندیده ام اما گریسته ام.. بارها.. با صدای بلند..

 چرا می نویسید؟ اصال داستان نویس، 
حرف حسابش چیست؟

در پاسخ این سؤال کلیشه ای جایی گفته ام بهتر 
اس��ت پرس��یده ش��ود چرا نمی توانید ننویسید؟ 
نویسنده با کس��ی بده بس��تان ندارد که موضوع 
»حرف حساب« مطرح شود. او باید حرفش را بزند. 

چاره ای جز این ندارد. 
 قباد آذرآیین نسبت به سی سال پیش 
 چ�ه تغییری ک�رده؟ آیا راضی هس�ت 
 از نوش�تنش ی�ا فک�ر می کن�د دارد 
 خود و زندگ�ی اش را تک�رار می کند؟ 

چرا؟
از نظر فیزیکی پیر و ناتوان ش��ده ام. در این شکی 
نیست. اما خسته نیستم و از این که عمرم با نوشتن 

گذشته راضی ام.
 فکر می کنید از کدام نویسنده ها تأثیر 

گرفته اید؟
مسلم است که نویسنده درخالء زندگی نمی کند. 
دورش حصاری کش��یده نش��ده، از نوش��ته های 
نویس��ندگان پیش از خودش بی اطالع نیس��ت 
و مس��لم اس��ت که از آنها تأثیر می گی��رد. من از 
نوشته های هدایت، گلشیری، درویشیان واحمد 
محم��ود تأثیر گرفته ام و از ش��گرهای داس��تان 

نویسی آنها سود برده ام.
 تفاوت داس�تان نویس�ان دهه چهل با 
داستان نویس�ان حال حاضر را در چه 
 می بینی�د؟ ک�دام یک قوی ت�ر عمل 

کرده اند؟
هر دوره ویژگی خودش را دارد و مسلما نویسندگان 
خاص خ��ودش را. نمی توان گفت ک��دام قوی تر 
می نویسند. اما آزادی عمل نویسندگان قبال  قطعا 
بیشتر بود و دست و بالشان برای نوشتن بازتر... به 

همین دلیل با حسرت از آن دوران یاد می کنیم.
تا حاال پیش آمده با خود درگیر شوید و 
بگویید »آخر نویسندگی هم شد کار«؟

نویس��ندگی را کار نمی دانم - اگ��ر منظورتان از 
کار، ش��غل باش��د- بنابراین هرگز این حرف را بر 

زبان نمی آورم.
 عاشق نوشتن هستم یعنی چه؟

یعنی این که بدون نوش��تن نمی توانم زنده باشم. 
همان ط��ور که عاش��ق بی وجود معش��وق زنده 

نیست.
از   فک�ر می کنی�د چن�د در ص�د 
نویسندگان جهان، مبتال به افسردگی 
شده باش�ند یا هس�تند؟ یا خودکشی 
کرده باش�ند؟ علت آن را در چه چیزی 

می بینید؟
هنگام��ی  نویس��نده  ی��ک  می کن��م  فک��ر 
دس��ت ب��ه خودکش��ی می زن��د ک��ه ح��س 
کن��د ب��ه آخ��ر خ��ط رس��یده. یعن��ی دیگ��ر 
 ت��وان نوش��تن ن��دارد ی��ا ت��وان دارد ام��ا 
نمی گذارند بنویسد. اما افسردگی، یار غار نویسنده 
است و همیشه با اوست. خاصه هنگامی که قلم به 

دست می گیرد.
 فک�ر می کنید می ش�ود ب�ا گذراندن 
دوره   داس�تان نویسی، داستان نویس 

شد؟ چرا؟
 هی��چ نویس��نده ای صرفا ب��ا حض��ور در کالس 
داستان نویسی، نویسنده نشده است. دایرکنندگان 
این کالس ها ه��م چنی��ن ادعایی ندارن��د. باید 
مایه ه��ای اولیه نوش��تن در کس��ی باش��د. این 
کالس ها فقط دست نویس��نده را می گیرند و او 

را پا به پا می بر ند.
ب�زرگ تری�ن آرزوی قب�اد آذرآیی�ن 

چیست؟
این که دردنیایی زندگی کند که »ممیزی« و سدی 

برای نوشتن وجود نداشته باشد.

گفتگوی اختصاصی زاینده رود  با قباد آذرآیین 

نخندیده ام اما گریسته ام... بارها... با صدای بلند...

نعمت  قباد آذرآیین در دهم فروردین 13۲7 در مسجدسلیمان به دنیا آمده اما سال هاست در تهران زندگی می کند. اولین 
داستانش با نام »باران« در سال 13۴5 در نشریه ادبی »بازار« چاپ شد.نعمتی

  این نش�ریه به همت زنده یاد محمد تقی صالح پوردر رش�ت چاپ می شد و از نش�ریات وزین و پربار آن روزگار بود. 
آذرآیین تاکنون کتاب های متعددی را به چاپ رسانده و هم اکنون کتاب های »گاو، شقایق را نمی فهمد« و »داستان من نوشته شد« را 

در دست انتشار دارد.  آن چه می خوانید حاصل گفتگویی است که با ایشان انجام شده است. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تغييرات 
1843 ش��ماره: 508/ت 91/103. آگه��ي تغییرات ش��رکت فني مهندس��ي فربد هوش��مند 
آیری��ک س��هامي خ��اص به ش��ماره ثب��ت 45015 و شناس��ه مل��ي 10260629842، به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده م��ورخ 1391/2/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ ف��وق منحل اعالم گردید و ارس��طو نحوي براي مدت 
6 ماه به س��مت مدی��ر تصفیه انتخاب گردید. نش��اني محل تصفیه اصفه��ان خیابان جي 
فرع��ي میرزا نصیر روب��روي مواد غذایي ناج��ي پالک 22 کدپس��تي 8199953156 مي 
باش��د.در تاری��خ 1391/2/23 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تج��اري ثبت و 
 م��ورد تایی��د و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد 

ثبتي اصفهان 
 

تصميمات 
1844 ش��ماره: 1604/ ث - 1391/2/23،  آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت خ��الق صنعت 
اصفهان س��هامي خاص، ثبت ش��ده به ش��ماره 16987 و شناس��ه ملي 10260379130، 
برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي و فوق العاده و هیات مدیره مورخ 1390/12/17 
تصمیم��ات زیر در ش��رکت اتخاذ گردی��د: 1- آقاي اس��داله رضایي برزان��ي به کد ملي 
1290331243 و کدپس��تي 8187765911 به س��مت رئیس هیات مدی��ره و مدیر عامل و 
خانم مرضیه رضایي به کد ملي 1290364958 و کدپس��تي 8187765911 به سمت نایب 
رئی��س هیات مدیره و خانم محبوبه رضایي برزاني به کد ملي 1293113263 و کدپس��تي 
8187765911 به س��مت عضو اصلي هیات مدیره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و 
کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. ضمنًا مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باش��د. 2- آقایان فتح اله 
ماراني برزاني به کد ملي 1290365784 و کدپس��تي 8187765911 و علیرضا برندگي به 
کدملي 1285858131 و کدپس��تي 8187765911 به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلي و 
علي البدل ش��رکت براي مدت یکسال و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت 
انتخاب گردید. 3- ماده 37 اصالحي: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي 
اش��خاصي است که هیات مدیره تعیین مي نماید و با مهر شرکت معتبر است. امضاي ذیل 
ثبت در تاریخ 1391/2/23 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیر تجاري اصفهان 

تاسيس 
1845 ش��ماره: 494/ال��ف91/103، آگه��ي تاس��یس ش��رکت احی��ا معادن پاس��ارگاد با 
مس��وولیت محدود، شرکت فوق در تاریخ 1391/2/23 تحت شماره 47094 و شناسه ملي 
10260651853 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/2/23 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: کلیه امور مربوط به اکتشاف و 
اس��تخراج معادن – حفاري – خاکبرداري و خاک ریزي – امور س��اختمان س��ازي – راه 
س��ازي – شامل پل و تونل بین راه – تاسیسات س��اختمان شامل آب و فاضالب، برق و 

و گاز، اجراي پروژه هاي آب شامل بند خاکي، سدهاي بتني و خاکي، خرید و فروش، تولید 
توزیع، ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، ش��رکت در مناقصات ومزایدات 
دولت��ي و خصوصي، 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود، 3- مرکز اصلي 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، ش��هر اصفهان، اتوبان چمران، مجتمع چمران، واحد آ 34، 
کدپستي 8149779958، تلفن: 03114450547، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
مي باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم سهیال امیني به سمت رئیس هیات مدیره، 
2-5- آق��اي علي رضا امیني به س��مت عضو هیات مدیره، 3-5- آق��اي علي رضا امیني 
به س��مت مدیر عامل به مدت نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالي وتعهدات شرکت با امضاي مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 
 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساس��نامه. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تصميمات 
1846 ش��ماره: 2117/ ث – 1391/2/20، آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت ش��بدیز صنعت 
آپادانا با مس��وولیت محدود، ثبت شده به ش��ماره 26904 و شناسه ملي 10260476396، 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/2/19 تصمیات زیر در شرکت 
اتخاذ گردید: 1- ماده 18 اساس��نامه بدین شرح اصالح ش��د: اداره شرکت به عهده هیات 
مدیره اي مرکب از هفت نفر مي باش��د که از بین ش��رکاء یا خارج از ش��رکت براي مدت 
نامحدود انتخاب مي ش��وند. 2- آقایان امین مختاري به کد ملي 2295484413 و کدپستي 
8196667741 به س��مت مدیر عامل و عادل مختاري به کد ملي 2298786488 و کدپستي 
8196615578 به سمت رئیس هیات مدیره و مسعود میر صادق به کد ملي 1289030936 

و کدپستي 7135618745 خارج از شرکاء به سمت عضو هیات مدیره، مجید منصوري به 
کد ملي 1288974507 و کدپستی 8175964513 به سمت عضو هیأت مدیره، عماد مظهری 

به کدملی 4621712349 و کدپس��تی 8169856531 خارج از ش��رکاء و محمد کاظمي به 
کدملی 2753706271 و کدپس��تی 5719178151 خارج از ش��رکاء و مجتبی اس��فندی به 
کدملی 6229915766 و کد پس��تي 8351837111 خارج از شرکاء به سمت اعضاي هیات 
مدیره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با 
امضاي عادل مختاري و امین مختاري و با مهر ش��رکت معتبر است. امضاي ذیل ثبت در 
تاریخ 1391/2/20 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري 

اصفهان شماره م / الف 3514
 

تغييرات
1848 ش��ماره: 482/ت91/103، آگهي تغییرات ش��رکت چیداک بس��پار سهامي خاص به 
شماره ثبت 40841، به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/2/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ماده 15 اساس��نامه به ش��رح صورتجلس��ه اضافه گردید. 
2- کلیه س��رمایه تعهدي ش��رکت به مبلغ 1/200/000 ریال طي گواهي ش��ماره 3665-6 
مورخ 1391/2/19 بانک صادرات شعبه دانشگاه اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده اس��ت. در تاریخ 1391/02/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري ثبت 
و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد 

ثبتي اصفهان شماره م / الف 3590
 

تغييرات 
1849 ش��ماره: 1822/ث – 1391/2/25، آگهي تغییرات و افزایش س��رمایه در شرکت راه 
س��ازي س��اختماني ثمین راه صفاهان با مسوولیت محدود، ثبت ش��ده به شماره 31424 
و شناس��ه مل��ي 10260519822، برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي ف��وق العاده مورخ 
1391/2/10 تغییرات زیر در ش��رکت فوق به عمل آمده اس��ت: 1- آقاي احمدرضا خسرو 
نژاد با پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به صندوق ش��رکت در ردیف ش��رکاء قرار گرفت. 
2- س��رمایه ش��رکت از مبلغ یک میلیون ریال به یک میلی��ون و یکصد هزار ریال افزایش 
یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید، ماده 4 اصالحي: سرمایه شرکت 
مبل��غ یک میلیون و یکص��د هزار ریال نقدي اس��ت که تمامًا پرداخ��ت و در اختیار هیات 
مدیره ش��رکت قرار گرفت. 3- آقاي علي اصغر خس��رو نژاد به کد ملي 1285562070 و 
کد پس��تي 8158944341 به س��مت رئیس هیات مدیره و آقای رضا حاجي حسینلو به کد 
ملي 2802584286 و کدپس��تي 8158944341 به س��مت مدیر عام��ل براي مدت نامحدود 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي رئیس هیات مدیره 
منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر است. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 1391/2/25 تکمیل گردید. 

آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري اصفهان شماره م / الف 3599
 

تغييرات 
1851 ش��ماره: 547/ت91/103، آگه��ي تغیی��رات ش��رکت م��وژان س��ما پارس��یان 

س��هامي خ��اص به ش��ماره ثب��ت 47056 و شناس��ه مل��ي 10260651644، به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1391/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- ش��عبه به نش��اني اس��تان تهران ش��هر تهران فلک��ه اول صادقیه، خیاب��ان 15، پالک 
60، کدپس��تي 1451674969 و ب��ه مدیری��ت آقاي س��ید حمیدرضا تس��لیمي تاس��یس 
گردی��د. در تاری��خ 1391/2/25 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غی��ر تجاري ثبت 
 و م��ورد تایی��د و امض��اء قرار گرف��ت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تاسيس 
1852 ش��ماره: 444/الف91/103،آگه��ي تاس��یس ش��رکت مهر تجربه پارس��ا س��هامي 
خاص، ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1391/2/19 تح��ت ش��ماره 47085 و شناس��ه مل��ي 
10260651395 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/2/19 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
انجام کلیه خدمات کامپیوتري صرفًا س��خت افزار و ش��بکه، ارائه خدمات آموزش��ي در 
خص��وص رایان��ه و ف��ن آوري اطالعات، امنیت ش��بکه، اتوماس��یون اداري و صنعتي و 
حسابداري، برنامه نویس��ي اتوماسیون، اداري، صنعتي و حسابداري، مشاوره فن آوري 
اطالعات نصب و راه اندازي دوربینهاي مدار بسته، واردات و صادرات قطعات کامپیوتري 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي در زمینه موضوع ش��رکت، 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، 
ش��هر اصفهان خیاب��ان امیریه، خیابان دوم، فرعي 6، پالک 40، کدپس��تي 8174984953، 

تلفن 03117789048، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توس��ط 
موسس��ین طي گواهي بانکي ش��ماره 86 مورخ 1391/01/22 نزد بانک ملي شعبه شاهین 
ش��هر پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فاطمه فریور به سمت 
رئی��س هیات مدیره، 2-5- خانم معصومه روانس��تان به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 
3-5- خانم آزاده اکبري بیشه به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- خانم آزاده اکبري بیشه 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي تعهدات ش��رکت با امضاي مدیر عامل و با مهر ش��رکت معتبر مي باشد و 
اوراق عادي و اداري با امضاي مدیر عامل و مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات 
مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
الب��دل: 1-8- آقاي نصراله کهیاني کري به عنوان بازرس اصلي، 2-8 - خانم ش��هره علي 
 نق��ي بیگي به عن��وان بازرس علي البدل. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تصميمات 
1853 ش��ماره: 2315/ث- 1391/2/25، آگهي تصمیمات در ش��رکت شاهین یاور اصفهان 
با مس��وولیت محدود، ثبت شده به شماره 20281 و شناس��ه ملي 10260411570، برابر 
صورتجلس��ه مجمع فوق العاده ش��رکاء مورخ 1391/2/24 و همچنین به اس��تناد س��ند 
صلح حقوق ش��ماره 137324 مورخ 1391/2/24 صادره از دفتر اس��ناد رس��مي شماره 
90 اصفه��ان، آقاي مصطفي طغیاني و خانم زه��ره طغیاني هر یک مبلغ پانصد هزار ریال 
کلیه سهم الشرکه خود را که جمعاً مبلغ یک میلیون ریال بود به خانم راحله قنواتي و آقاي 
ایمان اس��فندیاري فر هر یک بالس��ویه پانصد هزار ریال واگذار نمودند و از شرکت خارج 
ش��دند در نتیجه در س��رمایه ش��رکت تغییري حاصل نگردید و با توجه ب��ه نقل و انتقال 
فوق اس��امي ش��رکاء فعلي شرکت و س��هم الشرکه هر یک به ش��رح ذیل مي باشد: خانم 
راحله قنواتي و آقای ایمان اس��فندیاري فر هر یک دارن��ده پانصد هزار ریال، خانم راحله 
قنواتي به کد ملي 1270345370 و کدپس��تي 8175948491 به س��مت مدیر عامل و آقاي 
ایمان اس��فندیاري فر به کد ملي 1289021147 و کدپس��تي 8166553431 به سمت رئیس 
هی��ات مدیره براي م��دت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
ش��رکت با امضاي آقاي ایمان اس��فندیاري فر و با مهر ش��رکت معتبر است. امضاي ذیل 
 ثبت در تاریخ 1391/2/25 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیر تجاري اصفهان 
 

انحالل 
1854 شماره: 1740 / ث – 1391/2/14، آگهي انحالل شرکت ارم نقش جهان با مسوولیت 
محدود، ثبت شده به شماره 23936 و شناسه ملي 10260447340، به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي ش��رکاء مورخ 1391/2/13 ش��رکت فوق منحل اع��الم گردید و آقاي جواد 
کارگ��ر بیده به کد ملي 1286103444 و کدپس��تي 8138915589 به س��مت مدیر تصفیه 
براي مدت ش��ش ماه انتخاب گردید و نشاني محل تصفیه در اصفهان – خیابان رباط اول 
– ابتداي کوي استاد شهریار – فرعي 12 متري الله – بن بست الله – منزل چهارم – طبقه 
همکف – کدپس��تي 8138915584 تعیین گردید. امضاي ذیل ثب��ت در تاریخ 1391/2/14 
 تکمی��ل گردی��د. آذري- رئی��س اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تج��اري اصفهان 

شماره م / الف 2693
 

تصميمات 
1855 ش��ماره: 711/ث – 1391/2/14، آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت گلس��اران رنگین 
کمان س��هامي خاص، ثبت شده به شماره 11584 و شناس��ه ملي 10260326330، برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومي ع��ادي و هیات مدیره م��ورخ 1391/1/19 تغییرات زیر در 
ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت: چنگیز اعتصام به کد ملي 4818850411 و کدپستي 
7919785589 ب��ه س��مت رئیس هیات مدی��ره و مدیر عامل و آرش اعتص��ام به کد ملي 
1281839264 و کدپستي 8166673351 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و گلناز اعتصام 
به کد ملي 1290574448 و کدپستي 8166673351 به سمت عضو هیات مدیره براي مدت 
دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت: ضمنًا مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي 
باش��د و علیرضا باقري اش��کاوندي به کد ملي 1284111431 و کدپس��تي 8169743733 
و رس��ول وکیلي به کد ملي 1283809907 و کدپس��تي 8159873683 به ترتیب به سمت 
بازرس��ان اصلي و علي البدل ش��رکت براي مدت یکسال انتخاب ش��دند، روزنامه زاینده 
رود جه��ت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��رکت تعیین ش��ده اس��ت. امضاي ذیل ثبت 
در تاری��خ 1391/2/14 تکمیل گردید. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر 

تجاري اصفهان 

تغييرات 
1856 ش��ماره: 407/ت91/103، آگه��ي تغییرات موسس��ه علمي ورزش��ي علم و حرکت 
سپاهان به شماره ثبت 2487 و شناسه ملي 10260556507 به استناد صورتجلسه مجمع 
عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1391/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقاي پژمان پور 
متین با پرداخت مبلغ 400/000 ریال به صندوق موسس��ه، س��هم الشرکه خود را به مبلغ 
800/000 ری��ال افزای��ش داد. آقای علیرضا مقیمه فر با پرداخ��ت مبلغ 400/000 ریال به 
صندوق موسس��ه، س��هم الش��رکه خود را به مبلغ 800/000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/200/000 ریال به مبلغ 2/000/000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گردی��د. در تاریخ 1391/02/14 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و 
موسس��ات غیر تجاري ثبت و مورد تایید و امضاء ق��رار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

تغييرات 
1857 ش��ماره: 405/ت91/103، آگه��ي تغیی��رات ش��رکت آذی��ن ارتباط��ات س��پاهان 
س��هامي خ��اص به ش��ماره ثب��ت 45081 و شناس��ه مل��ي 10260630585، به اس��تناد 
 صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1391/2/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردی��د: اجراي عملی��ات برق، تاسیس��ات و تجهیزات صنع��ت، سیس��تمهاي مخابراتي، 
صنای��ع مختل��ف ریل��ي سیس��تمهاي امنیت��ي س��اختماني، راه و س��اختمان و کنت��رل، 
 س��اخت و مونتاژهاي پانلهاي برق فش��ار قوي و ضعیف و اجراي اتوماس��یون صنعتي 
و اب��زار دقی��ق، فعالی��ت در زمین��ه ش��بکه ه��اي کامپیوتري ، ش��بکه و ارائ��ه خدمات 
ش��امل ب��ه جز م��واردي که ب��ه موج��ب قان��ون در انحصار ش��رکت مخاب��رات ایران 
 اس��ت، طراحي و س��اخت ماش��ین آالت س��اختماني و بندري، ساختماني، بس��ته بندي، 
راه س��ازي و کش��اورزي، فعالی��ت و نظ��ارت و مش��اوره در زمین��ه صنای��ع غذای��ي 
فعالی��ت در زمین��ه کش��اورزي، واردات و ص��ادرات   و آزمایش��گاهي و همچنی��ن 
کلیه کاالهاي مجاز، در تاریخ 1391/02/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري 
ثب��ت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

واحد ثبتي اصفهان 
 

تاسيس 
1858 شماره: 381/الف91/103، آگهي تاسیس موسسه خیریه صدیقین اصفهان، موسسه 
فوق در تاریخ 1391/02/13 تحت ش��ماره 3229 و شناس��ه مل��ي 10260650930 در این 
اداره به ثبت رس��یده و درتاری��خ 1391/2/13 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- 
موضوع موسس��ه: الف – کلیات – شناس��ایي و توانمند س��ازي زنان سرپرست خانوار 
– ایجاد فرصتهاي ش��غلي براي زنان سرپرس��ت خانوار – ارتقاء س��طح دانش و فرهنگ 
گروه هدف به منظور پیش��گیري و کاهش آس��یبهاي اجتماعي پیش رو با آموزش فرهنگ 
علوي و ترویج اخالق اس��المي در عصر انتظار، ب – روش اجراي هدف – ایجاد اشتغال 
ب��راي زنان خود سرپرس��ت از طریق ارائ��ه آموزش مهارتهاي تخصص��ي – تالش در 
جه��ت اصالح نگرش��ها و افکار عمومي نس��بت به زنان خود سرپرس��ت از طریق برنامه 
هاي رس��انه اي و نش��ر جزوات مرتبط –تامی��ن نیازهاي روحي رواني گ��روه هدف از 
طری��ق فعالیته��اي فرهنگ��ي – مذهبي کلیه اهداف و ش��یوه هاي اجرا پ��س از اخذ مجوز 
 از مراج��ع ذیرب��ط عملي خواهد ش��د. 2- مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت 2 س��ال. 
3- مرک��ز اصلي موسس��ه: 1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفه��ان خیابان کاش��اني، 
کوچه ش��ماره 35، بن بس��ت گل مریم، کدپس��تي 8158947634، تلفن: 03112611322، 
4- س��رمایه موسس��ه: مبلغ 100/000/000 ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران موسس��ه: 
1-5- آق��اي مصطف��ي صفوي به س��مت رئیس هیات مدی��ره، 2-5- آقاي عل��ي طالقاني 
اصفهاني به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقاي محمود طالقاني به س��مت عضو 
هی��ات مدیره، 4-5- آقاي هاش��م ناظر به س��مت عضو هیات مدی��ره، 5-5- خانم فرزانه 
س��رجوئي به س��مت عضو هیات مدی��ره، 6-5- خانم نس��رین بنیانیان به س��مت عضو 
هیات مدیره، 7-5- خانم اکرم قپانچي به س��مت عض��و هیات مدیره )به عنوان عضو علي 
الب��دل(، 8-5- خانم نوش��ین بنیانیان به س��مت عضو هیات مدیره )ب��ه عنوان عضو علي 
 البدل( 9-5- آقاي س��عید زینداري به س��مت خزانه دار، 10-5- خانم نس��رین بنیانیان به 
س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاي 
رئی��س هیات مدیره و با مهر موسس��ه معتبر خواهد بود. 7- اختی��ارات مدیر عامل: طبق 
اساس��نامه، 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي احمد توال به عنوان بازرس اصلي، 
2-8- آق��اي احمد امامي به عنوان بازرس علي البدل. آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 



یادداشت

روبان قرمز 

اکران خانگی

خبر ویژه

هفت

»جاده مسدود است« نماینده ایران در جشنواره »کوتاه کوتاه«
فیلم کوتاه »جاده مسدود است« ساخته وحید حاجیلویی که اقتباس آزادی از داستان »شب 
گرگ یا این جاده لعنتی کی تمام می شود« )نوشته جواد عاطفه( است،  به عنوان تنها نماینده 

ایران در بخش آسیای جشنواره فیلم »کوتاه کوتاه« ژاپن حضور دارد. 

11

نام دو سینمای اصفهان عوض 
می شود 

مدیر مجتمع نمایش��ی ایران 
فیلم از بازس��ازی و تغییر نام 
سینما فلسطین به »حافظ« 
و تغییر نام سینما خانواده به 

»چهارباغ« خبر داد.
رحمان دیانت پور دلیل تغییر 
نام سینما فلسطین به حافظ 
را ارادت ایرانیان به این شاعر 
گرانقدر دانست و ادامه داد: نام س��ینما خانواده نیز به چهارباغ تغییر 
می یابد تا س��وء تفاهمات ش��هروندان مبنی بر خانوادگی بودن  این 
سینما رفع شود و از این به بعد با نام س��ابق چهارباغ به فعالیت خود 

ادامه دهد.
وی خاطر نشان کرد: سینما شهر تهران و بنیاد شهید برای بازسازی 
س��ینما حافظ اع��ام آمادگی کردند و ب��رآورد قیمت��ی حدود یک 
میلیارد و 250 میلیون تومان از س��وی کارشناسان شده که در کنار 
آن، بازسازی صندلی و کف پوش و رنگ زدن کامل سینما ایران نیز 
انجام خواهد گرفت. وی با اشاره به شکایت حسن اکلیلی، بازیگر تئاتر 
و سینمای اصفهان از مجتمع ایران فیلم  افزود: این مسأله بین بنیاد 
شهید و این بازیگر است و مطمئنا باعث به تعویق افتادن بازسازی این 

پرژه عظیم سینمایی نخواهد شد.
دیانت پ��ور بیان کرد: حس��ن اکلیل��ی افتخار این مملکت اس��ت و 
درب سینماها و س��الن های تئاتر به روی وی باز است و می تواند با 

اجراهایش، این سینماها را آن خود بداند.

»هفت« دوباره پیشنهاد شد 
حس��ین ربان��ی، پیش��نهاد 
تهیه کنندگی برنامه »هفت« 
از س��وی تلویزیون ب��ه وی را 

تأیید کرد.
ربانی ب��ا تأیی��د ای��ن خبر، 
خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد 
تهیه کنندگی برنامه  »هفت« 
از سوی دوس��تان به من داده 
شده است. در حال حاضر هم در حال بررس��ی این پیشنهاد هستیم 
تا به نتیجه  قطعی برسیم و تا به حال پاس��خی به این پیشنهاد داده 

نشده است.
برنامه  »هفت« که پی��ش از این به تهیه کنندگ��ی و اجرای فریدون 
جیرانی روی آنتن شبکه س��ه می رفت، با اعام کناره گیری جیرانی 
از این برنامه، حاشیه ساز شد و تلویزیون ایران هنوز نتوانسته در این 
رابطه اقدامی کند. در ابتدا جایگزین اجرای »هفت« به جای جیرانی 
به سرعت مشخص و اعام شد محمود گبرلو این کار را انجام می دهد. 
تهیه کننده برنامه »هفت« هم در ابتدا، محمد خزاعی اعام شد ولی 

وی، تهیه کنندگی این برنامه را قبول نکرد.
در حال حاضر نیز، حس��ین ربانی غریبی، گزینه  دیگر تهیه کنندگی 
»هفت« عنوان ش��ده است. او عهده دار ریاس��ت فرهنگسرای رسانه 
اس��ت و دبیری جش��نواره »صد« را هم در کارنامه دارد، ولی این که 
بتواند از پس این برنامه بر بیاید یا نه، بستگی به تصمیم خودش دارد. 
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فیلم سینمایی اخیر اصغر نصیری که در آن ش��هرام پوراسد، فرهاد 
مهادیان، روناک یونسی، کاوه سماکباشی، ملکه رنجبر، رانا قیصرنژاد، 
مریم باطبی، الهام س��ورانی، پرویز خادمی، محمد گلش��اهی، علی 
علیمردانی، امیرحسین عبادی با حضور مهدی مقدم و میترا معرفت 

ایفای نقش کرده اند، در قفسه های ویدئو کلوپ هاست.
این فیلم که داستان نسبتا متفاوتی دارد به بزهکاری جوانان و تکثیر و 

توزیع فیلم های غیراخاقی به وسیله جوان ها می پردازد...
جالب این که برای اولین بار 
»مهدی مق��دم«، خواننده 
پ��اپ در کنار ب��ازی در این 
فیلم، چهار تران��ه جدید را 
در این فیلم خوانده اس��ت.

همچنی��ن فره��اد مهادیان 
هم برای اولین بار یک آهنگ 
جدی��د درای��ن فیل��م اجرا 

می کند. 
ش��غال، مج��روح جنگی و 
لوکوموتی��وران از کاره��ای 
قبلی اصغر نصیری هستند. 

تا کی باید به روز نباشیم؟ 
س��ال ها بود مدیران مؤسسات و 

حسین 
ش��رکت های فع��ال در ش��بکه گودرزی

نمای��ش خانگی بر ای��ن موضوع 
پافش��اری می کردند که مردم هنوز درگیر دستگاه های 
پخش کننده VCD هستند و نمی توان به طور جدی وارد 

عرصه DVD شد. 
حرفی که به هیچ وجه صحت نداشت و واضح بود که این 
مدیران ش��هامت و نگاه بلند پروازانه ب��رای درنوردیدن 
بس��یاری از عرصه ها را نداش��تند. جای تعجب داشته و 
دارد در روزگاری که ایده، فکر، ش��هامت و ریسک حرف 
اول را می زن��د و قهرمان هایش افرادی چون بیل گیتس، 
 اس��تیو جابز و امثالهم هس��تند، مدیران ما در این حوزه 
 جرأت ارتقای محصوالتش��ان ب��ه تکنول��وژی را که آن 
هم خیلی به روز نیس��ت و در حال برچیده ش��دن است، 

هم ندارند.
اکنون یکی، دو سالی است که در این عرصه قدم به قدم و 
 VCD به جای DVD با آرامش تمام شاهد جایگزینی
هستیم. این درحالی است که تکنولوژی روز دنیا در این 
حوزه به بلو-ری رسیده و این تکنولوژی در کشور خودمان 
نیز در حال پا گرفتن است. حتی در بسیاری از روستاهای 
کشور مردم با امکاناتی نظیر سینمای خانگی آشنا هستند 

و بسیاری هم از آنها استفاده می کنند.
حال اگر از این عقب ماندگی همیشگی مان عبور کنیم و از 
خیر به روز بودن بگذریم، نمی توانیم از این تناقض عجیب 
و غریب گذار از تکنولوژی VCD به DVD اما کیفیتی 
در حد همان رزولوشن تصاویر مختص VCD عبور کنیم. 
اکثر آثار سینمایی که این روزها به صورت DVD عرضه 
می شوند، کیفیتی به ش��دت پایین تر از حد و اندازه های 

واقعی آن دارند. 
گویا تصاویر فیلم با یک نرم افزار خانگی تبدیل ش��ده اند 
و اصا مطلوب و در ش��أن یک مؤسسه رس��انه ای و البته 
مردم نیست. صداها ضعیف و پر ایراد و منوها بدون ذره ای 

جذابیت و البته خاقیت.
 نه پوستر و کاور خوبی برایش��ان طراحی می شود و نه از 
ایده های تبلیغاتی و گرافیکی خوبی اس��تفاده می کنند. 
گویا نیازی به ای��ن کارها نمی بینند و خیل��ی تمایلی به 
جذب مخاطب ندارند. جالب اس��ت که این بی توجهی ها 
حس  بدی  را منتقل می کند که گویا همه سود خودشان 
را کرده اند و نیازی به وس��واس خاصی نیست. نمونه اش 
فیلم ورود آقایان ممنوع و یا سعادت   آباد است که درباره 
هر دوی آنها س��ر و صدای زیادی از جان��ب مخاطبان و 

خریداران این محصوالت بر پا شد. 

 برای تجدید خاطرات شیرین روز های نه چندان دور هم که شده، هر 
سه شنبه پاتوق ما یکی از سینما های معدود شهر است که اتفاقا در 
این روز ها بیشتر میزبان جوانانی است که از فرصت استفاده کرده اند 
و گروهی، رهسپار سالن های سینما شده اند و هر کدام نیز راجع به 
فیلمی که دیده اند، یک نظر دارند. سه شنبه هفته پیش به یاد ایرج 
قادری و فیلم هایش هم که ش��ده بود، با بچه ها »ش��بکه« آخرین 

فیلمش که این روز ها بر پرده سینما قدس است را انتخاب کردیم.

ایرج قادری فیلمساز بود؟!
نسترن، سال اول آی تی است و برای خداحافظی با روز های خوش 
قبل از امتحانات با همکاسی هایش به سینما آمده اند و در راه پله 
در خروجی سینما قدس، قهقهه و خنده ای راه انداخته اند و چنان 
سکانس های فیلم را  به مسخره گرفته اند که بیا و ببین. نسترن به 
همان میزان که برای ایرج قادری احترام قائل است، معتقد است او 
فیلمس��از نبود: »این چند وقت به خاطر فوت مرحوم ایرج قادری 

در رسانه ها خیلی از ایشان حرف می زدند. هر چند یک عاقه مند 
حرفه ای سینما نیستم، اما یک ش��ب کنجکاو شدم و اسمش را در 
ویکی پدیا جس��تجو کردم. خیلی از فیلم های پرون��ده کاری او را 
دیده ام، اما انصافا هیچ کدام فیلم درست و حسابی نبوده اند. حتی 
نمی شود گفت فیلم های خوبی بوده اند. همیشه با یک شیوه فیلم 
س��اخته و فیلم آخرش نیز از رویه ای که داش��ته جدا نبوده است. 
من که فیلمساز نیس��تم اما ش��نیده ام می گویند فیلمساز ها باید 
فرزند زمان خود باش��ند. خدا بیامرز ایرج قادری مثل این که اصا 
از سال 1340 به بعد در این مملکت زندگی نمی کرده است. چون 
 دقیقا فیلم های دهه 40 و دهه هشتادش دقیقا بر یک مبنا، روش، 
خط مشی و حتی پایان بندی ساخته شده اند. با این تفاسیر انصافا 

ایرج قادری فیلمساز بوده است؟!«

من هنوزم موهایم را مثل ایرج قادری کوتاه می کنم
حسین، راننده تاکسی 35 ساله، تمام فیلم های ایرج قادری را دیده 

اس��ت، حتی اولین فیلمش »چهارراه ح��وادث« را و قادری را یک 
فیلمس��از مردمی می داند که موجب ش��ده خودش پس از سال ها 
هنوز مو هایش را مثل او کوتاه کند. »خدا بیامرز قادری برای مردم 
فیلم می ساخت. می دانست ملت چه می  خواهند. خدا شاهد است 
که فیلم های قبل از انقابش را هر ک��دام بیش  از 10 بار دیده ام و از 
فیلم های بعد از انقابش هم عاشق »سام و نرگس« هستم. پای اولین 
فیلمی که در سینما گریه کردم همین »سام و نرگس« بود. آخرش 
هم فیلم هایش به خوبی و خوش��ی تمام می شد و با دلخوشی از در 
سینما بیرون می آمدی. نه مثل این فیلم هایی که جدیدا این جغله 

کارگردان ها می سازند و بعد از 
این که از س��الن بیرون آمدی، 
انگار غم دنیا را روی سرت آوار 

کرده اند.«

قادری ی�ک اصولگرا 
بود

هامین، پ��ای ثابت جلس��ات 
سینما تک فرش��چیان است 
که او ه��م از فرص��ت نیم بها 
ب��ودن بلیت اس��تفاده کرده و 
به س��ینما آمده و می گوید که 
فیلم تمام��ی انتظاراتش را به 
واقعی��ت تبدیل کرده اس��ت: 
»از این که به س��ینما آمده ام، 
مغموم نیس��تم چرا که قبل از 
این که بیایم هم می دانس��تم 

با چه فیلمی رو به رو هس��تم. مرحوم قادری یک��ی از بازماندگان 
سینمای فیلمفارسی در کشورمان بود، در واقع یکی از آخرین آنها 
بود. او و هم سنخانش بخش عمده ای از سینمای پیش از انقاب را در 
اختیار داشته اند. ولی حقیقت آن بود که شیوه آنها زیاد دوام نیافت و 
مثل همین کمدی های صد تا یک غازی دهه 80 که دیگر هیچ کس 
به تماشایشان نمی رود، روزگارشان تمام شد. اما کسانی مثل ایرج 
قادری از آدم های اصولگرای سینمای ما بودند، همیشه به آن سبک 
وفا دار ماندند، همیشه همان جور فیلم ساختند و همیشه بر اصولشان 
پایبند ماندند. »شبکه« نیز پایان پرونده کاری پرکار ولی نه چندان 
پر بار ایرج قادری است که حتی در آن نیز از اصولش عقب نکشید یا 
کار دیگری بلد نبود که بخواهد از آنها عقب بکشد. در مجموع ایرج 
قادری دیگر بخشی از تاریخ سینمای ماست و قضاوت در مورد او و 

سینمایش دیگر در تاریخ سینما انجام می گیرد.«

دقایقی بین تماشاچیان سینمایی »شبکه«

قادری یک اصولگرا بود

 سه شنبه ها هر چند وسط هفته است، اما یکی از شاد ترین روز ها برای ما و بر و بچه هاست که تمام 
کسری 
روز های دیگر را در کنج تحریریه  می گذرانیم و در راستای اعتالی فرهنگ مملکت قلم می زنیم، محتشم

باشد که اول خودمان رستگار شویم و بعد ملت. دلیل این شادی هم چیزی نیست جز نیم بها بودن 
بلیت سینما ها که در این گرانی که همه چیز روز به روز قیمتش باال تر می رود، ما را یاد روز های خوشی می اندازد که 

بلیت سینما ها هزار و 500 تومان بود و اگر اشتباه نکنم، مردم گوشت را کیلویی 10 هزار تومان می خریدند. 

مسابقه  تارانتینو و»رد بول« 

شاید یکی از ما ایرانی ها جایزه را برد
باز هم تارانتینو و اهالی س��ینما دست به کارشدند تا در آس��تانه اکران فیلم تازه مرد 
 متفاوت س��ینمای هالیوود ابت��کار زیبایی به خ��رج دهند. کمپانی »وینس��تین« و 
»رد بول« مسابقه ای را در مورد فیلم جدید کوئینتین تارانتینو، »جانگوی   رها از بند« 

به راه انداخته اند. 
بنا بر اطاعات رس��یده عاقه مندان باید با اس��تفاده از تریلر جانگ��وی تارانتینو )که 
هنوز منتشر نش��ده( یا وس��ترن اس��پاگتی هایی که تارانتینو برای فیلم جدیدش از 
آنها الهام گرفته است، اثری صوتی تصویری بس��ازند و از 15 تا 30 ژوئن ارسال کنند. 
 این آثار به وس��یله تارانتینو و تیمش م��ورد قضاوت قرار می گیرن��د. تا همین جا هم 
عاقه مندان به سینمای تارانتینو پوسترهای زیادی برای فیلم جدیدش ساخته اند و 
حاال از آنها خواسته ش��ده تا وارد مرحله جدیدی شوند و با اثر هنری خود الهام بخش 

آقای تارانتینو باشند.
جالب این که س��ایتی که رد بول مخصوص مس��ابقه راه اندازی کرده اس��ت، پیامی 
ویدئویی از تارانتینو منتش��ر کرده است با عنوان »ش��یوه بیان خاص خودتان را پیدا 
 کنید.« در این ویدئو تارانتینو س��فارش هایی برای ش��رکت در این مس��ابقه و برای 

عاقه مندان به نویسندگی و فیلمسازی دارد.
شرایط مسابقه:

آثاری که از 15 تا 30 ژوئن ارسال می ش��ود حداکثر باید 3 دقیقه باشند و باید فقط از 
تصاویر تریلر »جانگوی   رها از بند« و سه وس��ترن اسپاگتی دیگری که تارانتینو برای 
ساخت فیلمش از آنها الهام گرفته است استفاده کنند: جانگو )1۹۶۶( به کارگردانی 
»س��رجیو کوربوچی«؛ دوئل بزرگ )1۹۷2( به کارگردانی »جیانکارلو سانتی«؛ روز 
خشم )1۹۶۷( به کارگردانی »تونیو والری«. همچنین شرکت کنندگان باید قطعه ای 
از گروه های موسیقی که رد بول رکوردز تهیه کننده آنهاست نیز در کلیپشان استفاده 
 .Twin Atlantic و Innerpartysystem ،Awolnation کنند. گروه ه��ای
برنده این مسابقه می تواند تابستان امسال تارانتینو را در جشنواره کامیک کان همراهی 

کند. همچنین جوایز متعدد دیگری نیز برای این مسابقه در نظر گرفته شده است.

در ای��ن پیام 40 ثانی��ه ای، تارانتینو ب��رای آنهایی ک��ه می خواهند در این مس��ابقه 
شرکت کنند یا به ش��کلی کلی تر برای آنهایی که می خوهند وارد عرصه هنر شوند، 
س��فارش هایی را بیان می کند. او جماتش را با این جمله آغاز می کند که: »ش��یوه 
بیان خاص خودتان را پی��دا کنید.« س��پس در مورد نویس��ندگی صحبت می کند: 
»داستان هایی که دوس��ت دارید تعریف کنید را پیدا کنید و آنها را تعریف کنید. اگر 
می خواهید نویسنده باشید ش��یوه بیان خاص خود را پیدا کنید. ممکن است در ابتدا 
از نویسنده های مختلفی الهام بگیرید و این اش��کالی ندارد و می تواند شما را به شیوه 
بیان خاص خودتان هدایت کند.« اما تارانتینو چند جمله  هم برای آنهایی که نویسنده 
نیستند و به فیلمس��ازی عاقه دارند بیان می کند: »ببینید چه فیلمی دوست دارید 
بسازید. چه فیلمی ساخته نشده و شما دوست دارید آن را بسازید. اگر شما فیلم نسازید 

ما چه چیزی را از دست می دهیم و این فضای خالی را پر کنید.«
 به گزارش اسکرین دیلی، تارانتینو که عاوه  بر کارگردانی، فیلم نامه   »جانگو رها شده« 
را هم نوشته است، این اثر سینمایی را که سبکی شبیه به »بیل را بکش« خواهد داشت، 
برای کمپانی »وین شتاین« می س��ازد. جالب این که »لئونارد دی کاپریو« هم در این 
فیلم با تارانتینو همکاری می کند. او پیش از این نیز قرار بود در فیلم »حرام زاده های 
عوضی« با تارانتینو همکاری داشته باشد، اما »کریس��توفر والتز« به  خاطر تسلط به 
 زبان آلمانی به  جای او بازی کرد که جایزه  اس��کار بهترین نقش مکمل مرد را گرفت.

»وی��ل اس��میت« � بازیگر صاحب ن��ام هالی��وود � نیز در فیل��م جدی��د »تارانتینو« 
نقش آفرینی خواهد داشت. 

 تارانتین��وی 48 س��اله کارگ��ردان، هنرپیش��ه و فیلمنامه نوی��س آمریکای��ی برنده  
 جایزه نخل طا و همچنین برنده جایزه اس��کار بهترین فیلمنامه است که در ابتدای

 دهه ۹0 با ساخت فیلم هایی با س��اختار غیرخطی و پست مدرن و به  تصویر کشیدن 
خشونت تصنعی، به ش��هرت رس��ید. از جمله آثار او می توان به »س��گ های انباری، 
 »داس��تان عامه پس��ند«، »بیل را بکش«، »ش��هر گناه« و »حرام زاده های عوضی«  

اشاره کرد.
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بخشی از نقطه آغاز موج نوی بریتانیا فیلمسازی گرم از دنیایی سردفیلمسازی با 200 دنیای جدید 
الماس ها ابدی اند

گروه فرهنگ: امروز تولد »ژاک دمی«، فیلمساز 
برجس�ته دوران موج نوی س�ینمای فرانس�ه 
است که در تاریخ موج نوی فرانسه او را در کنار 
فیلمسازانی چون آلن رنه، ژاک دمی، گی دوبور 

و اگنس واردا قرار می دهند.  
مضمون های »قصه پریان« گونه اش، ابتکارش 
 در رابط�ه ب�ا ن�ور، رن�گ و موس�یقی و لح�ن 
حس�رت بار و معصومانه اش با س�بک مؤلفانه 
و قدرتمند هماهنگ�ی دارد و چند نمای خاص 
و برجس�ته از فیلم های او اساسا تحت عنوان 

»ژاک دمی گونه« سر زبان ها افتاده است. 
 )lola( »او ب�ا اولی�ن فیل�م بلن�دش »ل�وال
در س�ال1۹۶1، ژان ل�وک گ�دار را در کایه دو 
 س�ینما مجذوب کرد و بدین ترتیب وارد جمع 

موج نویی ها شد.

امروز تولد یکی از مش�هورترین س�ینماگران 
سوئد، »السه هالس�تروم« است که فیلم های 
مه�م و البته مهج�وری همچون »ش�کالت« و 
»قواعد خانه س�ایدر« را در کارنامه دارد.  آثار 
هالستروم در قالبی س�اده )به دور از خوراندن 
مفهوم ب�ه بینن�ده و ب�ه اصطالح ف�رم هنری 
افراطی( سعی در نش�ان دادن مفاهیم انسانی 
در دل طبیع�ت دارد. طبیع�ت در فیلم ه�ای 
هالس�تروم نق�ش اساس�ی دارد و گوی�ا بیان 
می کند که انس�ان در دل طبیعت می تواند به 
رستگاری جاودانه برسد...  البته او فیلم زیبای 
دیگری به نام »گیلبرت گریپ چی می خوره؟« 
را هم در کارنامه دارد که با بازی درخشان جانی 
دپ و لئوناردو دی کاپریوی  گمنام  در آن  زمان، 

ساخته است.

تونی ریچاردسون که به سال 1۹28 در چنین 
روزی متولد شد، به نوعی بخشی از موج نوی 
سینمای بریتانیاست. آن سال ها هنرمندان 
تئاتر و سینمای بریتانیا مانند »جان ازبورن« 
)نمایش�نامه نویس(و »تونی ریچاردس�ون« 
با تش�کیل انجمن�ی ب�ه نام»م�ردان جوان 
خشمگین« س�عی کردند موقعیت اجتماعی 
آن زم�ان را به چالش بکش�ند. »ت�ام جونز« 
س�اخته تونی ریچاردسون، »ش�ب یک روز 
س�خت« ریچارد لس�تر و فیلم های ابتدایی 
جیمز بان�د، س�ینمای بریتانی�ا را وارد دوره 
جدیدی کرد. دوره ای که کمتر روی مس�ائل 
اجتماع�ی و رئالیس�م تمرک�ز می یاف�ت و 
بیشتر به کمدی های س�بک و واقعیت گریز 

می پرداخت. 
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کسانی مثل ایرج 
قادری که آدم هایی 
اصولگرای سینمای 

ما بودند، همیشه 
به آن سبک وفا دار 

 ماندند، همیشه 
همان جور فیلم 

ساختند و همیشه 
بر اصولشان پایبند 

ماندند

نمایی از فیلم زیر چتر شانگهاینمایی از فیلم صید ماهی در یمنژاک دمی پشت صحنه فیلم کلوئه



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 17 خرداد  1391 | 15 رجب 1433
شماره 801 / 12  صفحه | قیمت:200 تومان

No. 801 ,June 6  ,2012
12 Pages

 پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
   در طلب دنیا معتدل باش��ید زیرا به هر کس هر چه قسمت 

اوست می رسد.

اکثر انسان ها می توانند حاالت چهره خود را کنترل کنند، اما معموال 
ادعا می ش��ود که حرکات خاص بدن و چگونگی نگاه کردن می تواند 
نش��انه هایی از دروغ گفتن، عصبی بودن، خیانت کردن و مانند آن را 
فاش کند. الف: بس��یاری از مردم نمی دانند پاهای انسان ها می توانند 
پیام های رمزآل��ودی در مورد ش��خصیت، تمایالت و افکار انس��ان از 
خود نش��ان دهند. انس��ان ها در زمان دروغ گفتن پاه��ای خود را به 
طور غیرعادی بی حرکت ن��گاه می دارند تا در حد ممک��ن دیگران را 
متوجه دروغ گفتن خود نکنند. زنان نیز معموال مردان را از روی شکل 
کفش هایشان و این که به چه میزان تمیز است و با دیگر لباس هایشان 
همخوانی دارد، ارزیابی می کنند. مردان در زمان عصبی بودن معموال 
حرکت پاهایشان افزایش پیدا می کند، اما زنان دقیقا بر خالف مردان 
در هنگام عصبانی��ت پاهای خ��ود را بی حرکت ن��گاه می دارند. افراد 
خجالتی هم معموال پاهای خ��ود را تکان می دهند که این نش��ان از 
راحت نبودن آنها در یک جمع خ��اص دارد. افراد مغ��رور و متکبر از 
س��وی دیگر حرکت پای کمتری دارند. اکثر مردم ب��ا حاالت چهره و 
معانی آنها آشنایی دارند، اما در مورد حرکات پاها و معانی آنها چیزی 
نمی دانند. حقیقت این اس��ت که زبان پاها می توانند اطالعات زیادی 
در مورد شخصیت یک فرد، این که فرد در زمان صحبت کردن به چه 
چیزی فکر می کند، فاش کند. حت��ی از طریق آنها می توان به حاالت 
احساس��ی و روان شناس��ی و خصوصیات یک انس��ان پی برد. یکی از 
نکات جالب در این مورد، آن است که اکثر انسان ها می توانند حاالت 
چهره خود را کنترل کنند، اما معموال آنها کنترل خاصی روی حرکات 
پای خود ندارند و به همی��ن دلیل این عضو بدن ب��ه راحتی می تواند 
شخصیت صاحب خود را فاش کند. معموال مردم برای آن که متوجه 
دروغ گویی شخصی بشوند، به چهره و چش��مان او نگاه می کنند، اما 
حقیقت این است که بسیاری از مردم می توانند چهره خود را کنترل 
کرده و دروغگویی خود را پنهان کنند. اما یکی از بهترین روش ها برای 
پی بردن به دروغ گفتن یک شخص، توجه به حرکات پاهاست. زمانی 
که انس��ان ها دروغ می گویند، به طور غیرعادی پاهای خود را ثابت و 
بی حرکت نگاه می دارند، این در حالی است که بسیاری از مردم تصور 
می کنند انس��ان ها به دلیل عصبی بودن در زمان دروغگویی بیش��تر 
حرکت می کنند، اما ای��ن موضوع کامال برعکس اس��ت. زمانی که ما 
دروغ می گوییم، در حال سرکوب کردن و مخفی کردن یک احساس 

خوب هستیم و همین کار را هم با حرکات پای خود انجام می دهیم.

چوپان و بز
چوپان بیچاره خودش را کش��ت که بز چاالک از ج��وی آب بپرد اما 
نشد که نشد. او می دانست پریدن این بز از جوی آب همان و پریدن 
یک گله گوسفند و بز به دنبال آن، همان. عرض جوی آب قدری نبود 
که حیوانی چون بز نتواند از آن بگذرد. نه چوب��ی که بر تن و بدنش 
 می زد سودی بخش��ید و نه فریادهای چوپان بخت برگشته. پیرمرد 
دنیا دیده ای از آنجا می گذشت؛ وقتی ماجرا را دید، پیش آمد و گفت: 
من چاره کار را می دانم. آنگاه چوب دستی خود را در جوی آب فرو برد 
و آب زالل جوی را گل آلود کرد. بز به محض آنکه آب جوی را دید، از 
سر آن پرید و در پی او تمام گله پرید. چوپان مات و مبهوت ماند؛ این 
چه کاری بود و چه تأثیری داشت؟پیرمرد که آثار بهت و حیرت را در 
چهره چوپان جوان می دید، گفت: تعجبی ندارد، تا خودش را در جوی 
آب می دید حاضر نبود پا روی خویش بگ��ذارد. آب را که گل کردم، 
دیگر خودش را ندید و از جوی پرید و م��ن فهمیدم این که حیوانی 
بیش نیست، پا بر سر خویش نمی گذارد و خود را نمی شکند، چه رسد 

به انسان که بتی ساخته است از خویش و گاهی آن را می پرستد.

 سفر موفق نخستین
 فضاپیماي تجاري

نخس��تین س��فر تجاری به ایس��تگاه بین الملل��ی فضایی ب��ا موفقیت 
صورت گرفت و فضاپیمای خصوصی روز پنجش��نبه به زمین بازگشت.

کپس��ولی که به ش��کل ناقوس طراحی ش��ده بود، به وس��یله فضاپیما 
 به ایس��تگاه بین الملل��ی فضایی حمل ش��د و پس از انج��ام مأموریتی

۹روزه در اقیانوس آرام ف��رود آمد. این فضاپیما که دراگ��ون یا »اژد ها« 
خوانده می شود، از سوی شرکت فناوری های اکتشافات فضایی موسوم به 
»اسپیس ایکس« ساخته و به فضا پرتاب شد. الن موسک از بنیانگذاران 
ش��رکت فناوری های اکتش��افات فضایی گفت: این رخداد نشان داد که 
فضاپیماهای تجاری می توانند موفق باش��ند. همه مراحل این مأموریت 

موفقیت آمیز بود و در همکاری تنگاتنگ با ناسا انجام شد.

ل��ذت ب��ردن از زندگ��ی با پ��ول راحت ت��ر اس��ت، اما 
 برای ل��ذت ب��ردن اگرچه پ��ول الزم اس��ت، ام��ا کافی 
نیست.حتی برخی پا را فراتر گذاشته اند و معتقدند برای 
لذت بردن از زندگی پول هم الزم نیست. زندگی ماشینی 
امروز انسان ها را به روزمرگی کشانده و تکرار در زندگی 
سبب می شود که ش��ادی ها نقش کم رنگی در زندگی 
داشته باشند و حتی گاهی از دست بروند.در این گزارش 
شما را با روش های ارزان برای لذت بردن از زندگی آشنا 

می کنیم.
 زیر دوش آواز بخوانید

باور کنید خیلی از خوانندگان مطرح از همین جا شروع 
 کرده اند. عالوه براین، با ابراز احساس��اتتان از این طریق 

می توانید به آرامش برسید.
  حال یک دوست قدیمی را بپرسید

امتحانش ضرر ندارد. االن، همی��ن االن تلفن را بردارید 
 و به یک دوس��ت قدیم��ی زنگ بزنی��د. به ای��ن ترتیب 

هر دوی شما از یک لذت ارزان زندگی لذت خواهید برد.
   هدیه های قدیمی و یادگاری ها

 ب��ه هدیه ه��ای قدیم��ی ک��ه گرفته ای��د ن��گاه کنید. 
عکس های خاطره انگیز هم بد نیست و یادآوری روزهای 

خوش هم زیباست. 
  آشپزی کنید

آشپزی کردن یکی از راه هایی است که به آرامش و لذت 
می انجامد. اگر برای کسانی که دوستشان دارید آشپزی 

کنید، لذتتان را دو برابر خواهد کرد.
    با مشکالت شوخی کنید

مشکالت زندگی تمامی ندارد، پس اگر با آنها شوخی کنید 
ش��ادی هایتان هم تمامی نخواهد داشت؛ البته فراموش 
نکنید منظور از شوخی این نیست که خودتان را سرکوب 

کنید و به باد تمسخر بگیرید.
  از درخت باال بروید

اگر درخت نبود، جوی آب هم هست؛ بر روی لبه جو راه 
بروید و بخندید، باور کنید لذت بخش اس��ت. اگر ش��ک 

دارید امتحان کنید.
  از داشته هایتان استفاده کنید

یک��ی از ع��ادت های ب��د برخ��ی از م��ا این اس��ت که 
بهتری��ن لباس ه��ا، غذاه��ا، تفریحات، پول ه��ا و حتی 
 احساس��اتمان را ب��رای روز مب��ادا نگه می داری��م. زیاد 
 بگویی��د دوس��تت دارم. از آنچ��ه در اختی��ار داری��د 

استفاده کنید و آن را برای روز مبادا ذخیره نکنید.
  به خودتان جایزه بدهید

 هم��ه م��ا در ط��ول روز کارهای خ��وب زی��ادی انجام 
می دهیم، پس چرا به خودت��ان جایزه نمی دهید! با یک 
شاخه گل، یک بستنی خوش��مزه، یک لباس مخصوص 
خانه ارزان و شیک، یک بسته پفک، پاستیل و ... از خودتان 

قدردانی کنید.
   تشکر کنید

هر روز اف��راد زیادی به م��ا محبت می کنن��د. قدردانی 
 و تش��کر از آنها نه تنها خس��تگی را از تن ایش��ان به در 
 می کن��د، بلک��ه باعث ل��ذت و ش��ادی خود ش��ما هم 
 م��ی ش��ود.موقع پی��اده ش��دن از تاکس��ی از رانن��ده 
تش��کر کنی��د. از همکارت��ان ب��ه خاط��ر هم��کاری و 
 همراهی تش��کر کنید. از رییس��تان بابت کار خوبی که 
برایتان انجام داده تش��کر کنی��د. از مادر یا همس��رتان 
 ب��ه خاط��ر غ��ذای خوش��مزه تش��کر کنی��د. از خ��دا 

تشکرکنید.
  موسیقی گوش کنید

رفتن به ی��ک کنس��رت زنده و تماش��ای زن��ده اجرای 
موس��یقی تجربه بی نظیری اس��ت، اما اگر نم��ی توانید 
ه��ر روز از این لذت به��ره ببری��د، از امکان��ات بی نظیر 
 تکنولوژی ب��رای گ��وش دادن به موس��یقی اس��تفاده

 کنید.
دی��دن فیل��م و خوان��دن رم��ان ه��ای جذاب، ش��عر 
خوان��دن را ه��م امتح��ان کنی��د؛ ای��ن تفریح��ی 
 اس��ت ک��ه ب��ا هی��چ چی��ز قاب��ل مقایس��ه نیس��ت. 
 تفریحی ک��ه ثروتمن��دان و فق��را در آن ش��ریکند، اما 
 ه��ر ک��دام ب��ه وس��ع و س��طح س��واد و درک 

هنری خودشان.
  به پارک و دل طبیعت بروید

یکی از بهترین س��رگرمی های روزهای گرم س��ال این 
 اس��ت که ش��ام را بردارید و به همراه اعضای خانواده به 

نزدیک ترین پارک محل بروید.
  با بچه ها رفاقت کنید

دوس��تی با بچه ها کودک درونتان را ه��ر چند در خواب 
عمیق باش��د بیدار می کند و به یادتان می آورد که وقتی 
نوزاد بودید روزی 300 بار می خندیدی��د، اما این روزها 

هفته ای یک لبخند می زنید!
  به دیگران کمک کنید

هر کاری از دس��تتان بر می آید ب��رای اطرافیانتان انجام 
دهید. الزم نیس��ت پول خ��رج کنید، ش��نیدن درد دل 
یک دوس��ت، همکار و یا همس��فر اتوبوس، حمل کردن 
 خرید ه��ای ی��ک ف��رد مس��ن و ... هرچه از دس��تتان 
برمی آی��د. لذت کمک ک��ردن به دیگ��ران را ازخودتان 

نگیرید.
  محیط اطرافتان را مرتب کنید

 اگر بی��رون خ��ود را مرتب کنی��د، درونتان ه��م مرتب 
می ش��ود. اتاق، محل کار، راه پله های ساختمان، کوچه 
و ماش��ینتان را تمیز کنید و بعد از اتم��ام کار از تمیزی 

لذت ببرید.

 چند روش برای لذت بردن 
از زندگی
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خوب، بد،زشت

مهرزاد دانش

اخبار ویژه

عکس نوشت

یک طراح آمریکایی المپ نوینی س��اخته است که 
با خون انسان روش��ن می ش��ود. این المپ، یک بار 
مصرف است و نور آبی درخش��انی دارد. برای روشن 
شدن این المپ باید سر المپ شکسته شود، سپس 
چند قطره از خون انسان به درون المپ که مایعی در 
آن است چکانده ش��ده و بعد خون با مواد شیمیایی 
 این مایع وارد واکنش شده و نور آبی از خود متساطع 

می کند.
مایک جانس��ون، ط��راح این المپ، درب��اره مصرف 
صحیح ان��رژی تأکی��د دارد همان طور ک��ه از بین 
رفتن خون انس��ان حی��ات فرد را ب��ه خطر می ان��دازد، مص��رف زیاد ان��رژی نیز محیط 
 زیس��ت را به خطر می اندازد. وی مدعی اس��ت به ط��ور میانگین مردم آمریکا هر س��ال 
 س��ه هزار و 383 کیلووات برق مصرف می کنند که برابر با روش��ن گذاش��تن چراغ های 

چهار اتاق برای 12 ماه است.

زیاده روی در مصرف غذاهای حاوی چربی و شکر واکنش های مغز را تغییر می دهد و همانند 
 مواد مخدر هر چقدر بیش��تر مصرف ش��وند، احس��اس لذت کمتری دارن��د، بنابراین برای 
 رسیدن به لذت مورد نظر، در مصرف آن افراط مي شود و حالتی معتادگونه به خود می گیرند. 
به نقل از سایت سیمرغ، تمایل به خوردن بستنی آن قدر قوی است که می توان آن را با اعتیاد 
به موادمخدر قیاس کرد. پژوهش��گران دریافته ان��د مغز آن چنان تمایلی به مصرف بیش��تر 
 بستنی از خود نش��ان می دهد که می توان آن را با تمایل شدید معتادان به کوکائین مقایسه 

کرد. نتایج این تحقیق تأییدکننده دستاورد پژوهش های گذش��ته مبنی بر اعتیادآور بودن 
 هله هوله اس��ت. بر اس��اس گزارش کنجکاو، یافته های این پژوهش ک��ه در مجله آمریکایی 
Clinical Nutrition منتش��ر ش��ده، نش��ان می دهد افرادی که به طور منظم بس��تنی 
مصرف می کنند، تمای��ل دارند به منظور رس��یدن به لذت ناش��ی از مص��رف آن که حالت 
 نش��ئگی دارد، همچنان در خوردن بس��تنی افراط کنند و این روند همان است که در مورد 

مواد مخدر نیز مصداق دارد.

مس��ئول دبیرخانه کش��وری کنترل دخانیات گفت: 
چروکیدگی پوست، پیری زودرس، تیرگی زیر چشم 
و لب ها، زردی و فس��اد دندان ها از آثار مصرف قلیان 
است. خدیجه محصلی افزود: مصرف کنندگان قلیان 
و اطرافیان آنها که در مع��رض دود تحمیلی آن قرار 
دارند، همچ��ون مصرف کنندگان س��یگار ب��ه انواع 
سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی و تنفسی مبتال 
 خواهند ش��د. وی ادامه داد:  12 درصد بیماری های

 قلب��ی عرقی، 66 درصد برونش��یت و س��رطان ریه و 
38 درص��د بیماری های ح��اد تنفس��ی در جهان به 

مصرف دخانیات اختصاص دارد. محصلی تصریح کرد: زنان��ی که در طول دوران بارداری 
خود، مصرف کننده قلی��ان بوده یا در مع��رض دود قلیان اطرافیان ق��رار گرفته اند، وزن 
نوزادشان در هنگام تولد کمتر از حد طبیعی بوده و خطر ابتال به بیماری های ریوی در این 

نوزادان بیشتر است.

یک ط��راح ایتالیایی طرح یک هتل ش��ناور مجل��ل را ارائه 
 کرده اس��ت ک��ه ان��رژی خ��ود را به ط��ور کام��ل از طریق 
سلول های خورشیدی رنگ حس��اس که در دیوارها و سقف 
آن کار گذاشته ش��ده، تأمین می کند. میش��ل پوزوالنتی، 
طراح صنعتی ایتالیایی در رابطه با طرح اس��تراحتگاه شناور 
خورش��یدی خود اظهار داشته اس��ت: این هتل می تواند در 
امتداد خطوط ساحلی حرکت کند و مسافران آن که شش نفر 
هستند، می توانند در قسمت تحتانی هتل که در زیر آب قرار 

می گیرد، زندگی دریایی را تماش��ا کنند. سلول خورشیدی 
»رنگ حساس« گونه ای سلول خورشیدی ارزان قیمت متعلق 
به دسته سلول های خورش��یدی الیه نازک است. اساس کار 
این سلول ها یک نیمه   رساناست که به وسیله یک آند حساس 

به نور و یک الکترولیت تشکیل می شود.
گرچه راندمان تبدیل انرژی در این س��لول ها نسبت به دیگر 
سلول های خورشیدی پایین تراس��ت، اما آنچه باعث توسعه 
این نسل از سلول ها ش��ده، پایین بودن نس��بت قیمت آنها 
بر عملکردشان اس��ت که تولید انرژی را به طور چشمگیری 

مقرون  به  صرفه کرده است.
اس��تراحتگاه ش��ناور خورش��یدی از دو الیه 15 میلیمتری 
فایبرگالس چوب درخت بالس��ا تشکیل ش��ده که بین آنها 

فضای خالی 30 سانتیمتری قرار دارد.
نکته جالب این طرح، این اس��ت که طراح پیشنهاد کرده که 
سلول های خورشیدی در داخل الیه های داخلی و خارجی 
کار گذاش��ته ش��ود تا هم ن��ور مصنوعی از داخ��ل و هم نور 

خورشید از خارج بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 این هتل 20 مت��ر طول دارد و برای ش��ش نف��ر در دو اتاق 
 دو نف��ره و دو اتاق ی��ک نفره طراحی ش��ده که ب��رای همه 
 ات��اق ه��ا س��رویس بهداش��تی مج��زا در نظ��ر گرفت��ه 
شده اس��ت. محوطه110 متر مربعی داخل دربرگیرنده یک 
آش��پزخانه، یک س��الن غذاخوری، یک محوطه استراحت و 

عرشه است.
این طراح اظهار داشته که مهم ترین شاخصه این هتل، این 
است که از یک محفظه زیر دریایی برخوردار است که هر شش 

نفر می توانند نمای کاملی از زندگی دریایی داشته باشند.
در رابطه با سیستم رانش به جلو این شناور که شاید نکته مهم 
ادعای صرفه جویی در انرژی آن باشد، اطالعات اندکی منتشر 
شده و تنها به این نکته اشاره شده است که این استراحتگاه 
برای حرکت های آهسته در خطوط ساحلی طراحی شده، نه 

رفتن به اقیانوس ها.
دیگر نکته مهم در رابطه با این طرح، این است که هرگاه این 
طرح به مرحله عملیاتی برسد، باید از انرژی کمکی نیز بهره 

بگیرد و یا به نوعی آن را در دسترس داشته باشد.

پیری زودرس؛ تبعات مصرف قلیان المپی که با خون روشن می شود

هتل شناور خورشیدی

آکواریوم شهر اورالندو در فلوریدا آمریکا
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به آمار عشق می ورزم دست انداز
اخیرا کاشف به عمل آمده است 

مجید 
که 80 درصد از جوانان مملکت کافی

 قلیان می کش��ند، زی��ر ابرو بر 
می دارند و در امتحان��ات تقلب می کنن��د. در ابتدا به 
متولیان ام��ر عزیز تبریک و تهنیت ع��رض می کنم که 
 حقیقت��ا این موفقیت حاصل نمی ش��د، مگ��ر با تالش 
ش��بانه روزی این عزیزان. اما از آنجا ک��ه طبق معمول 
اطالع رسانی به شکل قطره چکانی انجام شده است، در 
ارتباط با پیرامون این خبر فرخ اثر، چند نکته ابهام موج 
می زند؛ اول این که آیا درصدها را جدا حساب کرده اند 
یا روی هم رفته؟ یعنی امکان دارد جوانی قلیان بکش��د 
ولی تقلب نکند؟ یا زیر ابرو ب��ردارد، ولی اهل دخانیات 
نباشد؟ یا نه اولش می نشینی جلوی آیینه بعد یک نگاه 
به خودت می کنی و می گویی بله! باید مشغول شوم! بعد 
شب که شد، می بینی که قلیان هم بد چیزی نیست؛ لذا 

می زنی به گلش و فردا سرجلس��ه امتحان هم که دیگه 
نمی شود تقلب نکرد. نکته دیگر این است که تکلیف آن 
20 درصد بقیه چیست؟ آیا آنها عصاره فضل و کمالند و 
از دود و موچین، بری یا این که این دوستان هم سرشان 
جای دیگری گرم اس��ت؟! مثال قلیان که خدای ناکرده 
نمی کش��ند، ولی بعضی وقت ها تفریحی یک س��یگار 
کوچک را هفت، هشت نفری با هم می کشند. یا ابرو که 
ابدا بر نمی دارند ولی... یا تقلب که اصال انجام نمی دهند 
 و خ��وب بنابرای��ن امتحان ه��ا را یکی پ��س از دیگری 
می افتند و لذا صبر می کنند آخر سال که شد، می روند 
یک فقره دیپلم می خرند. دیگر این که بر فرض که حرف 
 دوستان درست اس��ت و 80 درصد مردم این کاره اند؛ 
لذا بر طبق قوانین جوامع مدرن به حکم اکثریت، حق با 
این هاست. وقتی همه یا تقریبا همه یک سری کارهایی 
را انجام م��ی دهند، خوب حتما خوب و الزم و درس��ت 

است دیگر، بنابراین می توان خبر فوق را به این نحو هم 
مخابره کرد که: ای داد و بیداد! چه نشسته اید که هنوز 
 20 درصد از جوان��ان قلیان نمی کش��ند، زی��ر ابرو بر 
نمی دارند و تقلب نمی کنند! در پایان اجازه بدهید که 
یک پیش��نهاد هم به متولیان امر عزی��ز مملکت عرضه 
بدارم. ببینید عزیزان؛ چند س��ال اس��ت که دس��تگاه 
 فرهنگ��ی، تبلیغات��ی، رادیو،تلویزی��ون، مطبوع��ات 
و سخنرانی ها و چه و چه ... مدام می گویند که انجام این 
امور بد اس��ت بد، می فهمی المصب بد! ول��ی این آمار 
 نش��ان می دهد که گویا هی��چ کس گوش��ش بدهکار 
نیس��ت. حاال که دیگر بر همه روش��ن ش��ده است که 
 دوس��تان همه خوابند و ش��ما بیخود داری��د نارندگی 
می کنید، باال غیرتا این بودجه عظیم تبلیغاتی را صرف 
یک چیز دیگری کنی��د. حاال بازهم هر ج��ور خودتان 

صالح می دانید.

 پاهای انسان شخصیت
 او را لو می دهند

دانستنی

بستنی مثل کوکائین اعتیادآور است
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