
از نخبگان جوان اصفهانی هیچ حمایتی نشد

 ملت ایران در برابرتحریم ها  
واکسینه شده است

گام های مؤثر 
درترک سیگار

افتخار آفرینی دانش آموزان اصفهانی  در  بی توجهی مسئوالن 
خبرنگاران نخبگان 

جامعه فرهنگی هستند 7
جایی برای نشستن 
نوشیدن و گپ زدن  124

 شماره 09123456789 
12به موزه نرفت!

گلوگاه بودجه را در دست گرفتم

افزایش نرخ ارز چگونه اتفاق افتاد؟

رييس جمهور با بيان اين كه امسال گلوگاه بودجه را در دست گرفتم 
و قفل س��نگيني بر آن زدم تا خرج هاي بيهوده نشود، گفت: البته 
برخي داد و بيداد مي كنند و مقاله مي نويس��ند، ام��ا نظر ما بر اين 
است كه اگر آنها به ما ناس��زا هم مي گويند اشكال ندارد، در عوض 

اين سدها و كارخانه ها بايد به پايان برسد و...

 خبری از تعصب 
به پیراهن نیست 

فصل نقل و انتق��االت ليگ برتر فوتب��ال ايران امروز 
به پايان خواهدرس��يد تا از پنجش��به هفت��ه آينده، 
دوازدهمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران آغاز ش��ود. 
دوره حدودا 50 روزه فصل نق��ل و انتقاالت بازيكنان 
فوتبال ايران هرچند كه با حاش��يه های فراوانی مثل 
سقف قرارداد، اهدای ماشين های گرانقيمت و كری 
مديران عامل باش��گاه ها همراه بود، ولی در مجموع 

می توان گفت...
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وزیر راه و شهرسازی 
به اصفهان می آید 3

هیچ کس از جانواریو و سزار
 خبر نداشت9

 حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی روزگذشته 
در ديدار بيش از هزار نفر از زنان نخبه، فرهيخته و مجاهد دنيای 
اس��الم، نقش زنان را در حركت عظيم بيداری اس��المی بی بديل 
خواندند و با اش��اره به تجربه بس��يار پربركت حض��ور زنان ايران 
در پيروزی و تداوم انقالب اس��المی تأكيد كردند: تداوم، تقويت 
 و گس��ترش حضور زنان در حرك��ت مبارک بيداری اس��المی، 
بی ترديد پيروزی های فراوانی را برای ملت های مسلمان به همراه 
خواهد آورد. ايشان، اجتماع زنان فرهيخته و مسلمان 85 كشور 
جهان را در اجالس بين المللی زنان و بيداری اس��المی، فرصتی 
بسيار مهم برای شناخت بيش��تر زنان دنيای اس��الم از يكديگر 

دانستند و افزودند: آشنايی و تعامل ايجاد شده در اين اجالس را 
مقدمه ای برای ايجاد حركتی مؤثر و ماندگار در روند احيای هويت 
و شخصيت زنان مسلمان قرار دهيد. رهبر انقالب با اشاره به تالش 
100 ساله، پيچيده و همه جانبه غرب برای دور كردن زنان مسلمان 
از هويت اسالمی، تأكيد كردند: تالش بانوان نخبه جهان اسالم برای 
احيای اين هويت، بزرگ ترين خدمت به امت اسالمی است؛ چرا 
كه احساس هويت، آگاهی و بصيرت زنان مسلمان، تأثيری شگرف 
و مضاعف بر جريان بيداری اس��المی و عزت و كرامت امت اسالم 
خواهد داش��ت. حضرت آيت اهلل خامنه ای نگاه غرب به »زن« را 

نگاهی اهانت آميز دانستند و ...
2

 بانکی به اسم تات 
وجود خارجی ندارد

 وضعیت آب شرب امسال 
بدتر از پارسال است 

4دیپلمات ربوده شده
 در لبنان زنده هستند

پیامک را فارسی بنویسیم
 یا فینگیلیش؟ 

 ۳ هزارجوان معتاد 
به کام مرگ رفتند 
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موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت دریافت 

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد
91/4/2791/5/9خريدچهار رديف پوسته كارگاه ميانی نورد0834-91مناقصه1

91/4/2891/5/9خريد يک رديف دريچه كشويی پاتيل906102تجديدمناقصه2

بررسی امكان مدرنيزاسيون تجهيزات برق و 912535ارزيابی كيفی3
-91/5/7اتوماسيون كارگاه نورد 350

91/5/491/5/14خريد 25000 جفت دستكش تمام چرم910807مناقصه4

آگهی فراخوان

سایر موارد:
1-  زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد 

)مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهانمراجعه فرمائيد.

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت 
به آدرس ذیل درج می گردد.

م الف/ 6747

نوبت اول

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 91/06

1- موضوع مناقصه: اجرای شبکه های توسعه یافته شهرستان شهرکرد در سال 91 )شهرهای سامان- 
بن- سورشجان(

2- مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
3- مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: از تاریخ 1391/04/24 لغای��ت 1391/04/28 به مدت 5 روز از 

ساعت 8 صبح لغایت 15
4- میزان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح 

مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 20/000/000 )بیست میلیون( ریال می باشد.
5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 91/05/07 مناقصه 
 گزاران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت گاز اس��تان به آدرس
 WWW.nigc-chbgas.ir  یا WWW.shana.ir  یا http://IETS.MPORG.IR مراجعه 

و یا با شماره تلفن های 4-3339002 و فکس: 3334278-0381 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

برابر صورتجلس��ات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 91/3/22 
و 91/4/7 تصمیم��ات زیر در ش��رکت اتخ��اذ گردی��د: 1- آقایان محم��د حیدری به 
کدمل��ی 5289685898 و کدپس��تی 8169853781 و محمود ادیب��ی به کدملی 
1817395513 و کدپس��تی 8169853787 و س��لیمان قیصری��ان ب��ه کدمل��ی 
1289369895 و کدپس��تی 8317816631 و غالمعل��ی کریم��ی ب��ه کدمل��ی 
4620313432 و کدپس��تی 8169634819 و مجتب��ی س��جادی ف��ر ب��ه کدملی 
2002850240 و کدپس��تی 8169643961 و رض��ا حاج��ی ه��ادی ب��ه کدمل��ی 
1141787261 و کدپس��تی 8431974411 و آقای ذبیح اله ش��عبانزاده با کدملی 
2691374408 و کدپس��تی 8163676335 ب��ه س��مت عضو اصلی هی��أت مدیره 
و بی��ژن باق��ری ب��ه کدمل��ی 1970469390 و کدپس��تی 8169713163 و عل��ی 
منصوری به کدمل��ی 3319265946 و کدپس��تی 8174785764 و عباس نوروزی 
به کدملی 5110363821 و کدپس��تی 8174785764 به س��مت عضو علی البدل 
هیأت مدیره برای مدت س��ه س��ال و عباس��علی اکبری به کدملی 3251267442 و 
کدپس��تی 8174785764 و رمضان جعفری به کدملی 1970773456 و کدپستی 
8179615341 به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب 
گردیدند هیأت مدیره از بین خود آقای محمد حیدری را به سمت رئیس هیأت مدیره 
و آقای محمود ادیبی را بس��مت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن انجم شعاع به 
کدمل��ی 2991342781 و کدپس��تی 8174785764 را بس��مت مدیرعامل و آقای 
سلیمان قیصریان بسمت منش��ی ش��رکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدات ش��رکت پس از تصویب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل، غالمعلی کریمی و 
با مهر ش��رکت معتبر و در غیاب غالمعلی کریمی، مجتبی سجادی فرد حق امضا دارد 
اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. صورت های مالی 1390 
تصویب شد. آخرین رقم س��رمایه 1/861/000 ریال گزارش گردید. اساسنامه جدید 
شرکت مشتمل بر 78 ماده و 65 تبصره تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/4/19 

تکمیل گردید.

شماره: 5678/ث-1391/4/19
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی مسکن مرکز توپخانه و گروههای 44 و 

55 ثبت شده بشماره 1437 و شناسه ملی 10260185314

منصور آذری
رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان



چهره روزیادداشت

توافق بر سر اخراج منافقین
المالکی و نماینده سازمان ملل، درباره اخراج منافقین از خاک عراق 
در موعد مقرر توافق و تأکید کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق 
دیروز از مارتی��ن کوبلر، نماینده دبیرکل س��ازمان ملل در عراق، در 
دفترش استقبال کرد. در این دیدار دو طرف بر ضرورت همکاری و 
هماهنگی میان دولت عراق و نماینده س��ازمان ملل و سایر مسایل 
مهم و مش��ترک تأکید کردند. در این دیدار، دو ط��رف بر ضرورت 
پایان دادن به پرون��ده حضور عناصر گروهک تروریس��تی منافقین 
بر اساس جدول  زمان بندی شده مشخص توافق کردند. المالکی در 
این دیدار بر ضرورت تسریع تشکیل کمیسیاریای انتخابات، انتخاب 
اعضای مستقل و شایسته برای آن و تصویب قوانین مرتبط با فعالیت 

کمیساریای عالی و مستقل انتخابات تأکید کرد.

جزئیات سفر خبرساز صالحی
 به امارات

یک منبع آگاه در سفارت جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی گفت: 
س��فر صالحی به امارات با برنامه ریزی قبلی ص��ورت گرفت.  در پی 
انتشار برخی از اخبار ضد و نقیض درباره سفر علی اکبر صالحی، وزیر 
امور خارجه کشورمان به امارات و غیر منتظره خوانده این سفر، یک 
منبع آگاه در سفارت جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی سفر صالحی 
به این کشور را برنامه ریزی شده خواند و گفت: سفر بسیار خوب بود 

و مورد استقبال مقامات اماراتی نیز قرار گرفت.

 تشکیل کمیسیون ویژه 
مبارزه با مافیای قدرت و ثروت

علی  علی لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
از تصمیم جمع��ی از نمایندگان برای تش��کیل کمیس��یون ویژه یا 
فراکسیون مبارزه با مافیای قدرت و ثروت  در مجلس خبرداد و گفت: 
مافیای قدرت و ثروت در وزارتخانه های کش��اورزی، نفت، اقتصاد و 
صنعت و معدن عامل افزایش قیمت در کش��ور است، نه تحریم ها و 

افزایش قیمت ارز.

 آیت اهلل حسینی بوشهری 
مدیر حوزه های علمیه کشور شد

جلسه شورای عالی حوزه های علمیه با حضور آیت اهلل استادی دبیر 
این شورا و سایر اعضا برگزار و آیت اهلل حسینی بوشهری به اتفاق آرا 

به عنوان مدیر جدید حوزه های علمیه سراسر کشور انتخاب شد.
پیش از این آیت اهلل مرتضی مقتدایی از سال 87 تاکنون عهده دار این 
سمت بود که به دلیل بیماری، از اعالم کاندیداتوری خودداری کرد.

 آیت اهلل حس��ینی بوش��هری در دوران جدید ح��وزه علمیه، پس از 
آیت اهلل مؤمن، آیت اهلل استادی، خودش و آیت اهلل مقتدایی، به عنوان 

پنجمین مدیر حوزه های علمیه انتخاب شد.

واکنش ایران به اقدامات 
خشونت آمیز اخیر در عربستان

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران از اقدامات خشونت آمیز اخیر 
نیروهای دولتی علیه ش��خصیت های دینی و مردم منطقه ش��رقیه 
عربس��تان که منجر به کش��ته و زخمی ش��دن تعدادی از مردم آن 

منطقه شد، شدیداً ابراز نگرانی کرد. 
رامین مهمان پرست همچنین اظهار امیدواری کرد، دولت عربستان 
سعودی مطالبات مشروع مردم را مورد توجه جدی خود قرار داده و 
از به کارگیری خشونت در مقابل خواست مردم احتراز کند. نظامیان 
رژیم حاکم بر عربستان سعودی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه 
خود، طی روزهای گذش��ته تعدادی از ساکنان ش��رق عربستان را 
بازداش��ت کردند. آنها همچنین سه تن از ش��یعیان عربستان را به 

قتل رساندند.

هدف کوفی  عنان از سفر به تهران 
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بیان جزییات نشست ژنو و ارایه 
گزارشی از توافقات حاصله با بشار اسد را از جمله اهداف سفر عنان 
به تهران برشمرد و گفت: عنان با این سفر، بر اهمیت نقش ایران در 
صلح و ثبات منطقه تأکید کرد. وی اظهار داش��ت: آقای عنان دارای 
شخصیتی است که سعی می کند متوازن عمل کند و سابقه عملکرد 
وی در طی 10 س��الی که دبیرکل س��ازمان ملل بود، نشان داد که 
علی رغم همه فش��ارها، تالش کرده در مأموریت ه��ای خود به ویژه 

مأموریت های بحرانی، شخصیت بی طرفی از خود نشان دهد. 
وی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران از ابتدا معتقد بوده و هست 
که راهکار در سوریه صرفاً سیاسی است و الغیر، خاطرنشان کرد: ما 
معتقدیم کوفی  عنان باید در طرح ش��ش ماده ای  سیاس��ی خود به 

موفقیت نایل شود.

ادامه از صفحه یک : خاطرنش��ان کردن��د: غربی ها، در عمق 
فرهنگ خود، زن را کاال و وس��یله ای برای تمت��ع مرد می دانند 
 و هم��ه ابزارها و امکانات خ��ود را برای تحقق ای��ن هدف به کار 
گرفته اند، اما در حرکت��ی مزورانه بر این ن��گاه منحط، ناقص و 
گمراه کننده، نام آزادی گذاشته اند، همچنان که بر جنایاتی نظیر 
قتل و غارت ملت ها، چپاول ثروت های کش��ورها و لشکرکشی و 
تحمیل جنگ نیز نام های فریبنده ای مثل آزادی طلبی، حقوق 
بشر و دمکراسی می گذارند. رهبر انقالب اسالمی نگاه اسالم به 
زن را در نقطه مقابل نگاه غرب به این مقوله برشمردند و تأکید 
کردند: اس��الم به زن نگاهی عزت بخش، کرامت آفرین و رش��د 
 دهنده دارد و برای زن هویت و ش��خصیتی مستقل قائل است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به تجربه موفق حضور زنان 
فرهیخته و مؤمن ایرانی در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و 
مدیریتی افزودند: زن در محیط اسالمی، رشد علمی شخصیتی 
خالقی، سیاسی می یابد و در اساسی ترین مسائل اجتماعی در 
صفوف مقدم قرار دارد، اما همچنان »زن« باقی می ماند و به این 

مسأله افتخار می کند.
ایش��ان متالش��ی ش��دن خانواده ها در غرب و افزایش فرزندان 
بی هویت را از جمل��ه نتایج نگاه فرهنگ غربی به زن دانس��تند 
و افزودند: غرب از همین نقطه، س��خت ترین ضربات را خواهد 
خورد و در روند تدریجی بروز پیامدهای حوادث اجتماعی، دچار 

فروپاشی خواهد شد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، زن و م��رد را در نگاه اس��الم دارای 
خصوصیات مشترک انسانی برشمردند و تصریح کردند: زن و مرد 
هر کدام براساس خصوصیات جسمانی خود، در ادامه آفرینش، 
رشد و تعالی انس��ان و حرکت تاریخ نقش خاصی به عهده دارند 
که در این میان نقش زن، یعنی تداوم بخشیدن به نسل انسان، 
از نقش مرد مهم تر است. ایش��ان افزودند: ضوابط اسالم درباره 
خانواده و محدودیت های روابط جنسی را باید از این دید، مطالعه 

و درک کرد. 
رهب��ر انقالب اس��المی، روش��ن کردن و برجس��ته س��اختن 
نق��ش زن از نگاه ا س��المی را مهم ترین مس��ئولیت زنان نخبه 
و فرهیخته دنیای اس��الم دانستند و با اس��تناد به نقش اساسی 
زنان در تحوالت 33 س��ال اخیر ایران تأکید کردند: نقش زنان 
در تحوالت اجتماعی، انقالب ها و حرکت بیداری اس��المی نیز 
نقش��ی تعیین کننده اس��ت؛ چرا که هرجا زنان در یک حرکت 
اجتماعی حضوری آگاهان��ه می یابند، پیش��رفت و پیروزی آن 
حرکت تضمین شده اس��ت و این واقعیت ادامه و تقویت حضور 
زنان در تحوالت مصر، لیبی، بحرین، یم��ن و دیگر نقاط دنیای 
اس��الم را کاماًل ضروری می س��ازد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
 بی��داری اس��المی را حرکتی عجی��ب و بی نظیر برش��مردند و 
خاطر نشان کردند: این حرکت به شرط آسیب شناسی صحیح و 

مقابله با خطرات و آفت ها، می تواند مسیر کنونی تاریخ را عوض 
کند. رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از انقالب ملت های مسلمان 
در شمال آفریقا و دیگر مناطق جریان بیداری اسالمی، افزودند: 
مستکبران و در رأس آنها آمریکا و صهیونیسم که در مقابل این 
حرکت عظیم غافلگیر شده اند، با همه وجود سعی می کنند این 

حرکت را مهار و بر آن موج سواری کنند.
ایشان کم کردن انگیزه های ملت ها برای تداوم حضور در صحنه و 
سرگرم کردن قشرهای مختلف مردم کشورهای منطقه به مسائل 
فریبنده یا اختالف انگیز را از جمله روش های دنیای استکبار برای 
مهار بیداری اسالمی برش��مردند و تأکید کردند: اگر ملت های 
مسلمان در مقابل این توطئه مقاومت کنند و همچنان در صحنه 
حضور داشته باشند، پیروزی آنها بر دنیای استکبار قطعی است؛ 
چرا که قدرت شمشیر همه مستکبران در مقابل حضور و ایمان 
ملت ها، کند و ناکارآمد اس��ت. رهبر انقالب اسالمی، با اشاره به 
توطئه ها و اقدامات بی وقفه، اما شکست خورده دشمنان اسالم 
و ایران در 33 سال اخیر افزودند: غربی ها این روزها درباره تحریم 
ایران جنجال آفرینی می کنند، اما نمی فهمند که خودشان ملت 
ایران را به واسطه تحریم های 30 سال اخیر در مقابل هر تحریمی 
واکس��ینه کرده اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، ادامه دادند: ملت 
ایران در سه دهه اخیر با جان،  مال و عزیزان خود در مقابل همه 
توطئه ها و تحریم ها ایستاده و پیشرفت کرده است، به گونه ای 
که ما امروز نسبت به 30 سال قبل، صدبرابر قوی تر هستیم. رهبر 
انقالب اس��المی با اشاره به پیشرفت های کش��ور در زمینه های 
مختلف، خطاب به زنان فرهیخته و نخبه دنیای اس��الم گفتند: 
امروز زن مسلمان ایرانی، سرافراز و عزتمند در همه عرصه های 
پیشرفت حضور دارد و زنان تحصیلکرده و نخبه این کشور، جزو 
مؤمن ترین و انقالبی ترین زنان ایرانی هستند و غرب با هزاران 
وسیله تبلیغاتی و بمباران خبری تالش می کند این واقعیت را 

دیگرگون جلوه دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری تالش های ناکام غرب برای 
منصرف کردن جمهوری اس��المی از حمایت از ملت فلسطین 
تأکید کردند: ما فارغ از مباحث انحرافی نظیر شیعه و سنی، در 
کنار همه برادران مسلمان خود ایستاده ایم. رهبر انقالب اسالمی 
تأکید کردند: ملت ایران و جمهوری اسالمی به لطف الهی در کنار 
ملت فلسطین، همه ملت های بیدار شده و انقالب کرده، و همه 
کسانی که با آمریکا و صهیونیسم مواجهه می کنند، ایستاده اند و از 
 آنها دفاع می کنند و در این مورد مالحظه هیچ کس و هیچ قدرتی

 را نخواهند کرد.

رهبر معظم انقالب : 

ملت ایران برابرتحریم ها واکسینه شده است
تکذیب خبر دیدار
 انتخاباتی الریجانی

حسن زمانی، مش��اور رییس مجلس ش��ورای اسالمی 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره ادعای یک��ی از نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی مبنی بر دیدار انتخاباتی علی 
الریجانی با قالیباف و رضایی، گف��ت: بنده این موضوع 
را با آقای الریجانی در میان گذاشتم که ایشان از انتشار 
چنین خبری ابراز تعجب کرد. وی افزود: آقای الریجانی 
موضوع دیدار با آقای قالیباف و رضایی را شدیداً تکذیب 
کرد و گفت، چنین دیداری از اساس کذب بوده و انجام 

نشده است.

رسانه ها تشکل های فاقد مجوز 
را تحریم کنند

نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: یکی 
از راه های جلوگیری از ایجاد تشکل های بدون مجوز در 
آستانه انتخابات ، تحریم خبری این گروه ها و تشکل ها از 
سوی رسانه های خبری است. محسن کوهکن افزود: باید 
الفبای سیاس��ی را به برخی از مدعیان و فعاالن سیاسی 
کش��ور آموخت که اگر به دنبال فعالیت سیاسی جمعی 
هستند، باید مس��یر قانونی آن را طی کرده و از تکیه به 
افراد و جناح های مختلف و فعالی��ت بدون مجوز قانونی 

پرهیز کنند.

 گزینه جبهه ایستادگی 
برای نامزدی انتخابات

دبیرکل جبهه ایس��تادگی ایران اسالمی اعالم کرد که در 
صورت ورود جدی و قطعی محس��ن رضایی به انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم، این تشکل سیاسی قطعاً از وی 
حمایت خواهد کرد. حجت االس��الم و المسلمین حبیبی 
در تشریح مواضع جبهه ایس��تادگی در انتخابات ریاست 
جمهوری یازدهم، اظهار داش��ت: بعد از این که کاندیداها 
برای انتخابات به طور رس��می اعالم آمادگی کنند، ما هم 
باید موضع خودرا مشخص کنیم و اگر آقای محسن رضایی 
به طور جدی و رس��می اعالم حضور کنن��د، حتما جبهه 
ایستادگی بررس��ی های الزم را انجام خواهد داد؛ چون ما 
در آقای رضایی مزیت هایی نس��بت به سایرین می بینیم. 
دبیرکل جبهه ایستادگی ایران اسالمی گفت: به طور قطع 
بعد از اعالم رسمی ایشان، ما هم اعالم نظر خواهیم کرد، اما 

در شرایط فعلی وارد مسائل مصداقی نشده ایم.

اخبار کوتاه 

اخبار ویژه

به نوع لباس  افراد کاری نداریم
سردار کارگر/ معاون اجتماعی نیروی 

انتظامی

ما به نوع لباس پوش��یدن افراد کاری نداریم، ولی باید لباسی بپوشند که 
در آن حداقل عفاف و حجاب رعایت شود. ناجا ساالنه میلیاردها تومان در 
زمینه قانون عفاف و حجاب از جمله ساخت مس��تندات و فیلم و سریال 
هزینه می کند. قانون عفاف و حجاب فقط به بانوان مربوط نمی ش��ود و 
مردان را هم در بر می گیرد. وضع حجاب و عفاف روز به روز در کشور بهتر 
شده است.90 درصد از افرادی که در خیابان به آنها تذکر داده می شود، به 
مراکز پلیس امنیت اخالقی هدایت نمی شوند. تنها10درصد از این افراد به 
این مراکز ارجاع داده شده و از 
این 10 درصد نیز تعداد بسیار 
 کمی به مراجع قضایی معرفی 
می شوند. ناجا درباره استفاده 
اف��راد از کروات منع��ی ندارد، 
اما ب��ا ای��ن که مؤسس��ه ای 
کارکنان��ش را مجب��ور ب��ه 
استفاده از کروات کند برخورد 

می کنیم.
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رایزنی با سفیر سابق برای جایگزینی مرتضوی 

جایگزین احتمالی سعید مرتضوی مشخص شد. فدا حسین مالکی، سفیر قبلی جمهوری اسالمی ایران در 
افغانستان جایگزین احتمالی سعید مرتضوی در ستاد قاچاق ارز و کاالست.  وی در برابر ارایه این پیشنهاد 

گفت:  بله،  در این باره صحبت هایی شده که تصمیم نهایی به عهده شخص رییس جمهور خواهد بود. 

شکست سنگین پژاک 
در درگیری با سپاه

 اعتراف پنتاگون 
به توان موشکی ایران 

بر اساس گفته های یک شاهد عینی، طی هفته های گذشته به علت حضور 
برخی از عناصر گروهک تروریستی پژاک در تعدادی از روستاهای شهرستان 
بانه، درگیری ش��دیدی میان نیروهای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی و 
گروه مسلح موسوم به گریالهایمان رخ داده که منجر به هالکت تعدادی از 
تروریست های پژاک در این منطقه شده است. بر اساس اخباری که بر روی 
سایت خبری گروهک تروریستی پژاک درج ش��ده، یکی از سرکردگان این 
گروهک تروریستی با اعتراف به این که گروهک پژاک از لحاظ ساختاری و 
بدنه اجتماعی بسیار ضعیف شده است، اعالم کرده  که عناصر مسلح این گروه 
تروریستی به علت کمبود امکانات و ضعف نیروی انسانی در درگیری اخیر 

خود با سپاه پاسداران متحمل شکست های سنگینی شده اند.

وزارت دفاع آمریکا در گزارش��ی به کنگره، از تقویت توان موشکی ایران 
خبر داد و تأکید کرد که ایران از سرزمین خود دفاع می کند. درهمان حال 
یک قدرت س��همگین را ارایه کرده و ما این را با اطمینان باال ارزیابی می 
کنیم. به گزارش بلومبرگ، پنتاگون دراین گزارش اعالم کرد: ارتش ایران 
به تقویت دقت وقدرت کشتار موشک های بالستیک کوتاه  برد و دوربرد، 
از جمله طراحی یک اسلحه برای هدف قرار دادن کشتی ها ادامه می دهد. 
در این گزارش که لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا آن را امضا کرده، آمده است: 
ایران تأثیرگذاری و قدرت کشتار سیس��تم های موجود خود را با تقویت 
دقت وتوانایی حمل حداکثر بار اضافی آن توسعه داده تا قدرت تخریب از 

تنها کالهک، به تمامی تجهیرات موشکی افزایش دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: گزارش رژیم صهیونیستی 
در خصوص دیپلمات های ایرانی، مسئولیت این رژیم را در 
خصوص این پرون��ده کم نکرده، بلکه مف��اد این گزارش بر 
ارتباط این رژیم با عناصر ربای��ش در لبنان تأکید می کند. 
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان تصریح کرد: اطالعات 
به دست آمده حاکی از این است که دیپلمات های مذکور 
در پی بازداشت موقت توس��ط نیروهای شبه نظامی مورد 
حمایت اس��رائیل از منطقه جونیه لبنان به سرزمین های 
اشغالی فلسطین منتقل شده اند. صالحی همچنین خطاب 
به دبیر کل صلیب س��رخ جهانی نیز اظهار داشت: به جهت 
مسئولیت ویژه وی در این گونه مسائل، می خواهیم با وجود 
ش��واهد و قرائنی مبنی بر زنده بودن این افراد و اسارت آنها 
نزد رژیم صهیونیستی، هر چه سریع تر اقدام جدی صورت 
دهد. وی تأکید کرد: گزارش رژیم صهیونیس��تی در سال 
2008 میالدی در خصوص دیپلمات های ایرانی نه تنها از 
مسئولیت این رژیم جعلی در خصوص این پرونده کم نکرده، 
بلکه مفاد این گزارش بر ارتباط این رژیم باعناصر ربایش در 
لبنان تصریح می کند. این امر ضرورت اهتمام ویژه سازمان 
ملل و صلیب سرخ را می طلبد. صالحی همچنین تأکید کرد: 
ما در یک سال گذشته یک سری اقدامات حقوقی با توجه به 

مغفول ماندن این مسأله انجام داده ایم.

رییس جمهور با بیان این که امس��ال گل��وگاه بودجه را 
در دست گرفتم و قفل س��نگینی بر آن زدم تا خرج های 
بیهوده نش��ود، گفت: البته برخی داد و بیداد می کنند و 
مقاله می نویسند، اما نظر ما بر این اس��ت که اگر آنها به 
ما ناسزا هم می گویند اشکال ندارد، در عوض این سدها 
و کارخانه ها باید به پایان برسد و ان شاءاهلل با دعای شما 
همه این پروژه ها به اتمام می رسد. وی با بیان این که در 
شرایط سخت فکر انسان بیش از گذشته به کار می افتد، 
اظهار کرد: تا یکی، دو سال قبل چشم همه به خزانه دولت 
بود و بعضی به دنبال این بودند که پولی از خزانه بگیرند. 
از یک سال قبل بیان کردیم که این موضوع باید محدود 

شود و اکنون فکرها به کار افتاده است. 
رییس جمهور با تأکید مجدد بر لزوم س��ازندگی و عزت 
ایران افزود: امروز س��اختن ایران باال ب��ردن پرچم همه 
خوبی ها در عالم اس��ت و هرک��س با هر نگاه��ی اگر به 
دنبال نجات بش��ریت اس��ت و اگر خود، وطن و آینده را 
دوس��ت دارد، باید برای س��ازندگی وطنش تالش کند. 
عش��ق به وطن از تجلی های ایمان به خداست؛ البته نه 
عشق تعصبی، بلکه عشق به وطنی که در راه خدمت به 

ارزش های الهی است.

 عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم، علت گس��ترش 
بد حجابی در 10 سال اخیر را افکار باطل برخی از مسئوالن 
دانس��ت و گفت: مس��ئوالن دولتی نظام در 10سال اخیر 
نسبت به این موضوع نه تنها دغدغه نداشته اند، بلکه رفتار 
و افکار باطل برخی از آنها موجب گسترش بد حجابی شده 
اس��ت. آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکران��ی، عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، اظهار داشت: به مسئوالن دولتی، 
وزارت ارشاد و مسئوالن فرهنگی کشور نصیحت می کنیم 
نس��بت به این حکم الهی بی اعتنا نباشند؛ هرچند که بی 
توجهی آنها موجب از بین رفتن حکم نمی شود و خداوند 
خود حافظ دین است. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم افزود: آیا تا به حال وزارت ارش��اد توزیع کتابی در مقوله 
حجاب در سطح میلیونی به صورت رایگان داشته است؟ این 
که بگویند ما بوجه برای این کار اختصاص داده ایم، مشکلی 
را حل نمی کند. آیت اهلل فاضل لنکرانی تس��اهل و تسامح 
دولت را موجب وضعیت کنونی حجاب در کش��ور دانست 
 و اظهارکرد: جامعه کنونی ما به س��متی می رود که افراد 
باحجاب دیگر احساس امنیت نمی کنند. ما دیگر امیدی 
برای حل این معضل از سوی مسئوالن دولتی نداریم، باید 

مجلس راهکاری در این زمینه ارایه کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که یگان ویژه، مأمور 
س��رکوب نیس��ت بلکه یک واحد مردمی، حزب اللهی و 
والیتمدار در میدان برای مهار مس��أله است، بر استفاده 
از تجهی��زات پیش��رفته در انج��ام مأموریت های محوله 
پلی��س تأکید کرد. س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم در 
مراس��م تودیع و معارف��ه فرمانده یگان ویژه پاس��داران 
نیروی انتظامی با تأکید بر این ک��ه تحقق عدالت بدون 
امنیت امکان پذیر نیس��ت،اظهار داش��ت: امنیت، نعمت 
بزرگی اس��ت که قرآن از آن به عنوان مقدمه عبادت یاد 
کرده اس��ت. فرمانده ناجا با تأکید بر این که ناامنی تنها 
با گروگانگیری، س��رقت و انواع جرائم ایجاد نمی ش��ود، 
اظهار داشت: امروز دش��منان با انواع رسانه ها و حیله ها 
هویت مردم را مورد هدف قرار داده اند تا از این طریق در 
کشور تولید ناامنی کنند.احمدی مقدم آموزش مأموران 
نیروی انتظامی را نیز مورد تأکید قرارداد و گفت: مأموران 
 یگان ویژه عالوه بر آموزش استفاده از سالح و تجهیزات 
ضد شورش و کنترل اجتماعات، آموزش ارتباط با مردم 
را نیز باید فرا گیرند.فرمانده ناجا برعقالنیت، هوشمندی 
و فهم در کنار اعتقاد و صالبت تأکید کرد و افزود: در فتنه 
88 خیلی از بزرگان متزلزل شدند،اما هیچ مأمور پلیسی، 

حتی یک سرباز، از صحنه فرار نکرد.

بودجه حجاببین الملل امنیت

 4دیپلمات ربوده شده 
در لبنان زنده هستند

 گلوگاه بودجه را 
در دست گرفتم 

دولت نسبت به حجاب 
دغدغه ای ندارد

 در فتنه سال ۸۸ خیلی 
از بزرگان متزلزل شدند
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 وزیر راه و شهرسازی 
به اصفهان می آید 

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرس��ازی امروز برای بازدید یک روزه از روند 
اجرایی تعداد ۱۶پروژه مهم راه و مسکن استان اصفهان، به این استان  

سفر می کند.
در ابتدای س��فر ی��ک روزه وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ه اصفهان طی 
س��اعات هفت تا هش��ت صبح، پروژه باند ش��ش فرودگاه بین  المللی 
ش��هید بهش��تی اصفهان افتتاح و م��ورد بهره برداری ق��رار می گیرد.

بر این اس��اس، وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه س��فر خود به اس��تان 
اصفهان ب��ا حض��ور در پلی��س راه موته-گلپایگان، ط��رح قطعه اول 
 بان��د دوم گلپایگان-موت��ه را افتت��اح می کن��د. وی در ادام��ه س��فر 
یک روزه از بیمارس��تان۱۶۰ تختخوابی خمینی ش��هر بازدید خواهد 
کرد، همچنین در روند این س��فر، وزیر راه و شهرس��ازی از پروژه های 
مس��کن مهر شهرس��تان های نجف آباد و فوالدش��هر بازدید می کند.

 بازدی��د از بیمارس��تان۹۶ تختخوابی ش��هر کلیش��اد و بیمارس��تان 
۲۴ تختخوابی شهرس��تان دهاقان نیز توس��ط وزیر راه و شهرس��ازی 
 صورت می گیرد. در ادام��ه روند بازدید، پروژه روکش آس��فالت محور 
ش��هرضا- آباده با حضور وزیر راه و شهرس��ازی در ۲۲ تیر سال جاری 

افتتاح و به بهره برداری می رسد.

 انتقاد از سرعت الک پشتی 
یک طرح شهری 

   حس��ین جعفری، مدیر عامل سازمان نوس��ازی و بهسازی شهرداری 
 اصفهان نوس��ازی بافت فرس��وده جنوب می��دان ام��ام)ره( را یکی از 
پروژه های شاخص کالنش��هر اصفهان خواند و گفت: متأسفانه سرعت 

اجرای این طرح رضایت بخش نیست. 
وی با بیان این ک��ه برخی ارگان های ذیربط در ای��ن رابطه به تعهدات 
خود عمل نکرده اند، اظهار داش��ت: با توجه به این که اجرای این طرح 
 به تأیید یونس��کو رس��یده، همچنین یک��ی از مهم ترین پ��روژه های

مرمتی شهر اصفهان به حساب می آید، عدم همکاری برخی ارگان های 
ذیربط در این خصوص قابل توجیه نیست. وی با تأکید بر این که اجرای 
این پروژه نیازمند همکاری همه ارگان های مسئول است، تصریح کرد: 
در حال حاضر با همکاری س��ازمان میراث فرهنگی کف سازی برخی 
قسمت ها آغاز شده و امید است با توجه ویژه دیگر ارگان های مسئول در 

این خصوص، این پروژه با سرعت بیشتری انجام شود. 

 اتمام طرح  شهید همت 
تا پایان رمضان 

فضل اهلل محلوج��ی، ش��هردار منطقه ۶ گف��ت: پروژه ش��هید همت 
 ب��ا ۸۵ درصد پیش��رفت ت��ا پایان م��اه مب��ارک رمضان تکمی��ل و به 

بهره برداری می رسد. 
وی با بی��ان این که پ��روژه ش��هید همت در س��ه فاز عملیاتی ش��ده 
اس��ت، افزود: این پروژه تا پایان ماه مبارک رمضان افتتاح می ش��ود. 
ش��هردار منطقه ۶ با اش��اره به ای��ن که رینگ س��وم ترافیکی ش��هر 
اصفه��ان با این پروژه تکمیل می ش��ود، اظهار داش��ت: پروژه ش��هید 
همت در س��ه فاز احداث تونل در زیر باند فرودگاه ب��ه طول۳۴۰ متر، 
 احداث بزرگراه ب��ه طول یک ه��زار و۶۰۰مت��ر و نیز اح��داث تقاطع 

غیر همسطح شهید همت- شهید کشوری است.

تجلیل از بانوان محجبه استان 
گروه شهر- به مناسبت روز عفاف و حجاب از ۲۰ بانوی برتر در زمینه 
حجاب و عفاف شهرستان اصفهان و آمرین به معروف و ناهیان از منکر 
تجلیل شد. سرهنگ بخشی، دبیرستاد امر به معرف و نهی از منکر استان 
از برگزاری مانور بزرگ تذکر لس��انی در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: 
گروه های آمرین به معروف و ناهی��ان از منکر با حضور در خیابان های 

شهر، فرهنگ رعایت عفاف و حجاب را ترویج می دهند.

اتمام مسابقات قرآن در اصفهان 
 گروه ش�هر - س��ی امین دوره مس��ابقات قرآن و نه��ج البالغه ویژه 
دانش آم��وزان دختر و پس��ر مقاطع راهنمایی و متوس��طه کش��ور با 
معرف��ی نفرات برتر ام��روز دراصفهان پای��ان یافت. در این مس��ابقات  
بی��ش از دوهزار دان��ش آموز دخت��ر وپس��ر از ۳۴ منطق��ه آموزش و 
پرورش کشور در رشته های قرائت،حفظ،تفس��یر قرآن و نهج البالغه 
 در اردوگاه ش��هید بهش��تی فالورجان رقاب��ت پرداختن��د و در پایان 

۲۸۰ دانش آموز دختر وپسر در رتبه های اول تاپنجم برگزیده شدند.

شیوع سالک کاهش یافت 
مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: شیوع بیماری سالک در 
استان امسال ۳۰ درصد کاهش یافته است. منصور شیشه فروش افزود: 
سال گذشته و در ابتدای امس��ال چهار میلیارد ریال برای پیشگیری و 
کنترل بیماری سالک در شهرستان های اصفهان، آران و بیدگل، برخوار، 

اردستان و نطنز هزینه شده است.

 وضعیت آب شرب امسال 
بدتر از پارسال است 

ش��هروندان از چند روز پی��ش در برخی از نقاط ش��هر 
اصفهان از کمی فشار آب شکایت داشتند و شایعاتی نیز 
در شهر مبنی بر آغاز جیره بندی آب با این روند در بین 

شهروندان رد و بدل می شد.
رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در این خصوص 
گفت: با توجه به گرمای شدید هوا، شاهد کاهش فشار 
آب در برخی نقاط ش��هر اصفهان هستیم که این مسأله 
از افزایش مصرف شهروندان در این ایام ناشی می شود 
و خوشبختانه شبکه آبرسانی اصفهان و همچنین منابع 

آب شرب با هیچ مشکلی روبه رو نشده است.
به گفته وی، شهروندان باید بدانند که در ایام گرما و در 
شرایط بی آبی کنونی، قطره قطره آب ارزش زیادی دارد 
و مصرف بی رویه، موجب محروم شدن برخی شهروندان 
از این مایه حیات می ش��ود. عباس حاج رسولیها اظهار 
داشت: مدیریت ش��هری اصفهان همواره مسأله آب را 
یکی از دغدغه های خود می داند و در این رابطه تعامالت 

زیادی صورت داده است. 
وی تصریح کرد: شهر اصفهان در حال حاضر در خصوص 
تأمین آب شرب برای ش��هروندان مشکلی ندارد و هنوز 
شرایط اضطراری جیره بندی آب به وقوع نپیوسته، ولی 
در صورت ادامه س��یر افزایش مصرف آب، این مهم نیز 

غیرقابل وقوع نیست. 
به گفته حاج رسولیها، در حال حاضر مشکل آب اصفهان 
بیشتر در زمینه کشاورزی است که آن نیز به دلیل سطح 
پایین زیر کشت در شهر اصفهان در شهر نمودی ندارد، 
 ولی قطعاً در حوزه های دیگر اصفهان با مشکل رو به رو

خواهد شد و این ضرورت مدیریت کاربردی و اصولی بر 
منابع آبی استان را می طلبد. 

حاج رسولیها با بیان این که وضعیت آب در زاینده رود 
امسال بدتر از سال گذشته است، افزود: با توجه به شرایط 
خشکسالی که در پیش رو است، امسال کماکان مشکل 
خشکی زاینده رود پابرجاست. وی تأکید کرد: شهروندان 
باید در مصرف آب صرفه جویی کنند تا در تابستان سال 

جاری دچار بحران نشوند. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مهم ترین دغدغه 
مسئوالن و ش��هروندان اصفهانی را خش��کی رودخانه 
زاینده رود دانست و گفت: اجرای پروژه آبرسانی فالت 
مرکزی، طرح اصلی نجات زاینده رود است که با عملیاتی 

کردن طرح انتقال آب از بهشت آباد محقق خواهد شد.

 ۳ هزارجوان معتاد 
به کام مرگ رفتند 

 اصفهان باز هم 
گرم تر می شود

 محمدصادق فتح اللهی، مش��اور و مدی��ر کل دفتر مش��ارکت مردمی و 
سازمان های مردم نهاد س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت: متأسفانه هنوز 
دغدغه ای نسبت به زدودن مشکل اعتیاد از چهره جامعه در بین مسئوالن 
شکل نگرفته است. فتح اللهی با اعالم مرگ سه هزار و ۷۰۰ جوان معتاد در 
سال گذشته تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر روحیه بسیجی می خواهد و 
نباید انتظار داشت با روحیه کارمندی این معضل حل شود. به گفته وی، 

متأسفانه۶۰ درصد از معتادان کشور هزینه درمان ندارند. 
فتح اللهی گفت: براساس دستور ریاست جمهور در سال گذشته، سازمان 
فنی و حرفه ای موظف ش��ده است س��االنه ۲۵ هزار فرصت شغلی برای 

معتادان ایجاد کند.

   س��اناز جعفری، کارش��ناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفه��ان گفت: بر 
اساس نقشه های هواشناس��ی، در روزهای  آینده برای نواحی شرق و شمال 
اس��تان، ش��رایط غبارآلودگی پیش بینی ش��ده اس��ت. به گفته وی، بررسی 
نقش��ه های هواشناس��ی، بیانگر اس��تقرار جوی پایدار بر روی اس��تان است.

کارشناس مس��ئول پیش بینی هوای اس��تان افزود:  در مناطق شمال شرق 
نیز تا ۲۴ س��اعت آینده، وضعیت ه��وا به صورت گاه��ی وزش باد پیش بینی 
 می ش��ود. وی با اش��اره به این که دمای هوا در اصفهان روندی افزایشی دارد

 اظه��ار داش��ت: گ��رم تری��ن نقط��ه در اس��تان اصفه��ان، خوروبیابانک با 
 دمای ۴۵ درجه و س��ردترین  نقط��ه، داران ب��ا دمای ۱۳ درجه  س��انتیگراد

 پیش بینی شده است.

پیگیری /وضعیت هوای اصفهان هشدار

 گشتی در اخبار

مرمت سی و سه پل آغاز شد 
معاون میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از آغاز مرحله دوم مرمت سی 
وسه پل از سمت میدان انقالب خبر داد. ناصر طاهری گفت: با تخلیه 
چایخانه زیر پل، حوزه امانی این اداره کل با اس��تقرار در این مجموعه 

مرمت بدنه زیرین و باالی پل را آغاز کرد.
 به گفت��ه وی، ای��ن مرمت ش��امل ترمیم بندکش��ی ه��ای آجرها و 
خش��ت های پل، مح��و دی��وار نویس��ی ه��ای روی آجره��ا، ترمیم 
پایه ه��ای س��نگی پ��ل و ترمیم س��قف دهانه ه��ای پل اس��ت. پل 
تاریخی س��ی و س��ه پل، ش��اهکاری بی نظی��ر از آثار دوره س��لطنت 
 ش��اه  عباس اول اس��ت که ب��ا هزین��ه و نظارت س��ردار مع��روف او 
اهلل  وردی خان بنا ش��ده اس��ت. این پ��ل در حدود۳۰۰ مت��ر طول و 

و  دارد  ع��رض  مت��ر   ۱۴
 طوی��ل  ترین پل زاین��ده  رود

اس��ت ک��ه در س��ال ۱۰۰۵ 
هجری ساخته ش��د. گفتنی 
 اس��ت مرحل��ه اول مرم��ت 
س��ی وس��ه پل نیز طی سال 
گذش��ته بع��د از چه��ار دهه 

صورت گرفت.
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خبر روز
مردم اصفهان منتظر اطالع رسانی پزشک خانواده باشند

لیندا قانع، عضو کمیته اطالع رس��انی پزشک خانواده اس��تان اصفهان گفت: از هفته آینده 
مردم اصفهان منتظر اطالع رسانی طرح پزشک خانواده در سطح شهر و از سوی تریبون های 

صدا و سیما باشند.
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رضا رفیعیان، یکی از اعضای تیم روباتیک مدرسه اژه  ای اصفهان 
در گفتگو با زاینده رود با اشاره به عدم توجه مسئوالن به اعضای 
تیم اعزامی به مس��ابقات جهانی  گفت: با توجه به سهمیه ای که 
استان  اصفهان در مسابقات جهانی کسب کرده بود، هیچ توجهی 
 به این تیم  نش��د و در س��کوتی کامل و بدون هیچ  مراسمی تیم

 دانش آموزی راهی مسابقات  ش��د. به گفته وی، با توجه به مقام 
ارزشمند این تیم  در مسابقات جهانی و کسب رتبه نایب قهرمانی، 
پس از بازگشت ش��اهد هیچ گونه  اس��تقبالی از سوی مسئوالن 
کشوری و استانی وزارت علوم و آموزش  و پرورش نبودیم، گویی 

اصاًل مسابقاتی برگزار نشده و مقامی هم کسب نشده است.

80 میلیون تومان برای  مسابقات هزینه کردیم
رفیعیان به هزینه های  انجام شده توسط افراد اعزامی اشاره  کرد 
و گفت: این تیم متش��کل  از۱۰ نفر بود که با توجه به برآوردهای 
انجام شده، جمعا هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیون تومان شامل آنها 

شد. وی با اذعان بر این که  آموزش و پرورش تنها ۵۰۰ هزار تومان 
از این هزینه را شخصا متقبل شد، افزود: اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تنها ۵۰۰ هزار تومان از هزینه ها را متقبل شد که 
نسبت به مبالغ هزینه ش��ده بس��یار کم بود، همچنین دو موتور 
 روبات نیز به امانت به آنها س��پردند که ب��ه ازای آن از هرخانواده

۶۰۰ ه��زار تومان چک ضمان��ت دریافت کردند. ای��ن عضو تیم 
رباتیک، بزرگ ترین مشکل بر س��ر راه را ورود به دانشگاه دانست 
و در این رابطه  اظهار داشت: به دلیل حضور در مسابقات جهانی،  
از امتحانات خرداد ماه بازماندیم  و با توجه به این که ما توانستیم 
مقام نایب قهرمانی جهان را کسب کنیم، هیچ  تسهیالتی از سوی 
آموزش و پرورش و حتی وزارت علوم به ماتعلق نمی گیردو حتی 

نمی توانیم بدون کنکور  وارد دانشگاه شویم.

برای حض�ور در مس�ابقات  جهان�ی وام 60 میلیون 
تومانی دادیم

غالمحسین دالوری، کارشناس  مسئول استعدادهای درخشان 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان ارایه وام ۶۰ میلیون 
تومانی به خانواده های دانش آموزان را از کمک های این سازمان 
دانس��ت و گفت: آموزش و پ��رورش برای کمک مال��ی به اولیای 
 دانش آم��وزان جهت اعزام به کش��ور مکزیک اقدام ب��ه ارایه وام 
۶۰ میلیون تومانی از سوی صندوق وحدت کرد که به صورت سریع 
و با کمترین بهره واگذار شد. وی ادامه داد: کمک ۵۰۰ هزارتومانی 
که به صورت نقدی انجام  شد، از س��وی مدیرعامل سازمان برای 
رفع نیازها  بود.کارشناس مسئول اس��تعدادهای درخشان دلیل 
 عدم استقبال از دانش آموزان را هنگام بازگشت از مسابقات  عدم 
اطالع رس��انی دانس��ت و  ادامه داد: به دلیل عدم اطالع رس��انی  
مدیریت مدرسه اژه ای، نتوانستیم  که به استقبال دانش آموزان 
برویم،  همچنین وجود مس��ئولیت های زیاد در سازمان به دلیل 
کوچک شدن وزارتخانه نیز یکی دیگر از دالیل کم توجهی به این 

دانش آموزان است.

بودجه مناسب برای تجلیل  از نخبگان نداریم
وی نبود بودجه را در س��ازمان آموزش و پرورش مشکلی  دیرینه 
بیان کرد و در این رابطه  افزود: دلیل عدم تجلیل آموزش و  پرورش 
از دانش آموزان و دانشجویان  نخبه، نداشتن بودجه است که باعث 
شده تا این سازمان نتواند از دانش��جویان حایز رتبه تک رقمی و 
همچنین نخبگان المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی تجلیل 
به عمل آورد. دالوری همچنین  به برگزاری جشنواره خوارزمی  در 
بدترین وضع ممکن اشاره  کرد و متذکر شد: نبود بودجه  مناسب 
و عدم حمایت بنیاد  ملی نخبگان، باعث شد تا جشنواره خوارزمی 

در بدترین وضع ممکن برگزار شود.

ارز دولتی برای حمایت  از نخبگان داده نمی شود
به گفته وی، وقت��ی برای حمای��ت دانش آموزی ب��رای ورود به 
مسابقات جهانی ارز دولتی  داده نمی شود، می توان درک کرد  که 
هنوز مقوله ای به نام نخبه پروری  برای برخی از مسئوالن واژه ای 
نامفهوم  است و این دلیلی می شود تا کشور ما دچار جریان فرار 
مغزها ش��ود و  اطالعات علمی و توانایی های  نخبگان در اختیار 
دیگر کشورها قرار گیرد.کارشناس مسئول استعدادهای درخشان 
در بخش دیگر صحبت های خود  اظهار داش��ت: برای این که به 
این  موضوع التیام ببخش��یم و دارای چارت و پایه مش��خصی در 
بخش استعدادهای درخشان در کشور شویم، باید بخشی با محور 
کارشناسی استعدادهای درخشان در س��ازمان آموش و پرورش 
پدید آوریم که تنها مسئولیت رس��یدگی و پیگیری مشکالت و  
مسائل این بخش را به عهده داشته  باشد. وی در پایان خاطر نشان 
کرد: سال گذشته اصفهان دارای ۲۲ مدال آور در زمینه اختراعات 
و  نخبگان المپیادی بود که امسال این  عدد به ۲۵ رسیده، ولی با 
توجه به رش��د خوب آن، هنوز عکس العملی از س��وی مسئوالن 
برای رفع مش��کالت نخبگان و اس��تعدادهای درخشان صورت 

نگرفته است.

افتخار آفرینی دانش آموزان اصفهانی  در  بی توجهی مسئوالن 

از نخبگان جوان اصفهانی هیچ حمایتی نشد

چندی پیش دانش آموزان مدرسه تیزهوش�ان اژه ای توانستند در مسابقات جهانی رباتیک  داوود
 کش�ور مکزیک رتبه نایب قهرمان�ی را از آن خود کنن�د و افتخار دیگری برای کش�ورمان،  شیخ جبلی

به خصوص اصفهان به همراه بیاورند، ولی متأسفانه این عمل مسکوت ماند و به نوعی با توجه 
به مشکالتی که در بین این دانش آموزان حائز رتبه وجود داشت، در سکوت به کارخود پایان داد.

در مراسم تحلیف بیست و ششمین دوره 
نفیسه 
مراسم تحلیف وکالت وکالی دادگستری راهداری

منطقه اصفهان۶۰ نف��ر ازکارآموزان که 
دارای شرایط بودند، قسم نامه را در حضور حضار قرائت کردند. 
در این دوره  ۷۲ نفر ش��رکت داش��تند که ۶۸ نفر آنها پذیرفته 

شدند، اما تنها۶۰ نفر در مراسم حضور داشتند. 
اکن��ون تع��داد وکالی کان��ون وکالی دادگس��تری منطق��ه 
 اصفهان با قسم خوردن ۶۰ نفر ش��رکت کننده در تحلیف دوره 

بیست وششم به یک  هزار و ۷۷۸ نفر رسید.
آنچه که درپایان این قس��م نام��ه از تقدس وی��ژه ای برخوردار 
است، این است که کارآموزان باید با صدای بلند و محکم سه بار 
 جمله »شرافت من وثیقه این قسم اس��ت« را تکرار و آن را امضا 

می کنند.
این کارآموزان پیش از این، آزمون اختیار را با موفقیت پشت سر 
گذاش��ته و پس از بیان این جمله و امضای آن، به درجه وکالت 

نائل شدند.

وکال مراقب قس�م یاد ش�ده به حفظ ش�رافت خود 
باشند

غالمرضا طیرانیان، عض��و کانون وکالی دادگس��تری مرکز که 
از تهران برای برگزاری این مراس��م حاضر ش��ده بود، با اشاره به 
نقش مهم وکال برای دفاع و احقاق حق، تأکید کرد: نقش وکیل 
دادگس��تری برای کس��انی که حقوق آنها ضایع شده، همچون 

فرشته ای است که بال های آن در گستره جهان است.
وی به بخشی از قسم نامه وکال اشاره کرد و خطاب به وکال گفت: 
شرف شما وثیقه است؛ مبادا در این عرصه که لباس شرافت را بر 
تن کرده اید، بی دقتی کنید. این عضو کانون وکالی دادگستری 
مرکز تأکید کرد: کسی که در واقع به دین خود عمل نکرده، آن 

شرافت که وثیقه ضبط و انسان است را زیر سؤال برده است.
وی با بیان این که یک وکیل دادگس��تری ب��رای ورود به عرصه 
وکالت باید سوگند یاد کند و سوگند کلید ورود به عرصه وکالت 
است، افزود: در صورتی که شما صالحیت علمی و تجربی داشته 
باش��ید، باز به عرصه وکالت ورود نمی کنید و این صالحیت تنها 
در حد یک برگه است. جامعه وکالت به شما اجازه ورود نمی دهد 
مگر این که سوگند یاد ش��ود، بنابراین سوگند کلید ورود است. 
طیرانیان با اش��اره به برخی از پرونده ها که منفعت مالی زیادی 
برای موکل به همراه دارد، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع موکل 
همچون شیطانی است که در برابر شما قرار گرفته و وکال از این 
حیث بسیار در معرض خطرند، بنابراین باید از خود مراقبت کنند 
و معتقد باشند. به گفته وی، نخستین مبارزه در وکالت، مبارزه با 
نفس خود است. این عضو کانون وکالی دادگستری مرکز خطاب 
به نمایندگان مجلس حاضر در جلس��ه  گفت: از استقالل وکال 
دفاع کنید؛ چرا که در این صورت از استقالل مردم دفاع کرده اید.

405 نفر کارآموز وکالت در اصفهان وجود دارد
از دیگر سخنرانان این مراسم تحلیف که تا پاسی از شب گذشته 
به طول انجامید، اسداهلل اس��المی فارسانی، مسئول کمیسیون 
کار آموزان کانون وکالی دادگس��تری منطقه اصفهان بود. وی 

جسارت و نقادی را الزمه وکالت دانس��ت وگفت: سوگندی که 
وکالی دادگس��تری یاد می کنند، ضمانت اجرا دارد و تخلف از 

آن قابل تعقیب است.
اسالمی فارسانی گفت: در حال حاضر کانون وکالی دادگستری 
 در اس��تان اصفهان دارای ۴۰۵ کارآموز اس��ت که از این تعداد 
۲۴ نف��ر در س��ایر کانون ه��ای وکال و هش��ت نفر نیز از س��ایر 
کانون ه��ا در اصفه��ان مش��غول هس��تند. وی یادآور ش��د: از 
میان این تع��داد کارآم��وز نزدیک ب��ه ۳۵۶ نفر آنها از اس��تان 
اصفهان و ۲۶ نف��ر از اس��تان چهارمحال و بختیاری هس��تند. 
مس��ئول کمیس��یون کارآموزان کان��ون وکالی دادگس��تری 
 منطقه اصفهان اضاف��ه کرد: از مجم��وع کار آم��وزان اصفهان 
۲۱۹ نفر کارآم��وز مرد و ۱۳۷ نفر زن هس��تند ک��ه از مجموع 
کارآموزان اس��تان چهارمحال و بختیاری نی��ز ۲۰ نفر را مردان 
و ش��ش نفر را زنان تش��کیل می دهند. محمد علی اس��فنانی، 
س��خنگوی حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اس��المی هم در 
این مراسم با خود خبری های خوشی برای وکال داشت. وی در 
خصوص الیحه رس��یدگی به وضعیت کانون وکال گفت: ارجاع 
طرح ها، لوایح و قواع��د حقوقی و قوانین موج��ود فعال دغدغه 
وکالست و الیحه سه به این امر اختصاص دارد که به محض اعالم 

و وصول این الیحه، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به گفته وی، چون بیشتر اعضای کمیس��یون حقوقی و قضایی 
مجلس خود از رش��ته حقوق مطلع هس��تند، س��عی می کنند 
ماحصل کمیس��یون زیبنده نظام جمهوری اسالمی و در نهایت 

بی طرفی الیحه تصویب شود. 
س��خنگوی حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
امیدواری کرد که با پیگیری ساز وکارهای این الیحه، چهار سال 
آینده در مجلس کمترین ضعف را در این مورد داش��ته باشیم.

گفتنی اس��ت، در پایان این مراسم س��ید مصطفی انوری زاده، 
رییس کانون وکالی دادگس��تری منطقه اصفه��ان از برگزاری 
کنگره ملی وکالی دادگس��تری در ۲۷مهر ماه س��ال جاری در 

اصفهان خبر داد. 

در مراسم تحلیف وکالت وکالی دادگستری منطقه اصفهان

60 وکیل پایه یک دادگستری بر تعهد و شرافت خود قسم یاد کردند

کانون وکالی 
دادگستری در 

استان دارای 405 
کارآموز است که از 

این تعداد 24 نفر 
در سایر کانون های 

وکال و هشت نفر 
نیز از سایر کانون ها 
در اصفهان مشغول 

هستند
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 قیمت گوشت گوساله 
از گوسفند گران تر شد!

رییس هیأت مدی��ره گروه واردکنندگان م��واد پروتئینی از گران تر 
شدن قیمت گوشت گوساله از گوشت گوس��فند در بازار در اقدامی 
بی س��ابقه خبر داد و گفت: با توج��ه به آلودگی گوش��ت وارداتی از 
پاکستان، سازمان دامپزش��کی اخیراً واردات این محصول مصرفی 
 از چابهار را ممنوع کرده است. شالباف با بیان این که درحال حاضر 
بی س��ابقه ترین اتفاق ممکن درکش��ور درخص��وص تفاوت قیمت 
گوشت گوساله با گوشت گوس��فند روی داده است، افزود: هیچ گاه 
قیمت گوشت گوساله از قیمت گوشت گوسفند در بازار بیشتر نبوده، 
درحالی که طی10 روز اخیر قیمت گوش��ت گوس��اله که همواره از 
5000 تا 8000 تومان از قیمت گوشت گوسفند ارزان تر بوده، االن 
قیمتش از5000 تا 8000 تومان نس��بت به قیمت گوشت گوسفند 

بیشتر شده است.

 ایران هواپیمای جت
150 نفره می سازد

همدانی گلشن، رییس دانش��گاه صنعتی اصفهان گفت: با راه اندازی 
گروه پژوهش��ی الکترواویونی��ک )الکترونیک هوان��وردی( و دوره 
کارشناسی ارشد معماری اویونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان، این 
دانشگاه به عنوان قطب الکترواویونیک کشور در طراحی هواپیمای 

جت100 تا 150 نفره معرفی شد.

خودروسازان موظف به پرداخت 
جریمه خواب خودرو هستند

 در حال��ی ک��ه طب��ق قان��ون، ش��رکت های ارایه دهن��ده خدمات 
پس از فروش خودروسازان موظف به پرداخت جریمه خواب خودرو 
به مشتریان در صورت توقف بیش از 48 ساعته خودرو در تعمیرگاه 
هستند، تاکنون اطالع رس��انی دقیقی در این خصوص و کم و کیف 

اجرای این قانون صورت نگرفته است. 
ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو وزارت صنایع و مع��ادن وقت در 
س��ال1389 قانون ارتق��ای کیفیت خدمات پس از ف��روش خودرو 
را تصوی��ب و ب��رای اجرا ب��ه خودروس��ازان ابالغ ک��رد. طبق یکی 
از بندهای ای��ن قان��ون، در صورتی ک��ه خ��ودرو مراجعه کننده به 
نمایندگی ه��ای خدمات پ��س از فروش خودروس��ازان ب��ه دلیل 
کمبود قطعات مورد نی��از بیش از 48 س��اعت در تعمیرگاه  متوقف 
ش��ود، ش��رکت مربوطه موظف به پرداخت جریمه خ��واب )توقف( 
 خودرو ب��ه مال��ک آن اس��ت. ای��ن قان��ون در حالی اس��ت که در 
یکی، دو س��ال اخیر خبرهایی درخصوص کمب��ود برخی از قطعات 
خودروی��ی در س��طح نمایندگی ه��ای خدم��ات پ��س از ف��روش 
خودروسازان و مش��کالت پیش آمده برای مالکان برخی خودروها 

به دلیل نبود یا کمبود برخی قطعات مورد نیاز منتشر شده است.

لبنیات 20درصد ارزان شد
به دنبال کاهش قیمت شیرخام، محصوالت لبنی20 درصد کاهش 
یافت. هیأت مدیره انجمن لبنی کشور با اعالم این خبر گفت: تالش 

کارخانه های لبنی بر این است که شرایط فعلی خود را حفظ کنند.
 به اعتقاد یک��ی از اعضای هیأت مدیره انجم��ن لبنی، کاهش تولید 
شیر در کشور باعث ش��ده تا ورودی های کارخانه های لبنی کاهش 
پیدا کند. فرید اضافه کرد: در حال حاضر20 درصد از تولیدات لبنی 
کاهش پیدا کرده است. وی در پاسخ به این که آیا کیفیت محصوالت 
لبنی نیز کاهش پی��دا کرده، ادامه داد: کارخان��ه ها تاکنون کیفیت 
محصوالت لبنی خود را تغییر نداده ان��د. عضوهیأت مدیره انجمن 
لبنی ایران اظهار داشت: مکانیزم قیمت گذاری دستوری باعث شده 
تا کارخانجات نسبت به افزایش کیفیت محصوالت خود تالش کنند.

 وی در پایان خاطر نش��ان کرد: ضوابط قانونی قیمت گذاری باید به 
گونه ای باشد که کارخانجات متضرر نشوند.

آخرین نرخ سکه و دالر در بازار
قیمت هر قطعه س��که تم��ام به��ار آزادی طرح قدیم روزگذش��ته  
 )چهارش��نبه( در بازار720 هزار تومان و هر گرم طالی 18 عیار نیز 
73 هزار تومان اس��ت. قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
 قدیم در ب��ازار 720 ه��زار تومان، ط��رح جدید 717 ه��زار تومان، 
نیم سکه 358 هزار تومان، ربع سکه183 هزار و 500 تومان و سکه 
گرمی 109 هزار و 500 تومان اس��ت. این نرخ ها روز س��ه شنبه در 
 بازار به ترتیب723 هزار تومان،720 هزار تومان، 361 هزار تومان، 
 185 ه��زار تومان و 110 ه��زار تومان بود. نرخ هر گ��رم طالی زرد 
18 عیار در بازار داخلی روز گذشته 73 هزار و 18 تومان و هر اونس 
طال در بازارهای جهانی1577 دالر اعالم شد. فعاالن بازار ارز قیمت 
هر دالر آزاد را 1923 تومان، یورو را 2400 تومان و هر پوند را 3015 
تومان اعالم کردند؛ این نرخ ها روز سه شنبه به ترتیب 1936 تومان، 

2415 تومان و 3000 تومان بود.

 شماره 09123456789 
به موزه نرفت!

شاید شما جزو کسانی نباشید که می خواهند شماره تلفن 
همراه رند داشته باش��ند، اما حتما به این فکر کرده اید که 
صاحبان رندترین ش��ماره های تلفن همراه چه کس��انی 
هس��تند؟ ش��ماره  09123456789 از جمل��ه رندترین 
شماره  های شبکه  تلفن همراه کش��ور است که در آبان ماه 
سال 87 اعالم شد که به مزایده گذاشته نخواهد شد و قرار 
است به موزه مخابرات برده ش��ود، اما بعدها اعالم شد قرار 
است مزایده شماره های رند دوباره برگزار و شماره مذکور 
نیز به مزایده گذاشته  شود. اکنون از سرنوشت این شماره 

اطالعی در دست نیست. 
داوود زارعیان در این باره به ایس��نا گفته بود: این ش��ماره 
دست شخص خاصی نیست و همچنان در دست مخابرات 
بوده و قرار است این شماره تلفن در مزایده به فروش برسد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران چندی پیش 
درباره فروش گران ترین شماره تلفن همراه گفته بود که 
آخرین مزایده ش��ماره ها در سال گذش��ته برگزار شده و 
همچنین تاکنون گران ترین ش��ماره تلفن همراه فروخته 
شده، حدود 77 میلیون تومان بوده اس��ت. هر ساله برای 
برگزاری مزایده ش��ماره های رند، مخابرات قیمت پایه ای 
را با توجه به بازار مشخص کرده و ارزیابی های الزم را انجام 
می دهد و پس از آن ش��ماره مورد نظر به مزایده گذاشته 
خواهد شد و در مزایده هم با توجه به قیمت پایه، پیشنهادها 
اعالم و بیشترین رقم پیش��نهادی برنده مزایده می شود. 
از جمله گران ترین ش��ماره رند به فروش رفته می توان به 
شماره  09127777777 اشاره کرد که به مبلغ حدود  57 
میلیون فروخته شد و پس از آن شماره  09122222222 به 
 مبلغ  44 میلیون تومان و شماره  09123333333 به مبلغ  

43 میلیون تومان به فروش رفته اند. 
در یازدهمین دوره مزایده ش��ماره های رن��د تلفن همراه 
باالترین رقم ب��ه ش��ماره XXX � 7676 � 0912 مربوط 
بود که به مبلغ 19 میلیون ریال به ف��روش رفت؛ از دیگر 
شماره های رند ش��ماره های 09121111111 است که 

قرار است در آینده به مزایده گذاشته  شود.

دالر دیگر رهبر ارزی 
جهان نیست

 عرضه قطعی بنزین 
یورو 4 در تابستان

 عاقل بیک جبارف، وزیر دارایی قرقیزس��تان در حاش��یه دهمین اجالس 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و قرقیزستان گفت: بر 
اساس تفاهم  نامه همکاری که میان ایران و قرقیزستان به امضا رسیده است، 
قصد داریم تجارت آزاد میان ایران و قرقیزستان را پایه ریزی کنیم. وزیر دارایی 
قرقیزستان افزود: ایران و قرقیزستان به خوبی می دانند که دالر دیگر رهبری 
ارزی دنیا را به عهده ندارد و نمی تواند هم همیش��ه رهبر ارزی دنیا باش��د، 
بنابراین باید قواعد بازی جدیدی را شکل دهیم که دالر را در آن کنار زده و به 
تبادل با پول های ملی خود بپردازیم. وی تصریح کرد: در صورتی که گردش 
کاال به شدت توسعه یابد، می توان بر تجارت با ارز ملی دو کشور تأکید کرد؛ 
البته کشورهایی همچون برزیل، روسیه، هند، قرقیزستان و آفریقای جنوبی 

تصمیم گرفته اند که تبادالت تجاری خود را با ارز ملی خود انجام دهند.

معاون وزیر نفت با اعالم خبر عرضه  بنزین یورو 4 از تابس��تان امسال، اظهار 
داشت: اولویت عرضه  بنزین با استاندارد اروپا با کالنشهر تهران است. علیرضا 
ضیغمی در خصوص حجم بنزین قابل عرضه با استاندارد اروپایی نیز اظهار 
 کرد: تا پایان سال 91، 24 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و یورو 5 و 

38 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 2 عرضه خواهد شد.
معاون وزیر نفت همچنین حجم عرضه  بنزین یورو 4 و 5 را در سال 92 حدود 
50 میلیون لیتر در روز اعالم کرد و افزود: تا پایان سال 93 نیز حجم عرضه  
بنزین با استاندارد یورو 4 و یورو 5، به 73 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. وی 
گفت: انتخاب جایگاه های عرضه  این نوع بنزین برعهده  شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی است و بدون ش��ک انتخاب جایگاه های عرضه  شرکت به 

گونه ای خواهد بود که دسترسی مردم به آنها به راحتی صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پاسخ به این 
س��ؤال که آیا طی روزهای اخیر مشکلی برای واحدهای 
تولیدی ف��والد مبارکه اصفهان ایجاد ش��ده بود یا خیر، 
گفت: هیچ گونه مش��کل خاصی برای این شرکت بزرگ 
صنعتی پیش نیامده و اطالعات ارایه شده به طور کامل 

کذب است.
س��میعی نژاد اظهار کرد: طی چند روز گذش��ته تنها در 
برخی از واحدهای تولیدی این ش��رکت شادان معمولی 

انجام شده است.
وی در خصوص این که آیا کمبود آب در استان اصفهان 
و کاهش حجم پش��ت س��د زاینده رود تأثی��ری بر روند 
تولیدات شرکت فوالد مبارکه طی مدت اعالم شده داشته 
اس��ت، تأکید کرد: این مجتمع دارای استخرهای بزرگ 
ذخیره آب است که در صورت بروز مشکل، تا یک هفته 

جوابگوی ادامه فعالیت و تولیدات شرکت خواهد بود.
س��میعی نژاد متذکر ش��د: تم��ام اطالعات ارایه ش��ده 
در خصوص تعطیل��ی واحدهای تولی��دی و حتی روند 
کاهش تولید در ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان کذب 
اس��ت و در صورت بروز مش��کلی، به طور حتم خودمان 
اطالع رسانی می کنیم و نامه نگاری و گفتگوهای ضروری 

را با استانداری اصفهان انجام می دهیم.

نشست فوق العاده ایران و اوپک برای رایزنی در خصوص 
قیمت نفت برگزار نخواهد شد. یک منبع آگاه گفت: وزیر 
نفت اعالم کرده است به دلیل آنکه قیمت نفت در حال 
افزایش به بیش از 100 دالر در هر بش��که است، نیازی 
به تشکیل جلسه فوق العاده اوپک نخواهد بود. این منبع 
آگاه در گفتگو ب��ا فارس اظهار داش��ت: وزیر نفت اعالم 
کرده به دلیل آن ک��ه قیمت نفت در حال بازگش��ت به 
 100 دالر در هر بش��که اس��ت، نیازی به تشکیل جلسه 
فوق العاده اوپک نیست. وی تصریح کرد: احتمال آن که 
ایران درخواست خود را از اوپک مبنی بر تشکیل جلسه 

فوق العاده پس بگیرد بسیار زیاد است.
 چندی پیش ایران ب��ه دلیل آن که قیم��ت نفت در هر 
بشکه به زیر 100 دالر رسیده بود، درخواست رسمی به 
رییس اوپک داد تا جلسه ای فوق العاده با حضور اعضای 

این سازمان برگزار شود.
پس از آن که این درخواس��ت اعالم وصول شد، رییس 
 اوپک با اعضای این س��ازمان رایزنی کرد تا این جلس��ه 
فوق العاده تشکیل شود که شنیده شد، دو کشور الجزایر و 
ونزوئال با این درخواست موافقت کرده اند و حتی احتمال 

برگزاری این نشست در کشور الجزایر نیز وجود داشت.

ابراهیم درویش��ی در گفتگو با فارس با بی��ان این که بانک 
تات لغو مجوز شده است، اظهارداشت: این بانک دیگر حق 
هیچ گونه فعالیتی ندارد و مسئوالن این بانک لغو مجوز شده، 
موظفند تابلوی این بانک را از سردر ش��عب خود بردارند و 
تابلو بانک آینده را نصب کنن��د. وی افزود: به موجب تبصره 
3 و 4 ماده 96  قانون برنامه پنجم توس��عه هرگونه دخل و 
تصرف در منابع و ام��وال این بانک در حک��م تصرف اموال 
عمومی محس��وب می ش��ود. معاون نظارتی بانک مرکزی 
تأکید کرد: در حال حاضر بانکی به نام بانک تات وجود ندارد. 
وی ادامه داد: قرار بر این بود که در مدت مش��خصی پس از 
لغو مجوز، بانک تات با ادغام دو مؤسس��ه صالحین و آتی به 
بانک جدیدی تبدیل ش��وند، اما آنها تعلل می کنند و بانک 
مرکزی بیش از این نمی تواند این وضعی��ت را تحمل کند.

درویشی با بیان این که به این سه نهاد مالی مهلت داده شده 
 اس��ت، افزود: دیگر بیش از این قابل تحمل نیست؛ زیرا این 
س��ه مؤسس��ه مدت هاس��ت که برای تغییر وضعیت خود 
باید اقدام می کردند. وقتی هیأت انتظامی و ش��ورای پول و 
 اعتبار به علت تخلف این بانک را لغو مجوز کرده و ادغام در 
دو مؤسسه دیگر را تصویب کرده است، نمی تواند با هویت و 

نام قبلی فعالیت کند.

رییس کل بان��ک مرکزی در گفتگ��و با نش��ریه تازه های 
اقتصاد که از س��وی پژهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی 
منتش��ر می ش��ود، در این مورد توضیح داد: ارز بازار فرعی 
هم ندارد، همان نرخ 1226 تومان؛ حاال گاهی اوقات کمی 
باال یا پایین می ش��ود. این دو نرخی بودن نتیجه مقایسه با 
بازار آزاد و تقاضای کاذب است. با این حال تمام هم و غم ما 
همسان سازی قیمت ارز در بازار آزاد و در سیستم بانکی است. 
بهمنی تأکید کرد:  هرگز به این فکر نمی کنیم که قیمت ارز 
را به بازار آزاد بچسبانیم، در این صورت معتقد هستیم قیمت 
کاالهای وارداتی شدیداً باال خواهد رفت؛ ضمن این که مشکل 
ارزی نداریم. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: باید در نظر 
داشته باشیم که کشور ما تحریم است، بانک های ما تحریم 
هستند و بانک مرکزی ما در انتقال پول با مشکل مواجه است؛ 
البته کار هیچ قفل نش��ده و به اصطالح لنگ نمانده ایم، اما 
عواملی هستند که باید روی آنها کار کنیم. بهمنی خاطرنشان 
کرد: بانک مرکزی ارز در اختیار بانک ها می گذارد و بانک ها 
گشایش اعتبار می کنند. آنها هم که تحریم هستند، از طریق 
صرافی های خود مبادالت را انجام می دهند.  ما انتظار داریم 
ارزی که در اختیار ق��رار می دهیم، با کارم��زدی در اختیار 
تولیدکننده قرار گیرد. اگر احساس کردیم این کارمزد اضافه 

شده، برخورد می کنیم.

انرژی  بانک فوالد مبارکه  ارز

تعطیلی  واحدهای تولید 
فوالد کذب است 

 ایران نشست فوق العاده
 اوپک را نمی خواهد 

 بانکی به اسم تات 
وجود خارجی ندارد 

 ارز در حال حاضر 
تک نرخی است

اخبار کوتاه

خبر ویژه

4
نیازمند دکل حفاری به اندازه 100 سال گذشته هستیم

قاس��می ، وزیر نفت گفت: به منظور حفظ و نگهداری و توس��عه صنعت نفت به اندازه 100 سال گذشته 
نیازمند دکل حفاری هس��تیم. وی افزود :  بعد از انقالب در صنعت نفت کارهای بزرگی انجام شده است 

و امروز با حمایت ملت ، دولت و مجلس به دنبال سرعت بخشیدن مسیر توسعه صنعت نفت هستیم.
باید از واردات بی رویه جلوگیری 

شود
 علی الریجانی/ رییس مجلس  

اگر رویکرد به س��مت تولید داخل برود، موجب ایجاد شغل خواهد 
ش��د و برای این منظور باید از واردات بی رویه جلوگیری کرد که در 
نهایت، این اراده موجب شکست هدف دشمنان خواهد شد. اراده ملی 
این است که بر روی تولید ملی ایستادگی خواهیم کرد. ما باید نشان 
دهیم که ملت تیزهوشی که دارای نخبگان بسیاری است، می تواند 
شرایط به وجود آمده امروز را به فرصت تبدیل کند و اگر از ظرفیت 
عقالی کشور استفاده کنیم 
با همبس��تگی م��ی توانیم 
نیازهای خود را رفع سازیم. 
اگرچ��ه انتقادهای��ی وجود 
دارد ول��ی مه��م فه��م این 
معناس��ت که در این شرایط 
نباید مس��ائل حاشیه ای را 

فدای مسائل مهم تر کنیم.
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رییس اتاق بازرگانی اعتقاد دارد افزایش نرخ ارز مربوط به تراکم 
شکاف، حاصل از تورم داخلی و خارجی بودکه با یک عامل روانی 

به ناگهان سیر صعودی پیدا کرد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران گفت: مش��کل تأمین مالی 
واحدهای تولیدی در یک سال گذشته ش��دیدتر شده که علت 
اصلی آن به مناسبات واحدهای تولیدی و بانک ها باز می گردد؛ 
زیرا در ایران، بانک ها اصلی ترین منبع تأمین سرمایه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی هستند و بانک ها نیز در این زمینه اظهار عجز 
می کنند. از س��وی دیگر، تورم هم که از حدی باالتر می رود، به 
مسأله ای سیاسی بدل می شود و در نتیجه تصمیم های انقباضی، 
سبب افزایش فشارها روی تولید و صنعت می شود. نهاوندیان به 
خبرآنالین گفت:  مدت هاست که این دور باطل در کشور تکرار 
می شود و راه حل آن، شکستن این حلقه و یافتن راه های جدید 

تأمین سرمایه است.
وی ادامه داد: اما اگر همین منابع بانکی مطابق با مصلحت های 
کلی نگرانه تقسیم می ش��د،  با مش��کالت فعلی روبه رو نبودیم. 
اقتصاد، علم منابع محدود است و وقتی جایی پول بیشتری صرف 
می شود، به معنی کمتر هزینه کردن در بخش دیگر است و منشأ 

این رویه ها به بخش صنعت، منتقل شده است.
رییس اتاق ایران اضافه ک��رد: در این ش��رایط جامعه نیز وقتی  
بدبینی نسبت به سیس��تم بانکی ایجاد می شود و دستگاه های 
نظارتی حساس می شوند، ناگهان سیستم قفل می شود و به جای 

این که سخت گیری ها متوجه متخلفان شود، به صورت کلی اعمال 
می شود. وی موضوع تحریم ها را مورد توجه قرار داد و گفت: تأثیر 
فروش و ارایه تسهیالت سیستم بانکی متأثر از تحریم ها نبوده، 
بنابراین شرایط نامناس��ب فعلی بخش صنعت و تولید،  ناگهانی 

نیست و ریشه در عوامل یادشده دارد.
نهاوندیان یادآور شد: یکی از کارهای خوبی که در این زمینه به 
همت اتاق انجام شد، تصویب تجدید ارزیابی سرمایه واحدهای 
تولیدی از س��وی دولت بود که این امر می توان��د به واحدهای 
تولی��دی در تأمین مالی پ��روژه ها و س��رمایه در گردش کمک 
کند. بخش دیگ��ری که اتاق نظرخود را در م��ورد آن ارایه کرد، 
نحوه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها بود که حاصل آن را 
دیدیم.  وی اضافه کرد: نظر اتاق در اجرای فاز نخست این قانون، 
اولویت تولید بود ک��ه در نهایت، تخصی��ص30 درصد به تولید 
مورد تصویب قرار گرفت و فعاًل نی��ز اجرای فاز دوم این قانون به 
علت شرایط تورمی به تعویق افتاده است، اما در هر صورت اتاق 
می تواند با جمع بندی نظرات بخش خصوصی، نظر مشورتی اش 
را به سیاست گذار ارایه دهد،  نه این که نقش حاکمیتی ایفا کند.

نهاوندیان خاطرنش��ان ک��رد: اگر از ات��اق توقع یک دس��تگاه 
سیاست گذار داش��ته باش��یم، باید اتاق دیگری ایجاد کنیم که 
وظیفه خانه بخش خصوصی ب��ودن و تب��ادل آرا را انجام دهد، 
بنابراین اگر نقش خود را به درستی بشناسیم و به آن عمل کنیم، 

بزرگ ترین قدم را برداشته ایم.

وی تصریح کرد: ات��اق باید به دس��تگاه های حاکمیتی راه کار و 
مشاوره ارایه دهد و ما تقویت بخش پایش را در شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی دنبال کرده ایم. رییس اتاق ایران با اشاره 
به موضوع ارز تصریح کرد: اتفاقی که در مورد نرخ ارز افتاد، به طور 
نسبی در برخی از بخش های صادراتی و تولیدی مانند واحدهای 
نساجی اثر مثبت داشت و  به کاهش واردات کمک کرد. افزایش 
نرخ ارز مربوط به تراکم شکاف، حاصل از تورم داخلی و خارجی 

بودکه با یک عامل روانی به ناگهان سیر صعودی پیدا کرد.
نهاوندیان ادامه داد: طرح دو نرخی بودن ارز آثار مخربی دارد و 
س��بب رواج رفتار رانت جویانه و انحراف منابع خواهد شد؛ البته 
موضوع تأمین نیاز تولید به سرمایه در گردش در شرایط افزایش 

نرخ ارز، به طور حتم باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
وی افزود: ما بای��د تالش کنیم که ش��رایطی مهیا ش��ود تا ارز 
صادرکننده در اختیار واردکننده قرار گیرد و اتاق پیشنهاد کرد 
برای تأمین نیاز واردکنندگان، با کمک تش��کل های صادراتی، 

وارداتی و تولیدی، موضوع ارز بخش خصوصی مدیریت شود.
رییس اتاق ایران تصری��ح کرد: اگر ارتب��اط واحدهای تولیدی 
 با بانک ه��ا اصالح ش��ود، بس��یاری از مش��کالت نی��ز برطرف 
خواهد شد. اکنون واحدهای تولیدی بسیاری در شرایط نادرست 
 بانکی، حق اعتراض ندارند و مش��کل روابط فعل��ی، میراث نگاه 

دولتی به اقتصاد است. 
یکی از درخش��ان ترین مواد قانون، بهبود مستمر محیط کسب 
و کار درباره ای��ن موضوع مهم اس��ت و کارگ��روه مربوط به آن 
نیز متش��کل از نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هستند. این کارگروه، قراردادهای بین 
بانک ها و واحدهای تولیدی را مورد بازنگری و اصالح قرار خواهد 

داد و با تصویب شورای پول و اعتبار الزم االجرا خواهد بود.
نهاوندیان در ادامه به موضوع نحوه گش��ایش اعتبار اشاره کرد 
و گفت: اکن��ون در موارد معدود در گش��ایش اعتبار نیز بیش از 
120 درصد واریزی نقدی، مطالبه می شود که به طور حتم باید 

اصالح شود.
وی یادآور شد:  یکی از راه هایی که در اتاق مطرح شد و در بسته 
سیاس��ت های پولی و بانک��ی و بودجه نیز آمد، بحث اس��تفاده 
از خرید دی��ن بود و اگر م��ا بتوانیم خرید دی��ن بانک ها را برای 
واحدهای تولی��دی و خرید دین بانک مرک��زی را برای بانک ها 
راه اندازی کنیم که به مواد اولیه و کاالهای تولیدی ناظر ش��ود، 
بخش زیادی از مش��کل تأمین س��رمایه در گ��ردش واحدهای 

تولیدی برطرف خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد 

افزایش نرخ ارز چگونه اتفاق افتاد؟ 
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 ادامه حاشیه های 
سمفونی کارون

حواشی نشست خبری سمفونی کارون و مسائلی که حتی 
مجید انتظامی نیز ب��ر آنها تأکید کرده بود، در نخس��تین 
اجرای این سمفونی در تاالر وحدت س��ایه انداخت و آن را 
با حاشیه هایی همراه کرد. به گزارش مهر، اجرای سمفونی 
پرس��روصدای »کارون« با تجمع جمعی از دانش��جویان و 
فعاالن محیط زیست در محل برگزاری کنسرت به حاشیه 
کشیده ش��د. برخی از ناهماهنگی ها در صدور کارت های 
دعوت، تأخیر در اجرای این برنامه را موجب شده بود که این 
نیز بر حواشی زیاد این سمفونی افزود. جالب این که برخی 
رسانه ها و خبرنگارانی که در نشست خبری این سمفونی، 
انتظامی و مدیران شرکت آب نیرو را در مورد ساخت این سد 
و نیز چرایی اجرای این سمفونی و مسائل حاشیه ای آن مورد 
انتقاد قرار داده بودند، جایی در این کنسرت نداشتند و از آنها 
برخالف روال همیشگی دعوت نشده بود؛ هرچند مدیران 
تاالر وحدت ادعا کردند بلیت در اختیار آنها بوده، ولی روابط 
عمومی ش��رکت آب نیرو برای برخی رس��انه ها بلیت های 
کنسرت را ارسال کرده بود. در همین رابطه حسین مقیمی، 
مدیر روابط عمومی ش��رکت آب نیرو تأکی��د کرد: ما فقط 
برای خبرنگاران اقتصادی که حوزه کاری شان مرتبط با این 
سمفونی بوده  بلیت کنسرت ارسال کرده ایم. وی در مورد 
اعتراض کنندگان و کسانی که در اجرای کنسرت اختالل 
ایجاد کردند نیز توضیح داد: فعال برنامه ای برای شکایت از 
آنها نداریم. ساخت سد گتوند از ابتدا برای مردم خوزستان و 
مزرعه داران از یک طرف و برای دوستداران میراث فرهنگی 
از س��وی دیگر ایجاد مس��أله کرده بود و با توج��ه به عدم 
پاسخگویی مدیران شرکت آب نیرو، معترضان در نامه ای 
خطاب به مجید انتظامی، از او خواس��تند این سمفونی را 
در سوگ کارون بسازد. این نامه در روز نشست خبری این 
سمفونی در حضور انتظامی مطرح شد که وی خود را مبری 
از سیاست دانست و گفت: من پول گرفتم و قرارداد بستم تا 

این سمفونی را بسازم؛ کاری هم به سیاست ندارم. 
وی در پاسخ به س��ؤال خبرنگاران مبنی بر این که چرا این 
سمفونی را پیش از آنکه سفارش داده شود ننوشته،  در حالی 
که در مصاحبه ای که چند روز پیش انجام داده از عشق وافر 
خود به کارون گفته اس��ت، توضی��ح داد: هزینه ضبط این 
آثار بسیار باالست. وقتی هنوز کس��ی نیست که برای آنها 
سرمایه گذاری کند، دلیلی ندارد که آنها را در منزل خودم 
بایگانی کنم، بنابراین باید نهادی باش��د تا بر روی این آثار 

سرمایه گذاری کند.

نقل روزیادداشت

SMS 30000625555

گزارش

 زیست بوم

خبر

گتوند، سیوند نشود!
دکتر ناصر کرمی- روزنامه نگار در انتقال یک مطلب در کدام دامچاله 
بیفتد بدتر است: اغراق در باره محتوای خبر یا تقلیل آن؟ اینجا یا آنجا 
ممکن اس��ت این یکی بدتر باش��د یا آن یکی، اما در هر حال هر دو بد 
هستند؛ تجربه ای که به نظر می رسد در باره اخبار مرتبط با معضل سد 
گتوند در حال انجام است. تجربه ای که متأسفانه کمابیش در مورد سد 
سیوند هم شاهد آن بودیم. نیمه ماه گذشته شماری از روزنامه نگاران 
طرفدار محیط زیست سفری داشتند به خوزستان برای بازدید از سد 
گتوند و متعاقب آن، گزارش ها و اخب��ار متعددی در باره معضل فنی 
این سد در رسانه ها منتشر شد، اما در کمال شگفتی به جای تمرکز بر 
مشکل اصلی این سد، یعنی خطر حل شدن گنبد نمکی آن در دریاچه 
سد، رسانه ها پر شدند از تصاویر روستاهای نگونبختی که بعد از آبگیری 
سد زیر آب خواهند رفت. بیشتر از همه هم فریاد وااسفاها سر داده شده 
بود برای غرق شدن روستای گتوند! معلوم نیست که از سر بی دقتی 
بوده  یا راهنمایی غلط تورلیدر این روزنامه نگاران یا به قصد نیت خیر 
 اغراق در موضوع، که این دوس��تان چنان اش��تباه بزرگ��ی را مرتکب 
ش��ده اند: گتوند شهرس��تان بزرگی اس��ت با 200هزار نفر جمعیت 
در پایین دس��ت س��د گتوند؛ نه روستاس��ت و نه هرگز با آبگیری سد 
گتوند غرق می شود. ضرر خالی ش��دن مساکن روستایی در محدوده 
 س��د نیز نه مطلقا قابل قیاس با منافع احداث س��د است و نه خطرات 
زیست محیطی کنونی آن. به هر حال در طرح های عمرانی بزرگی مثل 
این سد تأمین زمین و مسکن معوض برای روستاییان و دیگر معارضان 
جزو بخش های نه چندان پرهزینه و معمول پروژه به ش��مار می آید. 
وقتی ما از زیان های سد گتوند صحبت می کنیم، داریم از خطر نابودی 
حیات طبیعی در یکی از قدیمی ترین مساکن کره زمین یعنی جلگه 
خوزستان حرف می زنیم. س��د گتوند ممکن است جلگه ای پر برگ 
 و بار و یکی از زایاترین و حاصل خیزترین مناط��ق ایران را که بیش از 
پنج میلی��ون هموطن م��ا در آن زندگ��ی می کنند، به ش��وره زاری 
بی حاصل تبدیل کند. در چنین ش��رایطی رس��انه های ما پر شده از 
تصویر دو کپر در باالدست سد گتوند و بسیار وااسفاها که برای نجات 

این دو کپر مانع آبگیری سد گتوند شویم!
 در ماجرای س��د س��یوند نی��ز رفتاره��ای خام دس��تانه ش��ماری از 
روزنامه نگاران که اغلب  به گمان خیرخواهی بود، عماًل موجب ش��د 
اذهان عمومی در نیمه راه دلمشغولی در باره ماجرا را از دست بدهد. در 
جهت برانگیختن شور عمومی در آن قضیه، کار حتی به انتشار تصاویر 
فتوشاپی غرق شدن پاسارگاد در س��د سیوند هم رسید؛ تصاویری که 
باعث شد بهانه به دست مجریان س��د مذکور بیفتد و کل اعتراضات را 
از همین دست غیر منطقی و اغراق آمیز بدانند. بعید نیست به زودی 
وزارت نیرو با انتش��ار عکس های هوایی در پی اثبات عدم امکان غرق 
شدن شهر گتوند بیفتد و در این هیاهو آنچه که در محاق کم توجهی ها 
قرار گیرد، سرنوشت میراث پارسوماش و تمدن دیرپای عیالمی باشد.

ماجرای احداث جاده ابر نشان می دهد که آنچه البته به جایی نرسد، 
فریاد دلمشغوالن محیط زیست ایران است. چه منطقی و با ادله حرف 
بزنند و چه شورانگیز و پر احس��اس. چه در پی مدارا با مدعیان چنان 
طرح هایی باشند و چه از سر ناچاری پرخاشگرایانه به آنها بتازند. راست 
بگوییم و دقیق حرف بزنیم. دست کم این است که در عقوبت بازپسین، 

ما را با جاده سازان ابر و سدسازان گتوند و سیوند همراه نمی کنند.

دماوند را حفاظت شده اعالم کنید
دکتر اسماعیل کهرم 

بهترین کاری که رییس سازمان محیط زیست می تواند انجام بدهد، این 
است که منطقه دماوند را منطقه حفاظت شده محیط زیست اعالم کند تا 
 هم این زیبای خفته ایران از آسیب هایی که به شدت آن را احاطه کرده اند

مصون بماند و هم جبران اش��تباهات خ��ود را بکند. ما ب��رای حفظ این 
س��رزمین و این مناطق، خون دل های فراوان خ��ورده ایم. امروز مناطق 
ارزشمند ما وضعیت بسیار تأسف باری دارند و متأسفانه با مجوز سازمان 
محیط زیست در حال تخریب هستند و در این بین دماوند نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.
 بنده در س��ال 1353 گفتم که اگر سدهای باالدست این دریاچه ساخته 

شود نابودی دریاچه ارومیه حتمی 
اس��ت، اما بس��یاری این حرف را 
باور نکردند و ام��روز این دریاچه 
به نمکزار تبدیل ش��ده؛ امروز هم 
می گویم اگر ب��رای دماوند کاری 
نکنیم، قطعا به زودی و طی مدتی 
کوتاه آن را برای همیشه از دست 

خواهیم داد.
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راه اندازی ایستگاه پایش آالینده های خلیج فارس و عمان 
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ایستگاه 
 پایش آالین��ده های آب خلیج فارس و دریای عمان س��ال آین��ده در تنگه هرمز 

راه اندازی می شود.

 برای س��ودجویان و چپاولگران منابع طبیع��ی، نمک مفت و 
بادآورده هم پرارزش اس��ت. هیچ بعید نیس��ت این عده برای 
فروش نمک به اجانب، از مدتی پیش وارد معامله نشده باشند. 
 در این تصاویرمنتش��ر شده از س��وي حامیان محیط زیست، 
طوفان های نمک در زمین های اطراف دریاچه ارومیه به خوبی 
مشهود است. پیش از این، فعاالن محیط زیست و حتی برخی 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نس��بت به وقوع »فاجعه 
سونامی نمک« هش��دار داده بودند. سونامی نمک اصطالحی 
 اس��ت که برای طوفان های نمک برخاس��ته از بستر خشک و 
نمک اندود دریاچه ارومیه استفاده می ش��ود. این طوفان ها، 
نمک به جای مانده از دریاچه خش��ک ش��ده را به زمین های 
 کش��اورزی و مراتع اط��راف می برن��د و از س��وی دیگر باعث 
بیماری های تنفس��ی برای حاشیه نش��ینان دریاچه ارومیه 

می شوند. 

بیش از 30 س��ال پیش، تراژدی غم اف��زای کاردآجین کردن 
ارومیه با ساخت آن جاده  بدنهاد کلید خورد. گرچه فعالیت های 
بطئی و مقطعی نظیر برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه برای 
نجات آن انجام می شود، اما در فضایی پرسوظن و دانش گریز  
که منتقدان را غرض ورز می نامند و هر سوء مدیریتی در حوزه 
محیط زیس��ت با تغییر اقلیم و تصمیم غلط گذشتگان توجیه 

می شود، محال است کاری از پیش برود. 
گویی همه توان آشکار و نهان به کار گرفته شده بود تا نمک زار 
ارومیه به وجود آید. این بار اهریمنان نیرنگ ساز و توطئه افکن 
اجنبی نیس��تند که چنین فاجعه ای را خلق می کنند؛ نابودی 
ارومیه به دستان توانگر ایرانی به وقوع می پیوندد و این چنین 
برگ زرینی دیگر به کارنامه توسعه و سدسازی مرزهای پرگهر 

افزوده می شود.
دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه، از نخستین کسانی بود 

که فاجعه ارومیه را هشدار می داد. او در مصاحبه ای گفت، وضع 
ارومیه خوب نیس��ت و اضافه کرد نمی توان با یک پیچ گوشتی 
بزرگ، ساعتی ظریف را تعمیر کرد. س��ال 13۸1 انوشیروان 
نجفی، معاون وقت س��ازمان محیط زیس��ت )در دوره ریاست 
معصومه ابت��کار( در گفتگو با نش��ریه ای، از پیش بینی تلخی 
خبر داد: »12 س��ال دیگر بزرگ ترین دریاچ��ه داخلی ایران 
 خشک می شود!« هشدار این مقام دولتی نیز راه به جایی نبرد. 
براساس آماری که ش��رکت دولتی منابع آب ایران ارائه کرده، 
امروز 3۷ سد آب رسانی به دریاچه ارومیه را محدود کرده اند، 
12 س��د در دست ساخت هس��تند و ۴0 س��د دیگر در دست 

برنامه ریزی و مطالعه. 
پیش از آن نیز جاده مشهور شهید کالنتری بخش عمده ای از 
این دریاچه را به دو قسمت نامساوی تقسیم کرده بود. حکایت 
تاراج آرمتیای ارومیه، یگانه سخت پوست منحصر به فرد این 
پهنه آبی، نیز خود ماجرایی بود غم افزا. البته با آگاهی رسانی، 
پیگیری رسانه ها و گروهی از تشکل های زیست محیطِی محلی 
این یغماگری به سرعت پایان یافت؛ ماجرایی که می رفت تا به 

قرارداد دارسی در حوزه محیط طبیعی بدل شود.
در گفتگوی��ی رادیوی��ی -ک��ه عن��وان آن را مناظ��ره علمی 
گذاش��ته اند- محمد درویش، کارش��ناس مناب��ع طبیعی رو 
به روی علیرضا دائمی، مش��اور مناب��ع آب معاونت آب وزارت 
نیرو نشسته اس��ت و به نکته ای دردآور اشاره می کند. به گفته 
درویش، طی هفت سال وسعت اراضی کشاورزی در آذربایجان 
غربی نزدیک به صد هزار هکتار افزایش پیدا کرده، در حالی که 

منبع جدید آب برای منطقه تعریف نشده است. 
درویش از مدافع سدسازی س��ؤال می کند که مدیریت حاکم 
بر حوضه دریاچه ارومیه کجا بوده که اجازه داده اس��ت سطح 
اراضی کش��اورزی در این مدت افزایش پی��دا کند، بدون این 
که بازده آبیاری افزایش یافته باشد؟ علیرضا دائمی نیز پاسخ 
می دهد که جمعیت حوزه افزایش یافته و امکانات دانش فنی 
 هم اجازه داده است حق طبیعت را بگیریم... برای حوزه ای که 
چهار و نیم میلی��ون نفر زندگی می کنند، نمی ش��ود صنایع و 
کشاورزی را گسترش نداد؛ البته در سخنان کارشناس مدافع 
س��د و سدس��ازی این نکته به میان نمی آید که اگر قرار است 
صنایع داخلی و کش��اورزی وطنی توس��عه پیدا کند، چگونه 
رقبای چینی بازار داخلی را از هر نظر قبضه کرده اند. این تضاد 

تلخ با هیچ معادله و معیاری تطابق ندارد.

 رخدادی که پیش بینی می شد

سونامی نمک دریاچه ارومیه آغاز شد

روز خرید بدون نایلکس در تقویم ثبت می شود
هفت فروش��گاه ش��هروند و پنج میدان اصلی میوه و تره بار 
تهران روز 21تیرماه کاالهای خود را بدون کیسه نایلونی و 

ظروف یک بارمصرف پلیمری عرضه خواهند کرد.
 این نخستین گام برای حذف کیسه ها و ظروف تجزیه ناپذیر 
از چرخه زباله های شهری است. مسئوالن شهری امیدوارند 
با مشارکت شهروندان بتوانند با این اقدام زمینه حذف کامل 
این ظروف را از فروشگاه ها و میادین تره بار شهر فراهم کنند.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران 
هدف از نامگذاری روز 21تیرماه به عنوان روز بدون نایلکس 
را ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه مضرات بهداشتی و 
محیط زیستی استفاده از کیسه های نایلونی و آماده سازی  

بستری مناسب برای مسئولین جهت قانونگذاری دانست.

به گزارش همشهری آنالین، محمدهادی حیدرزاده با اشاره 
به این که زباله های پالستیکی هم اکنون یکی از معضالت 
جدی کالنش��هرهای دنیا ازجمله تهران به حساب می آید، 
گفت: به علت تولید انبوه و ارزانی کیس��ه نایلونی متأسفانه 
میزان اس��تفاده از آن در شهرها بس��یار افزایش پیدا کرده 
اس��ت. وی افزود: آمار و ارقام نش��ان می دهد که کشور ما 
به علت این که تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی است، جزو 
یکی از کشورهای پرمصرف دنیا از لحاظ کیسه های نایلونی 

به شمار می آید.
به گفته حیدرزاده، شاید تغییر شیوه خرید مردم، دلیلی بر 
افزایش تولید کیسه های نایلونی باشد که به نوعی سیستم 

خرید زنبیلی به خرید بسته بندی تغییر شکل داده است.

رییس ستاد محیط زیس��ت و توس��عه پایدار یادآور شد: از 
تماس مس��تقیم مواد غذای��ی داغ با ظروف و کیس��ه های 
نایلونی، 9سرطان در انس��ان ایجاد می شود که شایع ترین 
آن سرطان معده است. حیدرزاده گفت: با توجه به اهمیت 
موضوع اس��تفاده از کیس��ه های نایلونی، براساس مصوبه 
ش��ورای اس��المی ش��هر تهران، کارگروهی با دو فعالیت 
در زمینه تغیی��ر کیس��ه های نایلون��ی از تجدیدناپذیر به 
تجدیدپذی��ر و دوم بح��ث آم��وزش و فرهنگس��ازی  و 

اطالع رسانی تشکیل شد.
حیدرزاده با اشاره به این که این روز بهانه ای است که توجه 
افکار عمومی به این موضوع معطوف شود، افزود: در حوزه 
آموزش محیط زیست معموال نامگذاری یک روز، برای جلب 

مشارکت شهروندان و مسئولین بوده است، به همین دلیل 
در کارگروه مقرر شد در آستانه ماه مبارک رمضان یک روز 

به نام روز بدون نایلکس نامگذاری شود.

 تاالب گندمان در خطر
 حریق گسترده

فرود و فراز

ش�رایط و وضعیت کنونی تاالب گندمان چهارمحال و بختیاری حاکی از آن اس�ت 
که این تاالب در خطر آتش س�وزی گس�ترده ق�رار دارد.  تاالب گندم�ان در چهار 
 محال بختی�اری یک�ی از ۱۰ ت�االب برتر پرن�ده نگری در ایران اس�ت ک�ه در دفتر 
بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی لندن به ثبت رس�یده اس�ت. ای�ن تاالب که به 
عنوان زیس�تگاهی با ارزش در میان ۱۰5 زیستگاه مهم پرندگان در ایران شناسایی 
 شده، در شمار زیباترین تاالب های کشور و مهم ترین کانون های گردشگری استان
چهارمحال و بختیاری قرار داشته و زیستگاهی منحصربه فرد برای زمستان گذرانی و 
تخمگذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی محسوب می شود که نزدیک 
 به ۱5 گونه پرنده بومی و قریب به ۳۰ گونه پرنده مهاجر نواحی سردس�یر ش�مالی با 
جمعیت های زیاد، انواع مارها، قورباغه ها، الک پش�ت ها، پستانداران و ماهی ها را 
در خود جای داده است.خشکی بی سابقه و صدمات وارده از یک سو و نبود امکانات 
و اعتبار الزم از س�وی دیگر، وضعیت تاالب گندمان را بحرانی و بسیار نگران کننده 
کرده، به طوری که احتمال تکرار آتش سوزی گس�ترده مانند سه سال پیش در این 
تاالب وجود دارد.خشکسالی سال های اخیر، افزایش درجه حرارت و تبخیر از جمله 
تهدیدهای طبیعی است که به همراه احداث سد و قطع حق آبه طبیعی، تاالب گندمان 

را در برابر تهدید آتش سوزی بسیار حساس و شکننده کرده است.
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 تخریب میانکاله؛ گل  بود 
به سبزه نیز آراسته شد

مسابقه تاالب نوردی که برای دومین سال )جمعه گذشته( در تاالب 
میانکاله برگزار ش��د، انتقادات ش��دید کارشناس��ان محیط زیست 
را برانگیخ��ت. به گزارش همش��هری آنالین، دکت��ر برهان ریاضی، 
پژوهش��گر تاالب ها دراین باره گفت: برگزاری چنی��ن برنامه هایی 
می تواند اکوسیستم شکننده میانکاله را با خطر جدی مواجه سازد، 
به ویژه اگر در مناطق با حساسیت باالی میانکاله این مسابقه برگزار 
شود. وی تصریح کرد: گرچه در مواردی می توان در مناطق حفاظت 
ش��ده و پناهگاه حیات وحش برنامه های تفرجی برگزار کرد، اما هر 
برنامه ای باید منطبق با معیارهای زیست محیطی و با توجه به توان و 
ظرفیت اکوسیستم و زیرنظر متخصصان محیط زیست برگزار شود. 
ریاضی با اشاره به این که تاالب و پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی 
از ایستگاه های با  ارزش زمستان گذرانی پرندگان مهاجر و زیستگاه 
پرندگان بومی اس��ت، گفت: در گذشته اگر آس��یبی به تاالب وارد 
می ش��د طبیعت قابلیت دفاع و ترمیم داش��ت، ولی در حال حاضر 
میانکاله به دلیل تهدیدات فراوان ای��ن قابلیت را ندارد. به گفته وی، 
دخالت هایی نظیر برگزاری مسابقه تاالب نوردی در منطقه همچون 
تیر خالص اس��ت، از این رو ضروری است هرگونه اقدامی حتی تردد 
قایق، سروصدا و رفت  و آمد در منطقه با احتیاط فراوان توأم باشد تا 

وضعیت شکننده منطقه بیش از این آسیب نبیند.

سام  تصاویر منتشر شده از سوی گروه »حامیان محیط زیست آذربایجان« در فضای مجازی ابعاد 
جدید خشک شدن دریاچه ارومیه را آشکار کرد. پیش از این  محمدباقر صدوق، معاون سازمان خسروي فرد

محیط زیست دولت دهم گفته بود : »واقعیت این است که طبیعت با کسی شوخی ندارد و دریاچه 
ارومیه در صورتی که اقدام جدی برای نجات آن صورت نگیرد خشک می شود.« این مقام دولتی نگفته بود که این 
»اقدام جدی« را چه کسانی باید انجام دهند و اساسا سهم و نقش سازمان او در این رسوایی طبیعی-ملی چیست؟ 

او اضافه کرده بود که با خشک شدن این دریاچه ۱۰ میلیارد تن نمک برجای خواهد ماند.



يادداشت
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احضار
442 چون خانم اعظم میرعالیی فرزند س��ید جلیل ش��کایتی علیه آقای جواد احمدی مبنی 
ب��ر توهین و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900439ک104 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 91/5/31 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5751 ش��عبه 104 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ 
2424، ش��ماره ابالغنامه: 9010100351006037، شماره پرونده: 9009980351000662، 
شماره بایگانی شعبه: 900662، مشخصات ابالغ شوندگان حقیقی: 1- آقاي محمد رضایي، 
فرزند مهدي 2- آقای غالمرضا رش��یدی نام پدر: قاس��معلی هر دو مجهول المکان، تاریخ 
حضور 1391/5/31 سه شنبه ساعت 9:30 محل حضور: اصفهان، خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت، س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316، علت حضور: 
در خصوص واخواهي موسسه مهر بسیجیان اصفهان علیه شما در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگي در این دادگاه حاضر شوید. اطهری بروجنی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان

ابالغ
2429 ش��ماره پرونده: 9009980351300437، ش��ماره بایگانی شعبه: 900440، خواهان 
نوراله جوان بخت دادخواس��تی به طرفیت خوانده عس��گر بابایی به خواسته مطالبه مبلغ 
56400000 ریال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و 
به کالسه 9009980351300440 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/25 و ساعت 
8:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2523،آقاي احمد حش��تمي پور با وکالت آقاي علیرضا حمزه فرزند رضا دادخواس��تي به 
طرفیت خانم س��وگند رحماني )رحمتي( فرزند ولي به خواس��ته تنفیذ طالق منعقد شده و 
اجرا ش��ده در کش��ور ایاالت متحده آمریکا به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به کالسه 
9109980352200301 و به ش��ماره بایگاني 910307 در شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي 
اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسیدگي مورخ 91/5/25 ساعت 9:30 صبح تعیین شده است از 
آنجا که خوانده مجهول المکان مي باشد به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ي مدني مراتب در یکي از روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در وقت رس��یدگي 
فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثاني دادخواست و ضمایم 
به دفت��ر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمی��م قانوني خواهد بود. مدیر 

دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- افغاني 

ابالغ 
2527، ش��ماره ابالغیه: 9110100351500650، ش��ماره پرونده: 9109980351500206، 
شماره بایگانی شعبه: 910210، خواهان علیرضا عشق علي دادخواستي به طرفیت خوانده 
س��ید امیر طباطبایي به خواس��ته مطالبه وجه س��فته تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به کالسه 9109980351500206 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگي آن 1391/05/31 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان وب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي 
دادگاهه��اي عموم��ي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکي 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. شعبه پانزدهم دادگاه عمومي 

حقوقي شهرستان اصفهان 

آگهي ابالغ 
2530، ش��ماره ابالغیه: 9110100351401217، ش��ماره پرونده: 9009980351401394، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901394، خواهان حمید منصوري حس��ن آبادي دادخواستي به 
طرفیت خوانده ابراهیم مسرور خیر آبادي به خواسته مطالبه طلب و تامین خواسته تقدیم 
دادگاههاي عمومي شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه چهاردهم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تري کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالسه 
9009980351401394 ثبت گردیده که وقت رس��یدگي آن 1391/05/25 و س��اعت 09:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه عمومي 

)حقوقي( شهرستان اصفهان 

ابالغ رأی
2581، ش��ماره دادنامه: 9109970351500056، ش��ماره پرونده: 9009980351500636، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900642، خواهان: موسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان مدیریت 
م��راد علي نیک��و پناه با وکالت خانم لیال  راکي به نش��اني اصفهان چه��ار باغ باال مجتمع 
پارس��یان طبقه زیرین واح��د 104، خوان��دگان: 1- آقاي محمد کاظم هاش��مي، 2- آقاي 
س��عید بنائیان، 3- آقاي احمدرضا ترکي، 4- آقاي سعید هاشمي همگي به نشاني مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک،  گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ي محتویات پرونده 
ختم دادرس��ي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در 
خصوص دعوي موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم لیال راکي به طرفیت 
آقایان س��عید و محمد کاظم هاشمي و احمدرضا ترکي و سعید بنائیان به خواسته مطالبه 
مبلغ نود و یک میلیون و پانصد و بیست هزار ریال و خسارت دادرسي به استناد چکهاي 
849950 و 147465 و 221035 نظر به اینکه مس��تندات ابزاري خواهان داللت بر اش��تغال 
ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعي که برائت ذمه خود 
یا بي اعتباري مس��تندات خواهان را ثابت س��ازد ارائه ننموده است دعوي خواهان مقرون 
به صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسي مدني خواندگان به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار 
و چهارصد ریال بابت هزینه دادرس��ي و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني در 
حق خواهان محکوم مي گردد ضمنًا دایره اجراء خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از 
تاریخ مطالبه )س��ر رس��ید چکها 90/1/20( لغایت زمان اجراي حکم وفق جدول ش��اخص 
اعداد تورمي بانک مرکزي محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد 
ش��د راي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعت��راض در این دادگاه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهي است. رئیس شعبه 15 دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان- سراج 

ابالغ 
2585، تجدی��د نظر خواه آقاي محمود مصباح به طرفی��ت تجدید نظر خوانده مجید بهیاني 
نس��بت ب��ه دادنامه ش��ماره 350400150 – 91/2/12 در پرونده کالس��ه 1029/90 ح / 4 
ش��عبه چهارم دادگاه عمومي حقوق��ي اصفهان اقدام به تجدید نظ��ر خواهي نموده که بر 
اس��اس آن ق��رار رد دعوي خواهان به خواس��ته الزام ب��ه تحویل و تس��لیم مبیع صادر 
گردیده اس��ت لذا با توجه به مجه��ول المکان بودن تجدید نظر خوان��ده مراتب در اجراي 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني ی��ک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان 
درج و آگه��ي و ب��ه تجدید نظر خوانده مجه��ول المکان ابالغ مي گردد ظ��رف ده روز از 
تاری��خ نش��ر آگهي با مراجعه به دفتر ش��عبه و دریافت نس��خه دوم دادخواس��ت تجدید 
 نظ��ر و ضمائم آن پاس��خ کتبي خ��ود را در فرجه مرقوم ارائه نماید. دفتر ش��عبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقي اصفهان 

ابالغ رأی
2586، ش��ماره دادنامه: 9109970351000201، ش��ماره پرونده: 9009980351001053، 
شماره بایگانی شعبه: 901053، خواهان: آقاي بهروز حقایق به نشاني اصفهان، خ صمدیه 
ش��رقي، روبروي قرض الحس��نه موالموحدین ابوذر، خوانده: خانم بتول احسان مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوي 
آقاي بهروز حقایق زواره به طرفیت خانم بتول احس��اني خوراس��گاني به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به شماره 197555 مورخ 89/7/18 بانک 
ملي ایران نظر به اینکه رونوشت مصدق چک و گواهي عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء 
اصول مدارک در ید خواهان موید صحت ادعاي خواهان مي باشد و خوانده با وصف ابالغ 
از طریق نش��ر آگهي حضور نیافته و دفاعي به عمل نیاورده است لذا دعوي خواهان ثابت 
تش��خیص و مستنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسي 
مدن��ي تبصره الحاقي به ماده 2 قانون چک خوانده به پرداخت اصل خواس��ته به انضمام 
مبلغ هزینه دادرسي و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبناي نرخ تورم شاخص بانک 
مرکزي از تاریخ چک تا وصول محکوم به در حق خواهان مي نماید. راي صادره غیابي و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي است. رئیس شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي 

اصفهان- بهرام اصالني 

ابالغ اجرائیه
2588، شماره اجرائیه: 9110420350200043، ش��ماره پرونده: 8909980350200839، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890861، به موجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9110090350200738 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8909970350201617 محکوم علیهم 
1- س��ید سعید امیر ش��اکرمي فرزند رحمان، به نشاني: خ پروین، بن بست ش صغیرا، پ 
233، 2- احمدرضا فاضل زاده حبیب آبادي، فرزند عباس��علي، مجهول المکان، 3- شرکت 
شایان اسکان سپاهان به نشاني خ پروین اعتصامي، بن بست صغیرا، پ 223، محکوم اند 
)ش��رکت شایان اسکان و احمدرضا فاضل زاده غیابا( و سید سعید امیر شاکرمي حضورا 
و متضامنًا به 1- پرداخت مبلغ 41/500/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 885000 
ریال بابت هزینه دادرس��ي و 2 درصد خواسته بابت هزینه واخواست سفته ها و پرداخت 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانوني و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
س��فته ها سالیانه 31 درصد طبق توافقنامه لغایت اجراي حکم که بر اساس شاخص تورم 
مربوط��ه در حق محکوم له بانک صادرات ایران )سرپرس��تي اصفهان( به مدیریت محمد 
رضا عرفایي به نش��اني خ س��عادت آباد، س��اختمان بانک صادرات اجراي احکام مکلف 
اس��ت خسارت تاخیر تادیه را به ش��رح فوق محاسبه و از محکوم علیهم اخذ و به محکوم 
له پرداخت نماید و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ اب��الغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجراییه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بود اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا 
قسمتي از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات جبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني مي باشد به قانون 
اجراي احکام مدني و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نماید. قربانی- مدیر دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان

ابالغ دادنامه
2625 خواه��ان صدیقه توازیانی با وکالت خانم مژگان ش��مس دادخواس��تی به ش��ماره 
پرون��ده 901105 به طرفیت خوانده س��ید اکبر رضوانی به خواس��ته عدم امکان س��ازش 
تقدی��م ش��عبه 25 دادگاه حقوق��ی اصفهان واق��ع در خیابان ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری طبق��ه دوم اطاق 260 نموده اس��ت. و وقت رس��یدگی آن رأی غیابی و ظرف 
20 روز قاب��ل واخواهی و س��پس قابل اعتراض تعیین گردیده اس��ت. بعلت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت حاضر گردد. ش��یرین کام- مدی��ر دفتر ش��عبه 25 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2626 خواهان زهرا خاکس��ار دادخواستی به ش��ماره پرونده 901197 به طرفیت خوانده 
ارهام قاسمی به خواسته گواهی امکان سازش تقدیم شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری طبقه دوم اطاق 260 نموده است. و وقت 
رس��یدگی آن ظرف بیست روز قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظر و فرجام می باشد. 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادنامه را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شیرین کام- مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2628 ش��ماره دادنامه: 9109970351100212، ش��ماره پرونده: 9009980351100975، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900977، خواهان: آقای ناصر طالبی به نش��انی اصفهان میدان 
ارتش بلوار کش��اورز نبش بن بست بوستان مجتمع مسکونی میالد، خوانده: آقای ارسالن 
و محمدحس��ین کرمی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: اعتراض به رأی شورای حل 
اختالف، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذی��ل مبادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص تجدیدنظرخواهی آقای 
ناصر طالبی نس��بت به دادنامه ش��ماره 133 مورخه 90/2/24 صادره از ش��عبه هیجدهم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان که حس��ب آن نسبت به آقای محمدحس��ین کرمی قرار رد 
دعوی صادر گردیده، دادگاه با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواه، مالحظه اسناد موجود 
و اینکه مش��خص می باش��د که آقای محمدحس��ین کرمی ظهرنویسی س��فته ها را انجام 
داده، فلذا دادگاه مس��تنداً به ماده 31 قانون شورای حل اختالف با رعایت ماده 249 قانون 
تج��ارت، ضمن نقض دادنامه فوق در این قس��مت، حکم به محکومیت آقای محمدحس��ین 
کرمی به صورت تضامنی به پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه فوق الذکر را به همراه دیگر 
محکوم علیه، صادر و اعالم می دارد. رأی صادره قطعی اس��ت.  اقبالی- دادرس شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2726، ش��ماره دادنامه: 9109970351400165 ش��ماره پرونده: 9009980351401250 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901250. خواهان: خانم صدیقه خلیلی بروجن��ی با وکالت آقای 
محم��ود آذربایجانی به نش��انی اصفهان چه��ارراه نورباران ابتدای ش��ریف واقفی جنب 
بانک تجارت س��اختمان بهم��ن ط 1 خوانده: آقای محمودرضا خلیلی بروجنی به نش��انی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامین خواسته گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خص��وص دعوی خانم صدیقه خلیلی بروجن��ی فرزند رضا قلی با وکالت 
آقای محم��ود آذربایجانی به طرفیت آقای محمود رضا خلیل��ی بروجنی فرزند رضا قلی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه و 
باب��ت یک فقره چک به ش��ماره 66892501/04533 مورخ 90/5/24 عهده بانک دی نظر به 
بقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد 
واینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی 
ب��ر پرداخت دی��ن و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 
و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
1/600/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه بر اس��اس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ 
سررس��ید 90/5/24 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان- محمدرضا محمدی جرقویه ای شماره م/ الف 5186. 

ابالغ رأی
2727، ش��ماره ابالغیه: 9110100352000887 ش��ماره پرون��ده: 9009980352001457 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901526، خواهان خانم مریم ش��اه محمدی اش��نی فرزند نگهدار 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای حسنعلی حسنی فرزند خیر اله به خواسته طالق تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه بیستم دادگاه عمومی 
حقوقی) خانواده( شهرستان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به کالسه پرونده 9001526 
ح /20 ثبت گردیده که در پرونده در اجرای ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده 
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار ارجاع امر به داوری صادر 
ش��ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون فوق الذکر و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود یکی از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در آئین نامه فوق الذکر 
اس��ت را به عنوان داور خود به ش��عبه معرفی نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام 

خواهد شد. دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م/ الف 5185.

ابالغ رأی
2729، ش��ماره دادنامه 9109970350600182 ش��ماره پرون��ده: 9009980350600792 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900801، خواهان: س��ازمان صنایع هوا فضا با وکالت معاونت 
بازپرس��ی و حقوقی سازمان صنایع هوا فضا به نشانی تهران میدان نو بنیاد ابتدای خ ش 
لنکری س��تاد سازمان معاونت بازپرس��ی و حقوقی خوانده: آقای جواد شانه ساز زاده به 
نش��انی اصفهان خ مشتاق اول جنب رس��توران فانوس پ 68 ط فوقانی شرکت زرین دانه 
نقش جهان )مجهول المکان( خواسته ها: 1- استرداد ثمن معامله 2- فسخ قرارداد گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
 خصوص دعوای سازمان صنایع هوا فضا به طرفیت آقای جواد شانه ساز زاده فرزند جعفر 
به خواسته فسخ مبایعه نامه مورخ 75/2/22 و استرداد کل ثمن به مبلغ 50/000/000 ریال 
به انضمام کلیه خس��ارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به این 
که س��ازمان خواهان علت فسخ مبایعه نامه را نداشتن مالکیت خواهان و عدم امکان انتقال 
رسمی مورد معامله اعالم می نماید و با عنایت به این که متن مبایعه نامه استنادی خواهان 
داللت بر فروش حق کرد زمین زراعی دارد و تعهد فروش��نده به انتقال رسمی صرف نظر 
از این که منوط به آماده ش��دن مقدمات واگذاری ش��ده اس��ت خارج از نتایج قراردادی و 
عرفی قرارداد می باش��د و دادگاه به لحاظ عدم انطباق اعم��ال خیار با خیارات پیش بینی 
شده قانونی و با عنایت به اصل لزوم قراردادها دعوای مطروحه را ثابت ندانسته و مستنداً 
به ماده 457 قانون مدنی که مقرر می دارد هر بیع الزم اس��ت مگر این که یکی از خیارات  
در آن ثابت ش��ود به لحاظ عدم احراز یکی از خیارات قانونی رای بر بطالن دعوا صادر و 
اعالم می نماید رای صادره از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر اس��تان است. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمد 

محمدی شماره م/ الف 5183. 

ابالغ 
2730، شماره ابالغ نامه: 9110100350601437، شماره پرونده: 9009980350600792، 
شماره بایگانی ش��عبه: 900801، مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی: آقای جواد شانه ساز 
 زاده فرزند جعفر به نشانی اصفهان خ مشتاق اول جنب رستوران فانوس پ 68 ط فوقانی 
ش��رکت زرین دانه نقش جهان )مجهول المکان( مدارک پیوس��ت: در خصوص تجدید نظر 
خواهی / س��ازمان هوا فضا به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 0182 صادره از این 
ش��عبه به پیوس��ت نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می 
ش��ود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- منوچهر فانی شماره م/ الف 5182. 

ابالغ رأی
2731، ش��ماره دادنامه: 9109970350300080 ش��ماره پرون��ده: 9009980350301084 
شماره بایگانی شعبه: 901084، خواهان: آقای مسعود زارعان به نشانی اصفهان / خ مدرس/ 
خ مولوی / بن بس��ت عرفان / پ 313. خوانده: آقای هادی ابوالحس��نی به نش��انی مجهول 
المکان خواس��ته : مطالبه وجه چک گردش��کار: دادگاه با عنایت ب��ه جامع محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه نظر به 
اینکه خواهان مس��عود زارعان باستناد 3 فقره چک به ش��ماره های 622800 و 148882 و 
386366 عهده بانک ملی جمعًا به مبلغ 53/000/000 ریال به طرفیت هادی ابوالحس��نی طرح 
دعوی نموده با توجه به این که صحت و اصالت مستندات مذکور از ایراد و اعتراض مصون 
 و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آن ها به خوانده نیز مسلم و 
وجود اصل چک ها در ید خواهان استقرار دین بر عهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در 
استغال ذمه مشارالیه و طلب خواهان دارد و با توجه به این که وی هیچ گونه دلیلی بر بری 
الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده 
لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ 1/110/000 بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک ها تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. دادرس شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- سید علی کاظمی شماره م/ الف 5181. 

ابالغ رأی
2733، ش��ماره دادنامه: 9109970354600339 ش��ماره پرونده: 8909980358700683 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891426، متهمین: 1- آقای عباس ابراهیمی 2- آقای رسول باالیی 
3- آقای احسان دهقانی 4- آقای رضا کاظمی همگی به نشانی مجهول المکان اتهام: ضرب 
و جرح عمدی گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه اتهام انتسابی آقایان رسول باالیی 
و احسان دهقانی و عباس ابراهیمی و رضا کاظمی دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی آقای اکبر قادری از جهت جنبه عمومی با توجه به تحقیقات انجام ش��ده و شکوائیه 
اولیه ش��اکی و گواهی پزش��کی قانونی و اینکه نامبردگان علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
دادگاه حضور پیدا نکرده اند محرز اس��ت علیه��ذا دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 269 و 
بند 1 ماده 22 قانون مجازات اس��المی به لحاظ گذش��ت شاکی هر یک از نامبردگان را به 
پرداخ��ت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دول��ت بدل از حبس محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز واخواهی پذیر در همین دادگاه می باش��د. رئیس 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان – اعظمی شماره م/ الف 5189. 

ابالغ رأی
2734، ش��ماره دادنامه: 9109970352800372 ش��ماره پرونده: 9009980365801419 
شماره بایگانی شعبه: 901367، شاکی : خانم منصوره باقریه با کفالت آقای احمدرضا الوان 
سازیزدی به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی مقابل ساختمان نفیس بن بست بهار )33( 
پالک 17 متهم: آقای سید محسن مکبر به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک انفاق گردشکار: 
 دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای س��ید محس��ن مکبر فرزند س��ید مرتضی 
ک��ه بلحاظ متواری بودن از طریق نش��ر آگهی به جلس��ه ی دادرس��ی دعوت به حضور 
ش��ده است مبنی بر ترک انفاق نسبت به همس��رش خانم منصوره باقریه و همچنین ترک 
انفاق نس��بت به فرزند مش��ترک زوجین موس��وم به بهنام نه س��اله با عنایت به شکایت 
ش��اکیه و گ��زارش مامورین انتظامی و ق��در متیقن حاصل از اظهارات ش��هود و مطلعین 
 و مت��واری ب��ودن متهم و در نتیجه ع��دم دفاع موثر و مویداً به س��ایر قرائ��ن و امارات 
قوی��ه ی منعکس در پرون��ده مجرمیت وی به اعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه با 
انطباق عملکردش با ماده 642 قانون مجازات اس��المی مشار الیه را به تحمل مدت سه ماه 
و ی��ک روز حبس تعریزاً محکوم می نماید رای ص��ادره غیابی و در مهلت ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزائی اصفهان شماره م/ الف 5190. 

ابالغ رأی
2735، ش��ماره دادنامه: 9109970354100157 ش��ماره پرونده: 9009980365801155 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901087. ش��اکی: خانم لیال حس��ن حی��دری به نش��انی خانه 
اصفهان فلکه نوبهار دوم گلس��تان غربی بن گلها درب آخر س��فید رن��گ متهم: آقای امید 
عب��د یزدان مجهول الم��کان اتهام ه��ا: 1- توهین 2- تهدی��د گردش��کار: دادگاه با توجه 
ب��ه محتویات پرونده و با اس��تعانت از خداون��د قادر متعال ختم رس��یدگی را اعالم و به 

ش��رح زیر مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای دادگاه: در خص��وص اتهام آقای امید 
عبد یزدان فرزند منصور دایر بر فحاش��ی و تهدید نس��بت به ش��اکیه موضوع ش��کایت 
خان��م لیال حس��ن حی��دری فرزند غری��ب دادگاه با بررس��ی اوراق و محتوی��ات پرونده 
 و ب��ا توجه ب��ه کیفر خواس��ت ص��ادره از ناحیه دادس��رای عمومی و انق��الب اصفهان 
ش��کایت شاکی خصوصی اظهارات ماخوذه شاهد در مرحله دادسرا عدم حضور متهم در 
مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه علی رغم انتشار آگهی در روزنامه جهت دفاع از خویش 
و با توجه به س��ایر قراین و ش��واهد موجوددر پرونده بزهکاری متهم را محرز و مس��لم 
تش��خیص مس��تنداً به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمی رای بر محکومیت متهم به 
تحمل 74 ضربه ش��الق تعزیری بابت بزه فحاش��ی به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت 
ب��زه تهدید صادر و اعالم می گ��ردد رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان- 

سعید نوروزی شماره م/ الف 5273. 

ابالغ رأی
2736، ش��ماره دادنامه: 9109970351200073 ش��ماره پرونده: 9009980351200705، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900706، خواهان: آقای پیام اسماعیلی به نشانی پوالدشهر – محله 
آ 3 ورودی 303 طبقه س��وم پ 14 خوانده: آقای ولی اله لش��نی به نش��انی مجهول المکان 
خواس��ته مطالبه طلب گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی آقای پیام اسماعیلی فرزند مرتضی به 
طرفیت آقای ولی اهلل لشنی بخواسته مطالبه مبلغ 103/500/000 ریال وجه چک های شماره 
موجود در پرونده عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 103/500/000ریال بابت اصل 
خواس��ته و 2/283/000 ریال بابت مجموع خس��ارات دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ س��ر رس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. امید 

حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م/ الف 5277. 

ابالغ رأی
2740، ش��ماره دادنامه: 9109970352400034. ش��ماره پرونده: 9009980352401217 
شماره بایگانی شعبه: 901227. خواهان: آقای محمد فتاحی با وکالت آقای سید احمد فدکی 
به نشانی خ مطهری حد فاصل پل شیری و پل فلزی جنب شیرینی سرای پانته آ طبقه سوم 
خوانده: آقای یاس��ر شریعتی نجف آبادی به نش��انی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای احمد فدکی به وکالت از آقای محمد فتاحی به طرفیت 
آقای یاس��ر ش��ریعتی نجف آبادی فرزند رحمت اله بخواسته مطالبه مبلغ 90 میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به ش��ماره 811011- 90/3/27 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی 
عدم پرداخت آن و این که خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده 
و دلیلی بر برائت ذمه خوایش ارائه ننموده اس��ت فلذا دادگاه مس��تنداً به مواد 249 و 313 
و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و خس��ارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
1390/3/27 لغای��ت تاریخ اجرای رای برابر مقررات در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. 

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- قاسم قربانی شماره م/ الف 5436 . 

ابالغ اجرائیه
2741، ش��ماره اجرائیه: 9110420351200087 ش��ماره پرون��ده 8909980351200579 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890581، به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090351200515 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9009970351201501 محکوم علیه 
مهدی ش��اطری فرزند مرتضی به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
68/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/808/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی 
و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ س��ر رس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم 
له س��ید اصغر عزیزی فرزند مهدی به نش��انی اصفهان سه راه س��یمین کوچه دنارت ک 
ش��هید رجایی بن بس��ت ش��کوفه منزل مهدی عزیزی و پرداخت نیم عشر اجرایی به مبلغ 
3/400/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مال��ي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به 
اج��راي حک��م و پرداخت محکوم به بوده ای��د لیکن براي فرار در پرداخ��ت اموال خود را 
معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. دفتر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان شماره م/ الف 5435. 

ابالغ رأی
2742، ش��ماره دادنامه: 9109970353400297 ش��ماره پرون��ده: 9009980365800572 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900716. ش��اکی: آقای محس��ن تجدد به نش��انی ملک ش��هر 
 خ نق��ش جه��ان مجتمع مس��کونی نق��ش جهان فاز ی��ک . متهم: آقای حس��ین ش��یرازی 
به نش��انی مجهول المکان اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اش��خاص عادی 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهم به نام آقای حس��ین شیرازی 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح و توهین حس��ب ش��کایت آقای محسن تجدد و گواهی پزشکی 
قانونی و اظهارات مطلع و عدم دفاع از س��وی متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و 
مس��تنداً به مواد 367 و 484 و 480 قانون مجازات اس��المی متهم موصوف 1- بابت سیاه 
ش��دگی پلک فوقانی چش��م چپ به ش��ش هزارم دیه کامل 2- بابت حارصه گونه راست و 
حارصه پل بینی و حارصه قدام گوش چپ در مجموع به سه صدم دیه کامل 3- بابت ارش 
تورم گونه راست به سه دهم درصد دیه کامل در حق آقای محسن تجدد ظرف مدت یکسال 
از تاریخ وقوع درگیری مورخ 1390/3/19 و همچنین به لحاظ توهین مس��تنداً به ماده 608 
 قان��ون مرقوم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم 
می گردد و من باب جنبه عمومی و جهت جلوگیری از بیم تجری مرتکب با دیگران مستنداً به 
تبصره 2 ماده 269 قانون مرقوم با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دول��ت به پرداخت مبلغ س��ه میلیون ریال به عنوان جزای نق��دی در حق دولت محکوم می 
گ��ردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
می باشد. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان – مرادی شماره م/ الف 5437. 

ابالغ 
2743، ش��ماره ابالغیه: 9110100351201127 ش��ماره پرونده: 9009980351200312 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900313. خواهان خس��رونصر آزادانی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان علی احمد مهدی و علیرضا مهدی و محمدرضا بیگدلی به خواس��ته اعس��ار از 
پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 ش��ماره 321 ارجاع و به کالس��ه 9009980351200312 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/7/10 و ساعت 30: 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
محمدرضا بیگدلی و علی احمد مهدی و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دریافت و در موعد مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره م/ الف 5439. 
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یادداشت

متون راه یافته به جشنواره 
تئاتراستان مشخص شد

گروه شهرستان - معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و  بختیاری از مشخص ش��دن متون راه یافته به 
جش��نواره تئاتر اس��تانی خبر داد. بهمن اکبریان با اعالم آرای هیأت 
 داوران بازخوانی متون رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره، افزود: از 
50 نمایشنامه رسیده به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر 
22 اثر پذیرفته شد. وی گفت: تمامی نویس��ندگان و کارگردان های 
22 اثر پذیرفته شده باید به مرکز هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مراجعه کنند. اکبریان یادآور 
شد: نمایشنامه های باجه تلفن، رویای خانه پوشالی، دریا در یادم است، 
آه از دست این ویکتورهوگو برگرفته و یا با نگاهی به آثار خارجی بودند 

که طبق فراخوان مورد ارزیابی قرار نگرفتند. 
وی افزود: نمایشنامه های پذیرفته شده در موضوعات اجتماعی، ایثار 
و ش��هادت، دفاع مقدس، آزاد، بومی و محلی وطنز بوده اند. به گفته 
وی،نمایش نامه های آتیه،   آال صبح زود رفت، درگوش��م بگو،   آیینه 
پشت س��کوت ،  برف و پونه، تا پلک می زند،تلفن مشترک، تمام من 
همه عدو، داستان صید مروارید به روایت یک بانو ،  دو برار با یک بمیرن، 
زنگی شاید ، سرود سرد خاکستر  و... در بیست و چهارمین جشنواره 

تئاتر استان پذیرفته شده اند. 
 نمایش��نامه های تأیید ش��ده از س��وی کارگردانان در مرحله بعدی 

جشنواره برای بازبینی به روی صحنه می روند و اجرا می شوند. 

 باید به صنعت توریسم 
بهای بیشتری داد 

 امکان��ات ورود س��االنه دو میلی��ون گردش��گر خارج��ی 
طبیعت گردی به ایران فراهم شد. 

کارشناس اداره کل طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری گفت: ای��ن س��ازمان برای 
 ورود س��االنه دو میلیون گردش��گر خارجی اکوتوریس��م یا 
 طبیع��ت گ��ردی به کش��ور ط��ی برنام��ه پنجم توس��عه 
برنامه ریزی ک��رده و امکانات و زیرس��اخت های اجرای آن 

فراهم شده است. 
پورنگ پورحسینی که روز چهارشنبه در جمع کارکنان اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
 و بختیاری س��خن می گف��ت، از ای��ران به عن��وان یکی از 
10 کشور برتر دنیا به لحاظ جاذبه های گردشگری یاد کرد 
و بیان داش��ت: ضرورت افزایش درآمدهای عمومی کشور و 
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ایجاب می کند که استفاده 
از ظرفیت های زیس��تی، حف��ظ منابع طبیع��ی و صنعت 

جهانگردی مورد توجه برنامه ریزان قرا گیرد. 
پورحس��ینی ادام��ه داد: س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و 
 گردشگری کشور در تالش است با فعال سازی کمیته های 
طبیعت گردی دراس��تان ها و مناطق آزاد، احیای پس��ت 
 کارشناس طبیعت گردی در اداره های گردشگری استان ها

و افزایش تعامل با دفاتر خدمات گردشگری داخلی و خارجی 
فعال در زمینه تورهای ورودی این مهم را محقق کند. 

 وی اط��الع رس��انی گس��ترده و معرف��ی س��ایت های 
طبیعت گردی داخل��ی وخارج��ی و افزایش روس��تاهای 
گردشگری کش��ور به یک هزار و 100 روستا و حضور فعال 
دست اندرکاران بخش گردشگری در کمیته های تخصصی 
نظیر کارگروه شکار و صید را از دیگر راهکارهای تحقق این 
هدف عنوان کرد. کارشناس اداره کل طبیعت گردی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه 
از اکوسیستم ایران به عنوان بستر مناس��ب افزایش درآمد 
گردش��گری در بخش اکوتوریس��م یاد کرد و گفت: ایران بر 
قلیمی و  کمربند خش��ک جهان قرار دارد، ولی دارای تنوع ا
زیستگاه های گوناگون برای جلب گردشگران است و سازمان 
جهانی  یونسکو نیز این کشور را در رده هفتم ذخیره گاه های 
زیست کره زمین شناس��ایی و معرفی کرده است.  بد نیست 
بدانید اکوتوریسم یا طبیعت گردی، گونه ای از گردشگری 
اس��ت که در آن گردش��گران برای دیدار از مناطق طبیعی 
جهان، سفر می کنند و به تماشای گیاهان، پرندگان، ماهی و 

دیگر جانوران آن منطقه می پردازند. 

خبر ویژه

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرکرد 
  علیرضا اصغرزاده 

افزون بر140 میلیون تومان زکات در ش��هرکرد جمع آوری شده و 
به همین دلیل، شهرستان ش��هرکرد موفق شده است مقام نخست 
پرداخت زکات را در بین سایر شهرستان های هفت گانه این استان 

به خود اختصاص دهد.
هم اکنون40 درصد مجموع زکات جمع آوری ش��ده در این استان 
صرف توانمندس��ازی نیازمندان ش��ده و مابق��ی زکات جمع آوری 
شده در این استان بر اس��اس نظر دهیاران و ائمه جماعات روستاها 
 صرف امور عمرانی ش��ده است. درحال حاضر س��ه هزار و 500 نفر 
زکات دهنده در شهرستان ش��هرکرد وجود دارد که این افراد خیر 
موجب ش��ده اند تا این شهرس��تان بتواند مقام نخست استانی را به 

خود اختصاص دهد.
ع��الوه بر این، طرح ش��جره 
 طیب��ه در اس��تان ش��روع 
شده که شهر سامان آغازگر 
این طرح در اس��تان بوده و 
که پ��س از آن نیز ش��هر بن 
به عنوان دومین ش��هر این 
شهرستان مجری این طرح 

شده است.

جمع آوری 140 میلیون تومان زکات

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
سایت منظریه شهرکرد 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی علیخانی، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت77 درصدی در سایت 
 منظریه شهرکرد خبر داد و گفت: درس��ایت180هکتاری منظریه شهرکرد به طور میانگین 

83 درصد از خدمات زیربنایی برقرار شده است.
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گروه   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: خبرنگاران به شهرستان

دلی��ل تأثیرگذاری باالیی ک��ه بر جامعه 
دارند، جزو گروه نخبگان فرهنگی جامعه به شمار می روند. حسین 
گنجی  در مجمع عمومی و فوق العاده خانه مطبوعات این استان 
اظهار داش��ت: تالش و همراهی مس��ئوالن خانه مطبوعات برای 
پیگیری مطالبات خبرنگاران و رسیدگی به مشکالت و مسائل آنها، 

کاری ارزشمند است که باید قدردان آنها بود. 
وی افزود: خبرنگاران نخبگان جامعه به شمار می روند که باید در 
پیگیری امور و مشکالت آنها دقت بیشتری داشت و آنها را در مسیر 
رشد و پیشرفت جامعه یاری داد.گنجی با اعالم رضایت از عملکرد 
هیأت رییسه قبلی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان تصریح کرد: 
اگر بخواهیم قضاوت منصفانه داشته باشیم، باید بگوییم که در این 
مدت کارهای خوبی در این مجمع انجام گرفته؛ البته الزم است با 
تعامل و همکاری بیشتر اقدامات و فعالیت های بیشتری در راستای 

ارتقای سطح کمی و کیفی مطبوعات استان انجام شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: به طور قطع و یقین یکی از اهداف تش��کیل خانه مطبوعات و 
خبرنگاران، ارتقای فضای فرهنگی جامعه و رشد و پیشرفت جامعه 
است که در این مس��یر وظایفی برای ما تعریف شده که باید تمام 
تالش خود را در تحقق این اهداف به کار گیریم.گنجی با بیان این 
که مخاطبان اصلی مطبوعات مردم هستند، اظهار داشت: رسانه ها 
با رصد کردن مسائل روز می توانند نقش مهمی در جذب مخاطبان 

داشته باش��ند و از این طریق در افزایش سرانه مطالعه گام مهمی 
بردارند.وی ادامه داد: یک مطبوعه کام��ل، مؤثر و به روز می تواند 
فضای فکری و فرهنگی جامعه خود را متحول کرده و تعامل خود 
را با اصحاب فرهنگ و هنر و نخبگان جامعه پررنگ تر کند.گنجی 
به رابطه متقابل مسئوالن و خبرنگاران اش��اره کرد و بیان داشت: 
مسئوالن انتظار دارند خدمات خود را از طریق مطبوعات به گوش 
مردم برسانند، این در حالی اس��ت که خبرنگاران هم انتظار دارند 
مسئوالن با آنها در ارتباط بوده و از حقوق آنها دفاع کرده و در حل 

مشکالت آنها اقدام کنند. 
وی افزود: با پی بردن به اصل و فلسفه شکل گیری خانه مطبوعات 
و اساسنامه منطبق با آن، بهتر می توانیم در ورود به چنین ساختار 
و تشکلی از تنش ها و حاشیه ها فاصله بگیریم و در پیشبرد اهداف 
تعیین ش��ده مش��ارکت کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری به تقویت ساختار و روابط بین بخشی برای 
مطبوعات اش��اره کرد و اظهار داشت: با تقویت س��اختار و روابط 
بین بخشی و در پی تدابیر شکل گرفته در نشست ها و هم اندیشی ها، 

می توان برای تقویت ساختار مطبوعات گام مهمی برداشت.

خانه مطبوعات منسجم در گرو ارتقای کمی و کیفی 
است 

 مدیرخانه مطبوعات در این جلسه اذعان داشت: شکل گیری خانه 
مطبوعاتی منس��جم، پویا و کارآمد در گ��رو ارتقای کمی و کیفی 
قالب و محتوای مطبوعات است. سعید یوسف پور افزود: در تحلیل 

محتوای مطبوعات محلی به خوبی می توان عدم تحلیل مس��ائل 
روز را مش��اهد کرد که این امر جدایی رسانه ها را از کارکرد اصلی 
خود نش��ان می دهد. وی به فراهم نمودن و ایج��اد فضایی برای 
ایجاد انس��جام بیش��تر بین مطبوعات محلی و نمایندگان جراید 
کثیراالنتش��ار تأکید کرد و ادامه داد: با تغییر ساز وکارهای شاکله 
اساس��نامه، باید به س��متی رفت که فعاالن مطبوعاتی استان در 

عرصه ای همواره پویا شرکت کنند. 

ارتقای تئاتر، در ارتقای دو مؤلفه وابس�ته به این هنر 
نهفته است  

مدیرکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری 
 ارتق��ای س��طح تئات��ر اس��تان را در پ��رورش نویس��ندگی، 
تصویر س��ازی و ایجاد جلوه های بصری دانست.حسین گنجی 
اظهار داش��ت: تئاترازهرنظردرزندگی ما امری اساسی و ضروری 
است؛ چون در مبحث اجتماع پذیری، رسانه ای تر عمل می کند. 
 وی عنوان کرد: در مس��یر ارتقای هن��ر تئاتر به عن��وان یکی از 
حیاتی ترین هنرهای تأثیرگذار در جامعه امروز باید به گسترش 
نگاه نویسندگان، توانمندی های بازیگران و تصویرسازان افزود. 
وی بیان داشت: آنچه در استان چهارمحال و بختیاری بیشتر از 
سایر بخش ها در عرصه تئاتر رونق گرفته، تنها کارگردانی است، 
در حالی که با ایج��اد کارگاه های آموزش��ی و پرورش خالقیت 
نویس��ندگان، می توان به ایجاد نمایش��نامه هایی مرجع برای 

اجرای تئاتر دست یافت. 
گنجی اضافه کرد: یک نمایشنامه خوب با داشتن شاخصه های 
بیان مفاهیم ارزش��ی،جذابیت و ایجاد ش��عف می تواند یک اثر 
متفاوت در تاریخ تئاتر اس��تان ایجاد کند و رویک��رد به این هنر 

را تغییر دهد. 
وی با اش��اره به ل��زوم یک جهش اساس��ی در عرصه هن��ر تئاتر 
خاطرنشان کرد: بازیگر تئاتر تنها نمایش دهنده ظواهر نمایشی به 
مخاطب نیست و آنچه در این میان نیز بدان کمتر توجه شده، بیان 
عناصر بدیع و جلوه های بصری است که جز در پناه ارزش های 
عفیف، ماندگار نخواهند ماند. گنجی با اش��اره به تئاتر کودک و 
نوجوان، بیان کرد: اهمیت تولیدات برای کودک و نوجوان به لحاظ 
ارزش انسان سازی و جامعه پذیری برای این نسل از خصوصیات 
ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به تسلط رسانه های غربی بر 
فضای فکری جامعه امروزی گفت: کم کاری در عرصه های هنری 
نظیرسینما، تلویزیون و تئاتر در عمل جبران ناپذیر است. گنجی 
اظهار داش��ت: در مرور فعالیت های این عرصه، کم شدن حجم 

تولیدات تئاتر غیر قابل  اغماض است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری: 

خبرنگاران نخبگان جامعه فرهنگی هستند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تأسیس
2786 ش��ماره: 719/الف 91/103 آگهی تأس��یس شرکت س��بک بتن پرتیکان سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/11 تحت ش��ماره 47292 و شناسه ملی 10260653553 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت ه��ای بازرگانی از قبیل 
ص��ادرات و واردات، خری��د و فروش، تولی��د و تهیه و توزیع کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی، 
اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلیه 
امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و 
دولتی، مش��ارکت و س��رمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ مجوز و اعطای 
نمایندگی از وزارتخانه ها، ش��رکت های دولت��ی و خصوصی، خارجی و داخلی و انجام امور 
خدماتی از قبیل طراحی و نظارت و اجرا در زمینه کلیه پروژه های عمرانی از قبیل ساختمانی، 
راه سازی، پل سازی، سدسازی و... طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درخت 
کاری و ط��رح های فضای س��بز، جدول بندی و آذی��ن بندی میادین و خیاب��ان ها. 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – ملک ش��هر، خیابان بهارس��تان غربی، کوی ش��قایق، پالک 13، واحد 4، کدپس��تی 
8196643173 تلف��ن: 03114442066. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د ک��ه مبلغ 1/000/000 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 91 مورخ 1391/3/6 نزد بانک ملی شعبه 
ملک ش��هر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای عبدالکریم 
نصراصفهانی به س��مت رئی��س هیئت مدیره. 2-5- خانم مهناز داودی به س��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای محمدجواد نصراصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم 
ش��یوا نصراصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-5- خانم سپیده نصراصفهانی به سمت 
عضو هیئت مدیره. 6-5- آقای محمدجواد نصراصفهانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با 
امضاء آقای محمدجواد نصراصفهانی و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
اصغر بصیری کجانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای ابوالحسن اسدی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 4534 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2787 ش��ماره پرون��ده: 9000400200300746/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9001241/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200300849، بدینوسیله به آقای نیما فارابی فرزند خسرو شماره 
شناسنامه 1333 از تهران متولد 1352 به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، خ بیسیم، کوی جعفری، 
پ 36 بدهکار پرونده کالسه 9000400200300746/1 که برابر گزارش واحد ابالغ دادگستری 
اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک شماره 714377-1390/5/10 عهده 
بانک صادرات کوله پارچه بین ش��ما و آقای پیام پورقدیری اصفهانی مبلغ 70/000/000 ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 

تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. م الف/ 

4544 اسدی- رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اصفهان
 

احضار
2789 چون آقای نیما یزدانمهر، محمدحس��ین الماسی ش��کایتی علیه آقای امیر استادشریف 
مبنی بر ایراد ضرب عمدی، تهدید، فحاش��ی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 891551 ک 
119 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 91/5/25 ساعت 11/30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4501 

جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
2793 شماره ابالغیه: 9110100350801641، شماره پرونده: 9009980350801133، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901145، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیوانداری دادخواستی به طرفیت 
خوانده سودابه ابراهیمی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه 9009980350801133 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/05/25 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف/ 6543 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

2794 شماره ابالغیه: 9110100350801646، شماره پرونده: 9009980350801135، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901147، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیوانداری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان حسین حسین پور و علیار حدادی و سعید قربانی و مهرداد آزادی پور به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 
9009980350801135 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/25 و ساعت 11:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 6544 داوری- منشی شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
2795 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 
اجرایی 467/90 اجرایی 8 جلس��ه مزایده ای روز یکشنبه مورخ 1391/5/8 ساعت 8 تا 9 صبح 
برگزار نماید. پرونده له آقای امیر علی افراس��بی به نش��انی اصفهان، هش��ت بهشت شرقی، خ 
نیروی جنوبی، آزادی س��وپر رفاه افراس��بی علیه آقای احمد عنایتی فرزند محمدعلی و خانم 
عزت خانی کردآبادی فرزند قدمعلی به عنوان ش��خص ثالث و وثیقه گذار شخص محکوم علیه 
آق��ای احمد عنایتی هر دو به نش��انی اصفهان، خ جی محله بعد از بهزیس��تی، خ مهدیه، کوچه 
ش��هید مس��عود عتیقی، انتهای بن بس��ت، درب طوسی رنگ از س��مت چپ، پ 45 به خواسته 
مبل��غ 267/865/349 ری��ال بابت محکوم به و خس��ارت تأخیر تأدیه آن و هزینه کارشناس��ی 
و نش��ر آگهی و مبلغ 11/200/000 ریال بابت حق االجرای دولتی می باش��د. موضوع مزایده 
8 182 سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 

عبارتست از فروش 30/591 سهم مشاع از 11
از 2094/5 سهم ش��ش دانگ پالک ثبتی 10353/150 بخش 5 ثبتی اصفهان مالکیت خانم عزت 
خانی کردآبادی فرزند قدمعلی می باش��د. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع گردیده و برنده 
مزایده ش��خص یا اشخاصی می باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 درصد مبلغ 
کارش��ناس را نقداً همراه داشته باشند. محل حسب گزارش کالنتری مربوطه در تصرف احمد 
عنایتی و همس��رش و حمید عنایتی و همس��رش می باشد. مزایده در ساختمان کل دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، طبقه سوم، اتاق 315 دفتر شعبه 
هش��تم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد. مش��خصات محل طبق نظریه کارشناس بدین 
ش��رح می باش��د: محل وقوع ملک به پالک ثبتی 10353/150 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی 

اصفهان، خ جی، خ مهدیه، کوچه ش��هید مس��عود عتیقی، انتهای بن بس��ت، پالک 45، کدپستی 
8156997171 منزل مسکونی دارای حدود 185 مترمربع عرصه و 224 مترمربع اعیانی در دو 
طبقه زیرزمین و همکف با اس��کلت فلزی و دیوار آجری باربر، س��قف آهن و آجر، آستر خانه 
کاش��ی و س��نگ، درب ها چوبی، پنجره آلومینیوم شیش��ه خور، حیاط با کف موزاییک و بدنه 
س��نگ نمای کوچه آجر و دارای آب و برق و گاز و فاضالب اس��ت که با توجه به مدارک ثبتی 
182 سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از  8

مضبوط درپرونده این منزل معادل مقدار 11
2094/5 سهم شش دانگ پالک ثبتی 10353/150 بخش 5 ثبت اصفهان است که به مالکیت خانم 
عزت خانی کردآبادی تحت ثبت می باشد. لذا با توجه به موقعیت منطقه، متراژ عرصه و اعیان، 
نوع و قدمت ساخت، نوع کاربری، مشاعی بودن، اشتراکات و امکانات و با توجه به کلیه عوامل 
182 سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  8

مؤثر در قضیه ارزش پالک مذکور به مقدار 11
از 2094/5 سهم شش دانگ پالک 10353/150 بخش 5 ثبت اصفهان تحت مالکیت خانم عزت 

خانی کردآبادی در این تاریخ جمعًا به مبلغ 1/600/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد 
میلیون ریال برآورد می گردد. م الف/ 6252 مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
 

احضار
2796 چون آقای منصور جعفری ش��کایتی علیه آقای افشین سعیدی مبنی بر خیانت درامانت 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901344 ک 119 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز س��ه شنبه 91/5/24 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6013 جزینی- مدیر دفتر ش��عبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2797 شماره ابالغیه: 9110100351700873، شماره پرونده: 9009980351701282، شماره 
بایگانی شعبه: 901335، خواهان مریم زندی آتش بار دادخواستی به طرفیت خوانده سید اصغر 
هاشمی شش ده به خواسته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9009980351701282 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/05/24 و س��اعت 10:30 جهت استماع شهادت شهود تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6001 مظاهری- مدیر دفتر ش��عبه 

هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
2798 اج��رای احکام ش��عبه 25 حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در خص��وص پرونده اجرایی 
کالس��ه 910044 ج 25 له خانم الهام نصیریان و علیه آقای عباس عش��اقی به خواسته مطالبه 
مهریه در نظر دارد جلس��ه مزایده ای را در مورخ 91/5/7 از ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای 
احکام ش��عبه 25 حقوقی اصفهان واقع در خ نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه دوم اتاق 260 
برگزار نماید. در این خصوص مورد مزایده ش��امل 2 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 17193/234 
بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خ بزرگمهر انتهای کوچه مس��توفی کدپس��تی 8158847371 که 
براس��اس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هر گونه اعتراض باقیمانده میزان 
سهم محکوم له به قیمت 168595000 ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیده و قابل فروش می 
باش��د و طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک فوق الذکر بازدید نمایند. 
مزایده از قیمت کل کارشناس��ی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت 
پیشنهادی ارائه و حداقل 10 درصد وجه نقد آن را همراه داشته باشند. ضمنًا کلیه هزینه های 
مربوطه در مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 5543 مدیر اجرای احکام ش��عبه 

25 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2814 در خصوص پرونده کالس��ه 331/91 خواهان رامبد خدابنده لو دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت مرتضی یساولی، رضا یساولی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه شنبه مورخ 91/5/31 ساعت 3/30 عصر جهت اخذ توضیح و استماع شهادت شهود 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف/ 6810 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2816 در خصوص پرونده کالس��ه 365/91 خواهان ابراهیم عس��گریان دادخواستی مبنی بر 
الزام به تنظیم س��ند رس��می به طرفیت مهدی بهرامی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 91/5/22 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 6818 شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

تأسیس
2799 ش��ماره: 676/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت آفرینش قطعه آیریک سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/09 تحت ش��ماره 47228 و شناسه ملی 10260653213 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/09 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی 
صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در 
مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و 
هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان شهید اسماعیلی کوچه 
قدس پالک 16 کدپس��تی 8139995188. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9 مورخ 1391/1/15 نزد بانک سپه شعبه نظرغربی 

پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم افسانه س��امری به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم شیما محبی 
آشتیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی کاظمی به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقای علی کاظمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امض��اء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیأت مدیره متفقًا 
و با مهر ش��رکت معتبر میباش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای حمید غالمی سمسوری به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- خانم ویدا قاسمی سمسوری به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 4547/1 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
2800 ش��ماره: 3293/ث-1391/3/9 آگهی تغییرات در مؤسس��ه کانون آموزش و اشتغال 
معلولی��ن پرت��و اصفهان ثبت ش��ده بش��ماره 1772 و شناس��ه مل��ی 10260198404. برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ 1391/2/20، خانم ها عصمت مؤمن 
زاده به ش��ماره ملی 5419348691 و کدپس��تی 8176776191 بس��مت رئیس، ام لیال کاظمی 
به ش��ماره ملی 5909672371 و کدپس��تی 8194919371 بس��مت نائب رئی��س، زیبا ربانی 
خوراسگانی به شماره ملی 1291352880 و کدپستی 8154916373 بسمت مدیرعامل، توران 
بهروتی به ش��ماره ملی 1286437504 و کدپس��تی 8184667593 بس��مت خزانه دار، شکوه 
قسیمی به ش��ماره ملی 1287912966 و کدپستی 8158989177 بس��مت عضو اصلی، گلناز 
قس��یمی به ش��ماره ملی 1288144679 و کدپس��تی 8164965661 بس��مت عضو علی البدل، 
رضوان ش��مس االحراری به ش��ماره ملی 1285613414 و کدپس��تی 8147800000 بسمت 
عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و آقایان عبدالرس��ول مدنی 
به ش��ماره ملی  4650304377 و کدپس��تی 8153753881 و محمدرضا آقابابایی به ش��ماره 
ملی 5129585331 و کدپس��تی 8178746571 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل 
مؤسس��ه برای مدت یکس��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات مؤسسه به 
س��ه امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل وبا مهر مؤسسه معتبر است، ضمنًا 
روزنام��ه زاینده رود جهت درج آگهی های کانون تعیی��ن گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 
1391/3/9 تکمی��ل گردید. م الف: 4547/2 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
2801 ش��ماره: 696/الف91/103 آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی آویژه الکترونیک ایرانیان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/03/10 تحت ش��ماره 47258 و شناس��ه ملی 
10260653382 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/03/10 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: طراحی و اجرای انواع 
سیس��تم های الکتریکی و الکترونیکی )آنالوگ و دیجیتالی( مخابرات )غیر از آنچه در انحصار 
شرکت مخابرات ایران است( الکترونیک صنعتی PLC ابزار دقیق، انجام امور حسابداری، تعمیر 
تجهیزات پزش��کی، خدمات نصب و فروش درب های برق��ی و آیفون تصویری، آنتن مرکزی، 
تست و اجرای سیستم های ارتینگ، انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای و پاورپک و یونیت 
های هیدرولیک، تعمیر و ساخت اورهال انواع ماشین های صنعتی، تهیه و تعمیر کلیه قطعات و 
سیستم های هیدرولیک، انواع پمپ، شیر فشار شکن، فلوکنترل و آکوموالتور، ارتقا و تعویض 
سیس��تم های کنتاکتوری و تبدیل PLC، حفظ و نگهداری تجهیزات کارخانه ای، سیس��تم های 
تهوی��ه مطبوع گرمایش و سرمایش��ی، نصب دوربین های مداربس��ته، راه اندازی کلیه خطوط 
تولی��د، انجام کلیه امور س��خت افزاری، خدمات اجرایی، نصب و راه ان��دازی، تعمیرات، امنیت 
ش��بکه، طراحی ش��بکه، نصب فروش و خدمات آسانس��ور، تولید وتوزیع و خرید و فروش و 
ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات، بانک های داخلی و 
خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت 
در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – شاهین شهر، خانه کارگر، 
بلوار خیام، پالک 94، کدپستی 8319654483. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 290 مورخ 1391/2/10 نزد بانک سپه شعبه شاهین 
شهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای عباس محمدی به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- خانم نعیمه کریمی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم ش��یرین ش��وقی الکوهی به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- خانم ش��یرین شوقی الکوهی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای علی کریمی 
به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محسن کریمی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 4547/3 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
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زندگی امام خمینی )ره(
 فیلم می شود

منوچه��ر محم��دی بخش��ی از زندگی حض��رت امام خمین��ی )ره( 
را درقال��ب یک فیل��م س��ینمایی ب��ه تصوی��ر می کش��د. منوچهر 
محم��دی، تهیه کنن��ده فیلم های طال و م��س، بوس��یدن روی ماه، 
زیر نور ماه، عصر روز ده��م و میم مثل مادر که آث��اری به یادماندنی 
 در س��ینمای دین��ی خل��ق ک��رده، تهیه کنندگی ای��ن فیل��م را بر

عهده دارد. فیلمنامه این فیلم س��ینمایی را حامد محمدی بر اساس 
طرح��ی از منوچه��ر محمدی می نویس��د؛ حامد محم��دی پیش تر 
فیلمنامه فیلم تحسین ش��ده »طال و مس« را نوش��ته است. با آماده 
شدن نس��خه نهایی فیلمنامه که این روزها در دس��ت نگارش است، 
مراحل پیش تولید و انتخاب 
بازیگران این فیلم سینمایی 
آغ��از خواهد ش��د. منوچهر 
محمدی قرار است سال 92 
مجموعه تلویزیونی »دا« را به 
کارگردانی همایون اسعدیان 
در سازمان توسعه سینمایی 

سوره تولید کند.

کیمیايی  »دست تنها«    دنبال حامی 
مسعود کیمیایی به دنبال حامی مالی 
برای ساخت فیلم س��ینمایی »دست 
تنها« است.  »دست تنها« قراربود تیر 
ماه امس��ال جلوی دوربین ب��رود، اما 
خبرها حاکی از آن اس��ت که کیمیایی 
همچنان در حال بازنویس��ی فیلمنامه 
دست تنها نوشته اکبرثقفی است.پیش 
ازاین قراربود بازیگرانی چون س��عید راد، اکب��ر زنجانپور و گلچهره 

سجادیه در دست تنها حضور داشته باشند. 

اصفهانی ها در جشنواره ضامن آهو
گروه فرهنگ - نخس��تین جشنواره 
فیل��م ضامن آه��و به هم��ت اداره کل 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوي 
به عنوان یكي از بخش��هاي سینمایي 
دهمین جشنواره بین المللي امام رضا 
)ع( برگ��زار خواه��د ش��د. حس��ن 
علیرضای��ي فیلمس��ازاصفهاني ک��ه با 
ارسال سه فیلم پویانمایي در این جشنواره شرکت کرده در این باره 
اظهارداشت: جشنواره ضامن آهو با هدف لزوم ارتقاء فرهنگ حفاظت 
از منابع حیاتي درسطح جامعه نظر به تأکید دین مبین اسالم و ائمه 
اطهاربرحفاظ��ت عناصرطبیع��ي،  ش��هریور م��اه س��ال ج��اري 

درشهرمقدس مشهد برگزارخواهد شد.

طنین صدای اصفهانی درنصف جهان
تهیه کننده کنس��رت محمد اصفهانی 
گفت:محمد اصفهانی در روزهای 22و 
23 تیرماه در اصفهان اجرای کنسرت 

خواهد داشت. 
 محس��ن نویدپورکه با ایس��نا س��خن

می گفت، ادامه داد: این کنسرت با دیگر  
کنس��رت هایی که در اصفه��ان برگزار 
شده متفاوت خواهد بود و در این کنسرت از تماشاچیانی که در حفظ 
نظم برنامه با دست اندر کاران همكاری کنند تقدیر به عمل می آید 
و جوایز نفیسی  به آنها اهدا می شود. وی با تاکید بر استفاده از کادر 
متخصص و نیروهای با تجربه برای حفظ نظم سالن اظهارکرد: سعی 
داریم فضایی گرم و آرام برای هنر دوستان ایجاد شود. نویدپور بیان 
کرد: با توجه به انتشار آلبوم جدید در سال گذشته محمد اصفهانی 
جدیدترین آثار خود را به همراه ارکس��تری به رهبری پویا نیک پور 
اجرا خواهد کرد. کنسرت محمد اصفهانی پنج شنبه و جمعه 22 و 23 

تیرماه در تاالر رودکی ساعت 9 شب اجرا خواهد شد.

حذف روز ملي سینما پیگیري 
مي شود

عضو شوراي عالي سینما گفت: ازحذف 
روزمل��ي س��ینما از تقویم ها متأس��ف 
هس��تم و قطعا این موضوع را پیگیري 

خواهم کرد.
 احمد نجفي اظهار کرد: روزملي سینما،  
روزشادي سینما  و روز یادآوري زحمات 
بچه هاي سینما اس��ت و نباید از تقویم 
حذف ش��ود. وي افزود: س��ینما افتخ��اري براي ایران اس��ت و این 
روز به یاد ع��ده اي مي اندازد که س��ینما وجود دارد. اما متاس��فانه 
این روزها همه بالها را س��ر س��ینما مي آورن��د و ظاه��را تنها این 
 روز جای��ش در تقویم اضافه بوده اس��ت که حذف آن بس��یار باعث

 تأسف است.

خبر ويژه

هفت

8
هاپکینز هم سوار کشتی نوح شد 

آنتونی هاپكینز هم به جمع بازیگران »نوح« ، آخرین ساخته دارن آرونوفسكی پیوست. پیش از  این حضور 
راسل کرو در نقش حضرت نوح ، جنیفر کانلی در نقش همسرش ، لوگان لرمان و داگالس بوث در نقش 

پسران حضرت نوح ، اما واتسن و ری وینستن در نقش منفی فیلم قطعی شده بود. روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 830  | پنجشنبه 22 تیر 1391 | 22 شعبان 1433

زایش ژانر کمدی با س��ینما در جهان برابر است. 
یعنی پ��س از اینك��ه عالقمندان به اس��تفاده از 
دوربی��ن فیلمبرداری نماهای��ی را از خیابان ها یا 
مناطق مختلف گرفتند و به فكر ارایه داستان در 
قالب این هنر جدید افتادند، ژانر کمدی نخستین 
گونه س��ینمایی بود که مورد توجه فیلم س��ازان 
نخس��تین دوره فعالیت س��ینما در جه��ان قرار 

گرفت. 
این اتفاق هم بسیار طبیعی است. به این جهت که 
وقتی سینما آغاز به کار کرد، دوره شكوفایی تئاتر 
در جهان بود و ژانر کم��دی بیش از تراژدی مورد 
توجه مردم قرار می گرفت. بیش��تر عالقمندان به 
تئات��ر در آن زمان ترجیح می دادند به تماش��ای 

اثری کمدی بنش��ینند و بابت پولی که به خاطر 
خرید بلیت داده اند، لحظاتی شاد و مفرح داشته 
باشند تا اینكه غم و دردی به مشكالت خود اضافه 
کنند. به خصوص در آن دوران که هنوز رنسانس 
صنعتی شدن در کشورهای اروپایی شروع نشده 
بود و وضعیت اقتص��ادی در اروپا و امریكا چندان 

قابل توجه نبود. 
وقتی سینما متولد شد، فیلمسازان با هوشمندی 
خود این موض��وع را درک کردند که توجه به ژانر 
کمدی می تواند برای آنها بس��یار خوب باش��د و 
توجه مردم را به این رس��انه جدی��د، جلب کند. 
دوران کمدی کالس��یک که یك��ی از دوره های 
طالیی هنر – صنعت س��ینما در جهان محسوب 

می شود، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه 
آثار کمدی در جهان توانسته بود نظر مردم را به 
سینما جلب کند و شرایط رشد و شكوفایی بسیار 

سریع این هنر را به وجود بیاورد. 
 در س��ینمای ام��روز جهان نی��ز، ژان��ر کمدی 
همچن��ان از پرمخاطب تری��ن و پرطرف��داران 
 گونه ه��ای تولی��د فیل��م در جه��ان محس��وب 

می شود.
 ای��ن موضوع در کش��ور م��ا نیز به خوب��ی دیده 
می شود. حتی در تولید برنامه های تلویزیونی نیز 
تا مدتی قبل توجه به ساخت و ارایه آثار کمدی به 
خوبی دیده می شد و امكان جذب مخاطبان انبوه 

را برای رسانه ملی فراهم آورده بود. 

نكته اصلی و اساس��ی کیفیت آثاری است که در 
سینما ارایه می شود. 

تاکنون تعریف های زیادی در خصوص سینمای 
کم��دی ارای��ه ش��ده اس��ت. بایده��ا و نبایدها، 
شاخص های تعیین کیفیت این نوع آثار، اهمیت 
تعداد مخاطبان استقبال کننده از یک اثر کمدی، 
مهم بودن یا نبودن گیشه، توجه به اهمیت دادن 
مردم به بازیگران یا کارگردان ها و بسیاری از دیگر 
مسایل می تواند سطح کیفی یک اثر سینمایی در 

ژانر کمدی را تعیین کند.
 بحث در این موارد به دراز می کشد و حتی تكراری 
به نظر می رسد، مهمترین نكته ای که در این مقال 
قصد اش��اره ب��ه آن را داریم این اس��ت که تعداد 
آثاری که در این گونه س��ینمایی ارایه می شود تا 

چه اندازه با خواست مخاطبان هماهنگی دارد. 
یك��ی از ویژگی ه��ای اصل��ی فیلم های��ی که در 
اکران نوروزی یا همان نیمه نخس��ت بهار بر روی 
پرده های س��ینما می روند، کمدی و مفرح بودن 
آنها اس��ت، اما مردم در تمامی ماه های س��ال به 

سینمای کمدی نیاز دارند.
 ارایه آثار فرهنگ��ی و هنری که بتوان��د مردم را 
بخنداند موضوع بس��یار مهمی اس��ت که باید از 
س��وی مدیران فرهنگی جامعه ب��ه خوبی مورد 

توجه قرار بگیرد. 
بنابراین نباید منوط به اکران نوروزی س��ینماها 
ش��ود و بای��د در طول س��ال ت��داوم پی��دا کند. 
با این ح��ال وقتی در ی��ک مدت زم��ان کوتاه و 
مح��دود ناگهان چندی��ن فیلم کمدی س��اخته 
می ش��ود که بیش��تر آنها از مضمون یا س��اختار 
قاب��ل توجهی برخوردار نیس��تند، ای��ن موضوع 
به ذهن خط��ور می کند که س��ینمای کمدی به 
خ��ودی خود بد نیس��ت، پس چه چی��زی باعث 
می ش��ود ی��ک گون��ه س��ینمایی برخ��وردار از 
جذابیت های ذاتی و سابقه بسیار خوب در کشور 
 خودم��ان نمی توان��د مخاطبان انب��وه را به خود

 جلب کند.
  آنچه تاکنون گفته ش��د این موضوع را روش��ن 
می کند که وجود ژانر کمدی در س��ینما بس��یار 

خوب و حتی ضروری است. 
آنچه می تواند این گونه س��ینمایی را پرمخاطب 

و بالنده یا بدون مخاطب نماید، کیفیتی است از 
سوی کارگردان ها در قالب آثارشان ارایه می شود.

 نگاهی به آمار فروش فیلم های کمدی به خوبی 
این موضوع را نش��ان می دهد که فروش بسیاری 
از آثار کمدی طی چند س��ال اخیر چنگی به دل 
نمی زند و ب��ا کلیت جذاب بودن آث��ار کمدی در 

تضاد است. 
بدون شک علت استقبال کم مخاطبان را باید در 
کیفیت این آثار جس��تجو کرد و اول از همه باید 
به سراغ فیلمنامه رفت؛ عنصر بسیار مهمی که در 
فیلم س��ازی  محور اصلی تولید یک اثر تصویری 

محسوب می شود.
 به دالیل مختل��ف از جمله اج��ازه نیافتن برای 
اس��تفاده از مضامینی که می تواند م��ورد توجه 
فیلم س��ازان قرار بگیرد و بس��یاری دالیل دیگر، 
کیفیت فیلمنامه های کمدی پایین است و فرمول 
به نسبت جدید اس��تفاده همزمان از چند بازیگر 
گیشه پس��ند و چهره در یک فیلم، برای کشاندن 
مخاطبان به س��ینماها، چندان موثر و کارگش��ا 

نبوده است.
  بنابراین بسیار روشن است که سینماگران فعال 

در این ژانر باید فكری کنند.
 بررس��ی آثار مربوط ب��ه ژانر اجتماع��ی که طی 
چند سال گذشته در سینمای ایران ساخته شده 
است، به خوبی نشان می دهد بسیاری از ژانرهای 
جدی سینما از فیلم های کمدی سینمای ایران با 

کیفیت تر و بهتر بوده اند. 
به همی��ن خاط��ر الزم اس��ت فیلم س��ازانی که 
در این ژان��ر فعالی��ت می کنند، به ح��ال جذب 
 مخاطبان با باالب��ردن کیفیت ساخته هایش��ان

 فكری کنند. 
 فاصله گرفت��ن جدی از کلیش��ه ها، به کارگیری 
مضامی��ن ن��و و مطاب��ق روز، رجوعی ب��ه دالیل 
موفقیت آثار کمدی برتر جهان، س��رمایه گذاری 
روی فیلمنامه نویس��ان تخصصی طنز و کمدی، 
به کارگیری فانتزی و جلوه های ویژه برای ساخت 
صحنه ه��ای جدی��د و اس��تفاده از عواملی که به 
مفهوم واقعی کمدی و طنز را می فهمند و فرق آن 
را با هجو و لودگی تش��خیص می دهند، می تواند 

بسیار کارگشا باشد.

نگاهی به وضعیت ژانرکمدی سینمای ايران

سینمای کمدی خوب است یا بد؟

گروه  گاهی مسأله بودن يا نبودن نیست؛ چون وجود برخی پديده ها، مسايل يا موضوع های مختلف الزم است و بايد وجود 
داشته باشد. بحث اصلی در اين گونه موارد در مورد کیفیت و به عبارتی خوب و بد مسايل يا پديده ها است. فیلم های فرهنگ 

کمدی نیز در همین زمره است. بايد چنین ژانری در سینمای هر کشوری وجود داشته باشد، ولی نکته مهم کیفیت و 
جايگاه آثار کمدی است.

مردی که سینما او را تاس نگه داشت فارسی صحنه های ماندگاری داشت  
گروه فرهنگ- فرهاد فارسی در 20تیرماه به سال 1329 در اصفهان چشم 
به جهان گشود، وی فارغ التحصیل دانش��كده هنرهای دراماتیک دررشته 
طراحی صحنه سال 54 و فارغ التحصیل هنرهای زیبای رم- ایتالیا در رشته 

طراحی صحنه و نیز آکادمی لباس رم - ایتالیا در رشته لباس تئاتر بود.
او کارش را با فیلم کوتاه کوچ به کارگردانی واروژ کریم مسیحی آغاز کرد و با 
کارگردانانی  چون بهرام بیضایی،  مرحوم علی حاتمی، رخشان بنی اعتماد، 
کامبوزیا پرتوی، بهمن فرمان آرا همكاری داش��ته است. فارسی از طراحان 
صحنه سینما در کارنامه هنری خود، دارای دو سیمرغ بلورین از جشنواره 
بین المللی فیلم فجر بود.وی برای طراحی صحن��ه دو فیلم »پرده آخر« و 
»ناصر شاه آکتور سینما« سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را در دو دوره 

دریافت کرد. 

گروه فرهنگ - یول بِریِن��ر متولد در 11 ج��والی 1920 بازیگر تئاتر و 
س��ینما و زاده روس��یه بود.  او برای بازی هایش در موزیكال سلطان و من، 
رامسس دوم در فیلم ده فرمان ساخته سیسیل ب.دمیل و نقش اصلی فیلم 

هفت دالور شناخته می شود. 
 برینر برای صدای گرم و پخته اش مورد توجه قرار داشت و سر تراشیده ای 
که با آن نقش سلطان را در فیلم سلطان و من بازی کرد به عنوان یک ویژگی 
و گزینش شخصی تا آخر عمر با او باقی ماند. یول برای بازی در فیلم سلطان 
و من جایزه اس��كار بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد. در سال 
19۸5 برای تقدیر از 4525 بار ایفای نقش در نمایش سلطان و من جایزه 
ویژۀ تونی به او اهدا شد. جالب اینكه برینر همچنین عكاس و نویسنده دو 

کتاب بود. 

الماس ها ابدی اند 

يول بِريِنر در نقش تاراس بولبا نمايی از پرده آخر برنده سیمرغ بلورين طراحی صحنه

این  روزها بحث راه اندازي شبكه هاي جدید در معاونت سیما 
در حالي مطرح مي شود که شبكه ي »شما« درصدد است تا 
در تعامل با سازمان میراث فرهنگي و گردشگري، به شبكه اي 

مشارکتي تبدیل شود.  
   قرار است هفته ي آینده جلسه اي با حضور مدیران سازمان 
میراث فرهنگي و گردشگري و مدیران سازمان صدا و سیما 
برگزار شود تا درباره ي سرنوشت شبكه »شما« و تبدیل شدن 
آن به شبكه »گردشگري« تصمیم گیري شود.  در حال حاضر 
شبكه »شما« با ش��عار »شما، شبكه ملي اس��تان ها، شبكه 
گردشگري« فعالیت مي کند و آنتنش را در اختیار برنامه هاي 
تولیدي شبكه هاي استاني قرار داده تا برنامه هاي منتخبشان 

را از این طریق روي آنتن ببرند. 
اما به اعتق��اد برخي کارشناس��ان، گس��ترش فعالیت هاي 
شبكه ي »ش��ما« و فعالیت در راس��تاي معرفي استان هاي 
مختلف ب��ه عن��وان ش��بكه ي »گردش��گري«، مي تواند از 
موازي کاري  سیما در راه اندازي یک شبكه ي جدید جلوگیري 

کند و از آن  ج��ا که تلویزیون به دلی��ل محدودیت هاي فني 
نمي تواند بی��ش از یک ش��بكه را در نیمه ي اول س��ال 91 
راه اندازي کند، این اقدام مي تواند به ارتقاي کیفي شبكه ي 
»شما« و تحقق اهداف سازمان میراث فرهنگي و گردشگري 

کمک کند.   
همچنین پیش بیني مي ش��ود با اعتباري که سازمان میراث 
فرهنگي در اختیار شبكه ي »ش��ما« قرار مي دهد، مي توان 
تولید برنامه هاي بیشتر در جهت باال بردن صنعت گردشگري 
در کشور را انتظار کش��ید که عالوه بر تحقق اهداف سازمان 
میراث فرهنگي و گردشگري، با رویكرد شبكه ي »شما« هم 

همخواني داشته باشد. 
  با این وج��ود، محصول نهایي ش��بكه ي »ش��ما« یا همان 
شبكه ي »گردشگري« روي آنتن است که مشخص مي کند 
این شبكه تا چه حد توانس��ته در همخواني با سیاست هاي 
ش��بكه قبلي، به یک ش��بكه ي »گردش��گري« تم��ام عیار 

تبدیل شود.

در فاصل��ه ي دو هفته مانده به ش��روع دوازدهمی��ن لیگ برتر 
فوتبال،  بار دیگر بحث  پخش نش��دن این مسابقات از تلویزیون 
مطرح شده است که بیش از همه مخاطب عالقمند به فوتبال را 
نگران مي کند.   طي روزهاي اخیر بار دیگر اختالف بین تلویزیون 
و س��ازمان لیگ برتر درخصوص خرید حق پخ��ش بازي ها به 
رسانه ها سرایت کرده که به نگراني  ببینندگان در خصوص پخش 
نشدن این مسابقات دامن مي زند؛ این اختالفات حتي براي اهالي 
فوتبال هم چندان خوش��ایند نیس��ت؛ به طوري که مسؤوالن 
تیم هاي لیگ برتري در مصاحبه هایي جداگانه با اعالم نارضایتي 
از وضعیت موج��ود، اظهار کرده اند که حاضرند بازي هایش��ان 
پخش تلویزیوني نداشته باشد اما این مساله یک بار براي همیشه 
حل شود.  بازي تیم ملي ایران و قطر در مرحله ي مقدماتي جام  
جهاني 2014، آخرین موردي بود که اع��الم خبر عدم پخش 
تلویزیوني آن از سوي برخي رسانه ها، نگراني بینندگان عالقمند 
به فوتبال را در پي داشت. هرچند شبكه سه در نهایت این بازي 
را پخش کرد اما با اقدامات��ي مثل قرار ن��دادن پخش بازي در 

کنداکتور ش��بكه یا اعالم نكردن قطعي پخش بازي تا لحظات 
آخر، فشار زیادي را روي هواداران و تیم ملي که قرار است رسانه 

یار دوازدهمش باشد )!( وارد کرد. 
پیش از بازي ایران و قطر، موردي مشابه آن در خصوص پخش 
تلویزیوني مسابقه فوتبال ایران و ازبكستان نیز پیش آمده بود.  
دو سال پیش هم به این بهانه که حق رایت بازي بسیار بیشتر از 
بودجه اي است که سیما به فوتبال اختصاص داده، مخاطب در 
اضطراِب پخش نشدن یكي از مهم ترین بازي هاي فوتبال سال � 
یعني بازي ایران و برزیل � قرار گرفت؛ هرچند این اتفاق نیفتاد 
اما باز هم تلویزیون با جلوگیري از درج اخبار رسمي، تماشاگران 
را تا آخرین لحظات پیش از بازي معط��ل کرد.  در هر حال این 
روزها اختالف بین سازمان لیگ و رسانه ي ملي در حالي جدي تر 
شده که راه اندازي شبكه ورزش و سراس��ري شدن این شبكه 
همزمان با مسابقات المپیک لندن � تفاهم بیشتري بین این دو 
سازمان را براي داشتن یک شبكه ي ورزش معتدل و همه جانبه 

طلب مي کند.

هر دم از اين باغ بری می رسد 

»شما« شبکه  »گردشگري« مي شود؟ 
پخش نشدن مسابقات فوتبال از تلويزيون؛

 کابوسي تکراري 

برداشت کوتاه

پیش بیني مي شود با 
اعتباري که سازمان 
میراث فرهنگي در 

اختیار شبکه ي »شما« 
قرار مي دهد، مي توان 

تولید برنامه هاي بیشتر 
در جهت باال بردن 

صنعت گردشگري در 
کشور را انتظار کشید

اين اختالفات حتي 
براي اهالي فوتبال هم 

چندان خوشايند نیست؛ 
به طوري که مسؤوالن 

تیم هاي لیگ برتري در 
مصاحبه هايي جداگانه 

با اعالم نارضايتي از 
وضعیت موجود، اظهار 

کرده اند



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مربی خارجی در راه سپاهان 

به بهانه برگزاری رقابت های بولینگ 

 وقتی اهل رسانه 
ورزشکار می شوند

گروه ورزش- حکایت اهل رس��انه محدود به هفدهم 
مرداد ماه و روزخبرنگار است که در این بین تبعیض های 
زیادی صورت می گیرد و خیلی ها مورد بی مهری واقع 
 می شوند. کمتر می ش��ود که به این قشر توجه ویژه ای

در مابقی روزهای س��ال بشود و یا تس��هیالتی برایشان 
فراهم شود.

س��نتی که هیأت بولینگ و بیلیارد آن را شکس��ته و از 
زمستان 89 با برگزاری مس��ابقات بولینگ جام اصحاب 
رسانه توجه به فعاالن عرصه خبر و خبررسانی را در روزی 

غیر از روز خبرنگار در دستور کار خود قرار داده است.
جام اصحاب رسانه فرصت خوبی است برای خبرنگاران 
و اهالی جامعه خب��ر که در فضایی ش��اد و مفرح فارغ از 
دغدغه کار و تهیه خبر و بس��تن صفح��ه، دور هم جمع 
ش��وند و س��اعتی را درفضای ورزشی و دوس��تانه باهم 
بگذرانن��د؛ هم ورزش کنن��د، هم تفری��ح و در پایان در 

صورت برنده شدن جایزه هم بگیرند. 
با وجود وقفه ای یک ساله در این رقابت ها، وقتی فراخوان 
حضور در جام اصحاب رسانه روی سیستم فاکس دفاتر 
خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات پدیدار شد، خیلی ها 
بالفاصله فرم را بین اعضایشان توزیع کردند تا مبادا این 

فرصت طالیی از دست برود. 
روز 23 تیرماه برای اهالی قلم به دست و به قول معروف 
رس��انه، قطعاً روز خوبی خواهد بود؛ چراکه به واس��طه 
شغلش��ان و این حقوق ها و حق الزحمه های ناچیز که 
 به صورت نامرتب و یک خط در میان به حسابشان واریز 
می شود، کمتر مجال حضور در سالن های بولینگ را پیدا 
می کنند و این فرصت خوبی است تا روز پنجشنبه برای 
جلسه تمرینی  و روز جمعه جهت مسابقه، دستی به گوی 
ببرند و لحظه ای فارغ از کار، اما به واسطه کارتفریح کنند 

و از فضای مفرحی که به وجود می آید لذت ببرند.
این اتفاق مبارک، تابستان90 با مسابقات تیراندازی به 
مناسبت روز خبرنگار و در زمستان همان سال با مسابقات 

دارت رخ داد.
 امسال هم به گفته رییس کمیته ورزش کارمندان دولت، 
اهالی رسانه می توانند در مس��ابقات ورزشی کارمندان 
دولت نیز تیم داشته و در رشته هایی مثل دارت و شطرنج 

مسابقه دهند.

یادداشت

9
پیشنهادی از تایلند برای دل پیرو

شنیده می شود که مسئوالن یک باشگاه تایلندی روز سه شنبه به تورین می روند تا الساندر دل پیرو را برای 
پیوستن به تیمشان متقاعد کنند، این درحالی است که شنیده می شود که دل پیرو تمایل زیادی دارد تا 

کارنامه فوتبالی اش را در آمریکا و احتماالً لس آنجلس گلکسی به پایان برساند.

شرایط فوتبال ایران در س��ال های اخیر به سمت و سویی پیش 
رفته که پول، مالک سنجیدن ارزش و تعصب فوتبالیست های 
 ایرانی نس��بت به تیم و لباس ارزش��مند باشگاهشان می شود و 
به طور طبیعی اگر بازیکنی برای یک م��دت کوتاه هم با لباس 
یک تیم لی��گ برتری فوتبال ای��ران به میدان رفته باش��د، باید 
نس��بت به آن تیم تعصب و عرق باش��گاهی داش��ته باش��د، اما 
 از زمان��ی که پ��ول ه��ای کالن ب��ه عن��وان نم��اد تعصب در 
تیم های ایرانی مورد سنجش قرار گرفته، دیگر خبری از تعصب 
باشگاهی در مقایسه با فوتبالیست های دهه60 و 70 فوتبال ایران 
نیست و همین پول کالن است که بازیکنی مثل محسن بنگر را 
بعد از هشت سال حضور در تیمی مثل سپاهان و بستن بازوبند 
کاپیتانی این تیم، جدا کرده و با مبلغ میلیاردی راهی پرسپولیس 
 می کن��د، در حالی که بنگر در خوش��بینانه تری��ن حالت فقط 

دو سال دیگر توانایی حضور در سطح اول فوتبال ایران را خواهد 
داشت و امروز با این انتقال، به طور حتم اعتبار گذشته اش را در 

نزد هواداران سپاهان از دست خواهد داد.
 اما ماجرا جایی بحرانی می شود که باید به رفتار بنگر و بازیکنان 
شبیه به او در موضع گیری علیه باش��گاه سابقشان دقت کنیم 
تا عمق فاجعه مشخص شود. فوتبالیس��ت هایی که سال ها در 
یک باشگاه حضور داشته اند و شاید هم برای چند سال متوالی 
 با یک مربی کار کرده ان��د، به ناگهان با از بین ب��ردن پرده های

حجب و حیا و عدم رعایت اصول احترام به پیشکس��وت، شروع 
به افشاگری در مورد اتفاقات و حاشیه های درون تیمی باشگاه 
سابقش��ان می کنند. برای نمونه بنگر در مقابل علیرضا رحیمی 
قد علم می کند و بقیه بازیکنان جدا ش��ده س��پاهان هم بدون 
اس��تثنا مرزبان و کرانچار را در ردیف مقصران جدایی خودشان 

قرار می دهند و ان��گار نه انگار ک��ه یک نیم فصل تم��ام با این 
مربی��ان کار ک��رده و البته فیکس هم ب��ازی کرده ان��د، ولی به 
ناگهان چ��ه اتفاقی می افتد که همه حرمت ه��ا از بین می رود، 
باید از خود این بازیکنان پرس��ید. این اتفاق��ات عجیب و غریب 
در فوتبال ایران در ش��رایطی به وقوع می پیون��دد که بازیکنی 
مثل رائ��ول گونزالس بعد از س��ال ه��ا حضور در باش��گاه رئال 
مادرید و تبدیل ش��دن به اس��طوره این باش��گاه، وقتی با اعالم 
عدم نیاز س��رمربی سفیدپوش��ان مادریدی روبه رو می ش��ود، 
 بدون هیچ ح��رف و حدیثی اس��پانیا را ترک می کن��د و بعد از 
 دو فصل ب��ازی در ش��الکه، هرگ��ز مصاحب��ه ای از او منتش��ر 
نمی شود که حتی کوچک ترین اهانتی به باشگاه سابقش کرده 
باش��د؛ البته رائول نمونه کوچکی از ش��رایط فوتبالیست های 
 اروپایی است و ده ها نمونه مانند مهاجم سابق تیم ملی اسپانیا  را 
می توان ن��ام برد. ام��ا از آنجایی که هر عملی ب��ا عکس العملی 
مشابه روبه رو خواهد شد، رائول در بازگشت مجد به شهر مادرید 
با تش��ویق بی امان هواداران رئال روبه رو می ش��ود تا به نوعی 
مزد با حجب و حیا بودنش را بگیرد، ام��ا در فوتبال ایران کاماًل 
قابل پیش بینی اس��ت که در اولین بازی سپاهان و پرسپولیس 
در شهر اصفهان هواداران س��پاهان حتی با وجود سابقه حضور 
هش��ت س��اله بنگر در این تیم، به ان��دازه کاف��ی از خجالت او 
دربیایند که به نوعی نتیجه رفتار او به هنگام جدایی از سپاهان 
 خواهد بود. به غیر از بنگر، باید از بازیکنان دیگری مثل هاش��م 
بیک زاده، رحمان احمدی،پیروز قربانی، مهدی امیرآبادی، مازیار 
زارع و علیرضا نیکبخت هم نام برد که ب��ا همین روش وارد بازار 
نقل و انتقاالت ش��دند و بدون واهمه از آینده فوتبالی خودشان، 
کادر فنی تیم های س��ابق را زیر س��ؤال بردند. اما از آنجایی که 
 چرخ روزگار بازی ه��ای زی��ادی را در خود می بین��د، معموالً 
فوتبالیست های ما جواب حرف هایشان را خیلی زودتر از آنچه 
که فکرش را می کنند دریافت خواهند کرد. برای نمونه همین 
عادل کاله کج، بازیکن تیم س��پاهان که امس��ال راهی اصفهان 
 شده، در هفته های پایانی لیگ دهم که با پیراهن پرسپولیس به 
میدان می رفت، بع��د از اخراج کرانچار در هفته بیس��تم لیگ، 
مصاحبه های رنگارنگی علیه س��رمربی سابق تیمش انجام داد، 
ولی غافل از این که چرخ روزگار دو س��ال بعد دوباره او را شاگرد 
زالتکو کرانچار خواهد کرد و اگر همین امروز از او در مورد کرانچار 
سؤال کنید، بدون شک خواهد گفت که زالتکو بهترین سرمربی 

دنیاست!

بدگویی پشت سر تیم سابق

خبری از تعصب به پیراهن نیست 

فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران امروز به پایان خواهدرسید تا از پنجشبه هفته آینده،  مسعود 
دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران آغاز ش�ود. دوره حدودا 50 روزه فصل نقل و انتقاالت افشاری

بازیکنان فوتبال ایران هرچند که با حاشیه های فراوانی مثل سقف قرارداد، اهدای ماشین های 
گرانقیمت و کری مدیران عامل باش�گاه ها همراه بود، ولی در مجموع می توان گفت در حدود 200 مورد جابه جایی 
بازیکن در بین 18 تیم حاضر در لیگ دوازدهم انجام شد تا ترکیب همه این تیم ها برای حضور در لیگ فصل جاری 
مشخص شود. نکته تأمل برانگیزی که شاید تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته، رفتار بازیکنانی است که به هر 

دلیل از تیمی جدا شده و به تیم دیگری پیوسته اند.

تغییرات در هیأت 
فوتبال شهرستان

 وحید قصد جدایی
از گیتی را ندارد

س��ید رضا ابن ابراهیم ک��ه ماه ها از پای��ان دوره ریاس��ت او در هیأت فوتبال 
شهرس��تان اصفهان می گ��ذرد، طی ماه های گذش��ته بدون داش��تن حکم 
سرپرستی به فعالیت مشغول اس��ت. ابن ابراهیم که هفته گذشته در گفتگو 
با ایمنا این مسأله را تأیید کرد، گفت که منتظر نظر مسئوالن هیأت فوتبال 
اس��تان و اداره ورزش و جوانان شهرس��تان اس��ت تا در مورد ابقا یا رفتن او 
تصمیم گیری کنند. قرار بود مسئوالن هیأت فوتبال استان اصفهان این هفته 
در این مورد تصمیم گیری کنند، بنابراین طی روزهای گذش��ته شایعاتی در 
مورد برکناری ابن ابراهیم به گوش می رسد و گفته می شود مسئوالن هیأت 
فوتبال با جایگزینی او نیز به توافقاتی رسیده اند؛ البته امیدواریم صرف انتخاب 
جانشین مسئوالن هیأت استان را در انتخاب رییس آینده دچار اشتباه نکند 

و با فراست بیشتری دست به انتخاب بزند.

یک مقام آگاه درباشگاه گیتی پس��ند ازحضورمجدد وحید شمسایی درتیم 
فوتسال این باشگاه خبرداد وگفت که درصورت موافقت علی افضل، سرمربی 
این تیم، شمسایی بازهم پیراهن گیتی پسند را برتن خواهد کرد. قبل از سفر 
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان به رقابت های جام باشگاه های آسیا درکشور 
کویت که با قهرمانی این تیم به پایان رسید، افضل برروی نام چند بازیکن مطرح 
تیمش که همه آنها ملی پوش نیز بودند، قلم قرمز کشید و دلیل این حرکت 
را نیز مبارزه با بی نظم��ی درتیمش خواند. تا این لحظه هیچ گونه واکنش��ی 
ازسوی افضل به این پیشنهاد صورت نگرفته است و ظرف یکی، دوروز آینده 
این وضعیت مشخص خواهد شد که آیا شمسایی و دیگرنفرات با گیتی پسند 
خواهند بود یا نه؟ گفته می شود افضل به ش��خصه عالقه مند است بازیکنان 

جدید و جوان را جایگزین شمسایی پا به سن گذاشته نماید.

تندیس دل پیرو ساخته می شود
در روزهای اخیر ش��نیده شد که س��ران یوونتوس قصد دارند که 
تندیس اسطوره باشگاه خود، الساندرو را طراحی کنند. این حرکت 
فقط برای تی��ری هنری در آرس��نال انجام ش��ده و تندیس او در 

استادیوم امارات نصب شده است. 

ال کالسیکوی اول، در هفته هفتم
دیدار رفت دو تیم رئال و بارس��ا در رقابت های فصل 
جدید اللیگا، در هفته هفتم ای��ن رقابت ها و در روز 
هفتم اکتبر درنوکم��پ برگزار خواهد ش��د و دیدار 
برگشت دو تیم درهفته بیست و ششم انجام می شود. 

رونالدینیو و نوشابه دردسرساز
رونالدینیو، ستاره برزیلی باش��گاه اتلتیکو مینیه رو، با 
مشکل جدیدی مواجه شده است. انتشار تصاویری از او 
که یک قوطی پپسی جلویش بود، برایش دردسرساز شده 
و باعث شد که قرارداد تبلیغاتی او با کوکاکوال لغو شود.  07
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سپاهان در آسیا دست به دامن مربی خارجی می شود. تیم هندبال 
فوالد مبارکه سپاهان قصد دارد برای حضور قدرتمند در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا از مربی خارجی استفاده 
کند. س��پاهان فصل قبل را نیز با بالل محمد مصری آغاز کرد، اما در 
میانه های راه با این مربی به مشکل برخورد تا این مربی راه مصر را در 

پیش گیرد و از جمع زردپوشان جدا شود. 
پس از برکن��اری بالل محمد، مهدی اخوان مس��ئولیت تیم هندبال 
سپاهان را برعهده گرفت و توانست همراه این تیم برای سیزدهمین 
بار به قهرمانی دس��ت یابد؛ هرچند که نام اخوان به عنوان سرمربی 
سپاهان ثبت شد، اما مس��ئولیت فنی این تیم کاماًل در اختیار مجید 
رحیم زاده بود. خبرهای رس��یده حاکی از آن اس��ت که مس��ئوالن 
سپاهان در حال بررسی گزینه های مورد نظر خارجی هستند تا یک 
مربی خارجی هدایت سپاهان را در جام باش��گاه های آسیا بر عهده 

داشته باشد. 

خبر بد برای هواداران سپاهان
مصدومیت محرم نویدکیا که از روزهای پایانی فصل گذشته آغاز شد، 
حداقل او را از سه هفته ابتدایی لیگ محروم خواهد کرد. مصدومیت 
محرم نویدکیا که از ناحیه عضله ایجاد شده، اجازه نداد او در اصفهان 
 و ترکیه به خوبی در کنار س��ایر هم تیمی هایش تمرین کند و گفته 
می شود محرم که همچنان از ناحیه پا مصدوم است، حداقل سه هفته 

ابتدایی لیگ برتر را از دست خواهد داد.

                 مارادونا از الوصل اخراج شد
مربی آرژانتینی تنها یک س��ال بعد از امضای قراردادی با الوصل، از 
س��مت خود برکنار شد. سران باش��گاه الوصل  از طریق توئیتر اعالم 
کردند که به همکاری ش��ان با دیگو ارماندو مارادون��ا پایان داده اند. 
مارادونا در سال 2008 سرمربی تیم ملی آرژانتین بود و دو سال، پس 
از حذف آلبی سلسته درآفریقای جنوبی، از سمت خود برکنار شد و 

بعد از آن بود که هدایت الوصل را در دست گرفت. 

شماره 19 به خلعتبری رسید
بازیکن جدید تیم فوتبال سپاهان با بر تن کردن پیراهن شماره ۱9 
در تمرین این تیم حضور پیدا کرد. محمد رضا خلعتبری که سه شنبه 
شب با سپاهان قرارداد خود را امضا و ثبت کرد، روز گذشته در تمرین 
این تیم شرکت کرد. خلعتبری که به دنبال پیراهن شماره 9 و یا 99 

بود، به هیچ یک از این پیراهن ها نرسید.

   جانواریو تا نیم فصل بیرون می نشیند
هافبک فصل گذشته تیم سپاهان با استقالل قرارداد یک ساله امضا 
کرد. فابیو جانواریو پس از جلس��ه ای که با حض��ور فتح اهلل زاده، علی 
امیری و مدیر برنامه هایش برگزار شد، قرارداد یک ساله ای با این تیم 
امضا کرد، این در حالی اس��ت که استقالل هفت سهمیه لیگ برتری 
خود را جذب کرده و با این ش��رایط باید دید این باشگاه چگونه این 

موضوع را حل خواهد کرد. 
از آنجای��ی ک��ه فهرس��ت بازیکنان اس��تقالل ب��رای ش��روع لیگ 
برت��ر پ��ر ش��ده، طرفی��ن در مذاک��رات ص��ورت گرفته ب��ه توافق 
 رس��یدند که جانواری��و تا پای��ان نی��م فصل بی��رون بنش��یند و از 

نیم فصل دوم برای استقالل بازی کند. 

 حمید سوریان آغازگر 
رقابت های کشتی المپیک 

رقابت های کش��تی بازی های المپی��ک 20۱2 لن��دن در حالی به 
مصاف فرنگی کاران مدعی آغاز می شود که حمید سوریان باید ظهر 
روز ۱5 مرداد به عنوان نخس��تین ملی پوش کاروان کشتی ایران به 

میدان برود.
برنامه رقابت های کش��تی آزاد و فرنگی بازی ه��ای المپیک طوری 
تنظیم و تدوین ش��ده که حمید س��وریان، دارنده پنج مدال طالی 
کش��تی فرنگی جهان به عنوان نخس��تین مرد می��دان، رو در روی 

حریفان خود قرار گیرد. 

 12 داور فوتبال 
در تست های داوری رد شدند

حسین عسگری گفت: تعدادی از داوران و کمک داوران در تست های 
داوری رد ش��ده اند. رییس دپارتمان داوری در این باره گفت: از 8۱ 
داور و کمک داور تست گرفتیم که هدایت ممبینی، یداهلل جهانبازی، 
البرز حاجی پور، ایرج ساعدی، محمد حس��ین اسدی، مجید سیف 
 آذر و حمید حاج ملک از داوران در تس��ت رد ش��دند. البته س��عید 
مظفری زاده و رحیم مهرپیش��ه به دلیل مصدومیت تس��ت ندادند. 
عسگری در پایان اس��امی کمک داورانی که در تست رد شده اند را 
اعالم کرد: س��عید زارع، صادق نوری، محمدرضا غنو، بهرام نقوی و 
سخاوت سلیمان نژاد هم در تس��ت های داوری رد شده اند که البته 

مسعود فرح نیا به دلیل مصدومیت ، در تست شرکت نکرد. 

شماره 9 مال من است!
مهدی جعفرپور

مدافع تیم سپاهان
مدت ها بود که س��پاهان با تیم های بزرگ این چنینی بازی نکرده 
 بود و این بازی ها ما را به مرز آمادگی مطلوب رساند. در این بازی ها

هم در پست دفاع راست و هم بال راست بازی کردم و کادر فنی هم 
از من راضی بود. نیم فصل پیش تیم پرس��پولیس خواس��تار جذب 
من بود، ولی باش��گاه اجازه رفتن نداد. این فصل هم از دو تیم دیگر 
پیشنهاد داشتم، ولی این بار با میل خودم در تیم ماندم. از ابتدایی که 
در سپاهان بوده ام، شماره 9 
را پوشیده ام و امسال هم این 
پیراه��ن را خواهم پوش��ید. 
دیدار با االهلی بسیار سخت 
خواهد بود، ام��ا امیدوارم با 
تدابیری که کادرفنی در نظر 
می گیرد، شاهد رسیدن به 
آمادگی به موق��ع و مطلوب 

برای این بازی باشیم. 

هیچ ک��س از فابیو جانواریو و برونوس��زار 
نجمه 
خبری نداشت؛ این همه توضیحی بود که کرمی

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان در توضیح 
قطع همکاری با جانواریو و سزار اعالم کرد؛ هر چند پرونده سزار هنوز 
بسته نش��ده و بی انضباطی او در دور زدن باشگاه سپاهان همچنان 
ادامه دارد و س��پاهانی ها برای احقاق حقوق از دست رفته خود در 

تکاپوی شکایت و مکاتبه با مسئوالن باشگاه النصر امارات هستند.
      درتیم بزرگ سپاهان جایی برای بی انضباط ها نیست 

زالتکو کرانچار، سرمربی تیم فوتبال سپاهان به همراه رسول خوروش 
و علیرضا مرزبان، مدیر و مربی تیم س��پاهان روز گذش��ته و بعد از 
بازگشت از اردوی تدارکاتی ترکیه رودرروی خبرنگاران قرار گرفت 
و از دالیل عدم بازگش��ت برونو به ایران و خروج ستاره ها از این تیم 

و توانمندی بازیکنان جذب شده و حواشی اخیری که پیرو عملکرد 
مرزبان در این تیم شنیده می شود صحبت کرد.

کرانچار در مورد قضیه جانواریو معتقد است، در تیم بزرگ سپاهان 
جایی برای بی انضباط ها نیست: » حرفه ای بودن تنها در کالم نیست 
و از مربی گرفته تا بازیکن، همگی باید تابع قوانین و نظم و انضباط 
تیمی باشند. بازیکنی که قرار بوده س��ه روز به مرخصی برود و پنج 
روز هم من به ای��ن مرخصی اضافه کردم، بدون هیچ اطالعی س��ر 
موعد مقرر در اردو حاضر نشده و در ش��رایطی که بازیکنان در این 
اردو س��خت تمرین می کردند، از او خبری نبوده اس��ت؛ توقع چه 
برخوردی از من دارید؟ در این اردوی ۱4 روزه هیچ کس از جانواریو و 
سزار خبری نداشت!« کرانچار می گوید: جانواریو بعد از بازگشت هم 
رفتار غیرحرفه ای از خود نشان نداد و کار به جایی رسید که مالحظه 
کاری بیش از حد، توهین به کادرفنی و نظم تیمی محسوب می شد. 
ما در قبال عماردضا و یانوش هم بی نظمی را تحمل نکردیم، بنابراین 
هیچ تفاوتی بین او و دو بازیکن قبلی نبود و باید با او برخورد می شد.

      سیدصالحی از ما ضمانت می خواست
دالیل عدم همکاری س��پاهان ب��ا بازیکنانی مثل  س��یدصالحی، 
مهدی کریمی��ان، رحمان احمدی، محس��ن بنگر و س��ید جالل 
حس��ینی با وجودی که همه آنها مایل به مان��دن در این تیم بودند 
چه بود؟ بازیکنانی که هر کدام به لحاظ فنی دارای ارزش و جایگاه 
 مشخصی در لیگ ایران هس��تند؟کرانچار در پاس��خ به این سؤال 
می گوید: سیدصالحی یک سال از قراردادش با سپاهان مانده بود، 

اما برای ماندن در تیم از ما ضمانت می خواست. او تصور می کرد که 
با وجود سوکای و سزار و محمد غالمی برای فصل جدید، به صورت 
فیکس در ترکیب قرار نگیرد، بنابراین طی گفتگویی که با ما داشت 
از ما ضمانت می خواست که حتما بازی کند که من این ضمانت را به 
هیچ یک از بازیکنان نمی دهم. ما از بازیکنان بنا به شرایط و نیازمان 
استفاده می کنیم . سیدصالحی هم اعالم کرد که مشتری پرو پاقرص 

دارد و از ما جدا شد.
      کریمیان انتظار مالی باالیی داشت

کرانچار دلیل جدایی مهدی کریمیان را انتظار مالی باالی این بازیکن 
از باشگاه می داند و می گوید: شرایط مالی باشگاه این امکان را نداشت 
که بخواهد با درخواست او موافقت کند؛ از طرفی هواداران این تیم 
نباید با تیم محبوبشان غریبه باشند. ما سعی کردیم به جای او و با 
جذب شش بازیکن از تیم های پایه، یک تیم اصفهانی تری را راهی 
لیگ کنیم که سه نفر از آنها واقعا کیفیت باالیی دارند. سرمربی تیم 
سپاهان ادامه داد: رحمان و به همراه سیدجالل و محسن بنگر خیلی 
دیر اعالم همکاری کردند و زمانی که ما با محمدباقر صادقی به عنوان 
دروازه بان اول خود توافق کردیم، مذاکرات ما با رحمان جواب داد و 
صالح نبود که دو دروازه بان طراز اول را جذب کنیم؛ چرا که درمورد 

یکی از آنها اجحاف می شد.
      خلعتبری با مارادونا پخته تر شده

اما تجربه نش��ان داده خلعتبری جدای کالس فنی باالیی که دارد، 
بازیکن اساساً حاشیه ساز اس��ت و این موضوع بی حاشیه بودن تیم 
سپاهان را تحت ش��عاع خود قرار می دهد. خوروش، سرپرست تیم 
س��پاهان در توضیح این نکته، می گوید: خلعتبری در فوتبال ایران 
یک استثناست، ولی بازیکن حساسی است. او از دقیقه یک تا 90با 
 تمام وجود و با تعصب برای تیمش ب��ازی می کند، اما یک جاهایی 

عکس العمل های غیرحرفه ای هم داشته است. با این وجود تجربه 
کار با مارادونا در الوصل او را پخته تر  و  بی حاشیه تر کرده است. رسول 
خوروش می گوید: برای هواداران سپاهان هیج جای نگرانی وجود 
ندارد؛ چرا که این تیم دست سپاهانی های اصیل و نسل طالیی این 

باشگاه افتاده که از جان و دل برای آن کار می کنند.
وی در توضیح روند پیگیری پرونده های مربوط به تیم الس��د قطر 
و رودریگو توزی و این که آیا امیدی به احقاق حقوق از دست ر فته 
سپاهان در مورد سزار وجود دارد یا خیر، می گوید: در مورد پرونده 
السد از سه رأی قضات تنها یک رأی به سود سپاهان بود که عمال  آن 

پرونده مختومه شد.
 پیگیری و ش��کایت از باش��گاه تراکتورس��ازی مربوط ب��ه جریان 
ت��وزی ه��م  ب��ه دادگاه cass  رس��یده ک��ه هن��وز پاس��خی در 
این زمینه به ما داده نش��ده اس��ت. اما در مورد س��زار، م��ا قرارداد 
 بس��یار محکم��ی داری��م که ب��ه هی��چ عن��وان باش��گاه متضرر 
نمی شود. مدیر برنامه های سزار در ایمیلی که برای ما فرستاده با بیان 
دالیل واقعا واهی، خواهان فسخ قرارداد برونو شده که این موضوع به 
تصمیم مسئوالن باشگاه برمی گردد که بخواهند این بازیکن را در 
ازای مبالغ سنگین بفروشند و یا تحت هیچ شرایطی رضایتنامه برای او 
صادر نکنند. کرانچار در تکمیل صحبت های مدیر تیمش اعالم کرد 
بازیکنی که بخواهد به این شکل به تیم برگردد، نمی تواند کارایی الزم 

را برای تیم داشته باشد و ادامه همکاری با او منتفی است. 
و اما مرزبان که در این نشس��ت همچون گذش��ته  زحمت ترجمه 
صحبت های کرانچار را می کش��ید، در توضیح صحبت های اخیر 
بازیکنان جدا ش��ده از این تیم که همگی کارشکنی های او را دلیل 
اصلی این جدایی می دانستند، تنها به همین یک جمله بسنده کرد و 

گفت: »تا بوده تیر ترکش ها را من خورده ام.«

کرانچار در نشست خود با رسانه ها اعالم کرد

هیچ کس از جانواریو و سزار خبر نداشت
مرزبان: همیشه تیر ترکش ها را من خورده ام



ایندیانا جونزسابریناجنگ ستارگاننفر دوم فهرست صعودی های هالیوود 

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - هریس��ون فورد، زاده ۱۳ ژوئیه۱۹۴۲ بازیگر آمریکای��ی و از چهره های 
قدیمی هالیوود است.

او در ایالت شیکاگو به دنیا آمد و فرزند دوروتی نیدل من )بازیگروگوینده رادیو( و کریستوفر 
فورد )بازیگر تبلیغاتی( است. اجداد مادری او یهودی بوده و از مینسک در روسیه مهاجرت 
کرده اند، اما اجداد پدریش کاتولیک مذهب بوده و اصلیت آنها ایرلندی و آلمانی است. رشد 
او در عرصه بازیگری بسیار باال بوده، به  طوری که در رده بندی صعود بازیگران هالیوودی، 

بعد از تام هنکس، نفر دوم است. 
جالب است بدانید او از دو همسرش، چهار فرزند دارد که همه آنها با خودش زندگی می کنند. 

فورد عالوه بر بازیگری، یک خلبان خصوصی هواپیما و هلیکوپتر نیز هست. 
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به زودی سایت فروش 
کتاب اصفهان خواهیم داشت  

مسئول واحد نشر اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان خبر داد، سایت 
 س��امانه جامع فروش کتاب اصفهان 

 به زودی افتتاح خواهد شد.
سید ابراهیم موس��وی در این باره به 
ایس��نا گفت: با توجه به نبود س��ایت 
فروش کتاب در اصفه��ان و ضرورت 
ایجاد چنین سایتی، اقدام به راه اندازی 
سایت فروش کتاب در اصفهان کردیم.  
وی یادآورشد: با نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن فرهنگی 
ناشران استان اصفهان و تعاونی ناش��ران اصفهان، در سال 8۹ قراردادی با 
یک بخش خصوصی منعقد شد که با این قرارداد تصمیم به ایجاد سایتی با 

عنوان سامانه جامع فروش کتاب اصفهان گرفته شد. 

نقاشان حرفه ای در اصفهان
 انگشت شمارند

یک نقاش معاص��ر اصفهانی گفت:   
امروزه کس��انی ک��ه در اصفهان به 
ص��ورت حرفه ای نقاش��ی را دنبال 
می کنند، بسیار کم هستند و شاید 

به تعداد انگشتان دست برسند.
تهم��ورث بهادران��ی در ادامه این 
سخنان به ایمنا اظهار داشت: عدم 
همدلی و همکاری میان نقاش��ان 
اصفهانی نشانگر غیرحرفه ای بودن 
نقاشی در شهر اصفهان است و بس��یاری از هنرمندان نیز نسبت به آن 

واکنش نشان می دهند. 
وی تأکید کرد: قضاوت بر روی آثار هنری، یکی از مش��کل ترین کارها 
است؛ زیرا سلیقه ها متفاوت است.  اگر چه در بحث فنی ما چارچوب های 
 روش��نی داریم، ام��ا در بح��ث محتوایی اخت��الف نظر وج��ود دارد. 
چنان چه در جشنواره ها و نمایش��گاه ها از آرای متنوع تری برخوردار 
باشیم، آثار قضاوت دقیق تری خواهند شد، اما متأسفانه در نمایشگاه ها 
و جشنواره هایی که در اصفهان برگزار می شود تعداد کمی کارشناس 

داریم. 

                                 ناشران ترجیح می دهند
 کتاب چاپ نکنند

مدیر نشر آرما اصفهان گفت: با توجه 
به رشد سرسام آور هزینه های چاپ 
کتاب، ناشران ترجیح می دهند که 
دیگر کت��اب چ��اپ نکنند.مجتبی 
ش��اهمرادی با بیان ای��ن مطلب به 
ایمنا، افزود: قیم��ت کتاب در حال 
حاضر دو برابر ش��ده و چ��اپ آن به 
هیچ وجه به صرفه نیست. وی ادامه 
داد: اگ��ر با ای��ن ش��رایط بخواهیم 
قیمت آثارمان را دو برابر کنیم نیز قطع��اً با افت تیراژ و مخاطب همراه 
خواهیم بود که آن هم چاپ کتاب را باز هم مشکل تر می کند و معقول 

نیست. 
مدیر نشر آرما تأکید کرد: خوابیدن سرمایه حدودا یک ساله در حوزه 
چاپ کتاب وجود دارد و با افزایش ش��دید قیمت ها اگر امروز کتابی را 
چاپ کنیم، این بدین معناست که س��ال آینده با درآمدی که برگشت 
می کند، ممکن اس��ت نتوانیم حتی کتاب دیگری به چاپ برس��انیم، 

بنابراین چاپ کتاب یک ریسک بزرگ می شود. 

جای خالی آواز در دانشگاه
قصدم این بود که در این ش��ماره از دوس��تانم ک��ه در گروه 
موسیقی دانشگاه تهران هستند گله کنم که چرا درس آواز 
و حتی رشته آواز در بخش موسیقی کالسیک ایرانی وجود 
ندارد؟ به جواب  های احتمالی هم فکر کرده بودم و خودم را 

آماده می  کردم که آنها را از پیش پاسخ دهم. 
 در ای��ن فکر بودم ک��ه از دیرب��از آواز، اش��رف و اکمِل آالت 
ادای الحان نامیده ش��ده اس��ت. امروز نیز آواز و جواب آواز، 
اگر نگویی��م مهم ترین، مس��لماً از مهم ترین ارکان س��نت 
موسیقی کالسیک ایرانی است. این واقعیت که در دانشگاه ها 
رش��ته نوازندگی موس��یقی ایرانی وج��ود دارد، اما گرایش 
»خوانندگی« یا دروس مربوط به آن به طور رسمی جایگاهی 
در درس  های دانشگاهی ندارد، با محوری  بودن نقش آواز در 
این سنت موسیقایی در تعارض است. خالصه سخت گرفتار 
این پرسش بودم که به راستی چرا اهمیت آواز و خوانندگی در 
دروس دانشگاهی رشته موسیقی نادیده گرفته شده و خیال 
داش��تم واقعاً این بحث را در این »تا فصل��ی دیگر...« پیش 

بکشم، اما اتفاقی افتاد که تصمیمم عوض شد.
تازه خبردار شده بودیم که »جایزه لوییس ایبسن الفاروقی« 
)جایزه ای که هر سه سال یک  بار از طرف انجمن قوم  موسیقی  
شناسی آمریکا به مؤسسات شاخص فعال در حوزه  موسیقی 
جهان اسالم داده می شود( به مؤسس��ه  ماهور تعلق گرفته 
اس��ت. این جایزه ارزش مادی ندارد، اما خوش��حال بودیم 
که مؤسس��ه و تریبون آن، یعنی فصلنامه  موسیقی ماهور، 
در فراسوی مرزها هم دیده شده است. اما این شادی دیری 
نپایید. در دفتر فصلنامه نشسته بودیم که جوانی وارد شد و 
خود را مدرس موسیقی  شناس��ی - دقیقاً با همین لفظ- در 
گروه موسیقی یکی از دانشگاه های کشور معرفی کرد. یکی 
از دغدغه های همیشگی ما تهیه مقاله برای فصلنامه و ارتباط 
با موسیقی شناسانی است که در حوزه  ایران و فرهنگ های 
همج��وار کار می کنند. فرص��ت را غنیمت ش��مردیم و با او 
به گفتگو نشس��تیم تا ببینیم در چه حوزه ای کار می کند و 
عالیقش چیس��ت. فهمیدیم که او هم به همین موضوعات، 
یعنی به حوزه موس��یقایی ای��ران و فرهنگ  ه��ای همجوار 
عالقه مند اس��ت. صحبت کم وبی��ش گل انداخت��ه بود که 
نمی   دانم چه شد، حرف یکی، دو شماره  اخیر فصلنامه به میان 
آمد. متوجه شدیم که آنها را ندیده است. رفتیم بپرسیم که 
 چه طور ندیده است و اگر دسترس��ی ندارد یک نسخه از هر 
دو ش��ماره   آخر پیشکشش کنیم، یا اصاًل نش��انی بگیریم و 
برایش بفرستیم که دیدیم خیر، اصاًل هاج و واج مانده است 

که فصلنامه   ماهور دیگر چه صیغه  ای است؟!
منبع: ماهور

هفت

کیوسک 

10
یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره نوادا 

یک فیلم کوتاه ایرانی در دوازدهمین جش��نواره بین المللی فیلم نوادا آمریکا حضور دارد. »مداد سبز 
من« ساخته فیاض بهرام به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارد و با فیلم هایی از آمریکا، نروژ، 

فرانسه، کانادا، ژاپن و... رقابت می کند.
این سال ها تخریب باال بود 

مدیرعامل خانه سینما 

محمد مهدی عسکرپور 
در این س��ال ها نگاه تخریبي خیل��ي باال بود. در این پنج س��ال هر 
 چه به عق��ب مي نگرید، متوجه مي ش��وید خیلي از کس��اني که در 
دوره اي با هم همکاري مي کردند و رابطه اي دوستانه داشتند، امروز 
به عنوان دشمن رو به روي همه ایستاده اند. یکي از کارکردهایي که 
این نوع مدیریت داشت، ایجاد دشمني هاي پي در پي و گسترده در 
سینما بود که براي حل این معضل، بسیاري از افراد و سازمان هاي 
مختلف باید وارد میدان شوند. در واقع وضعیتي که اکنون در آن به 
سر مي بریم غیرقابل کنترل 
 و ناش��ي از س��وء مدیری��ت 
سه سال گذش��ته است. به 
نظرم میزان تخریب آن قدر 
باالست که س��ال هاي سال 
باید تالش شود که به نقطه 
پنج س��ال پیش باز گردیم. 
در سه سال گذشته به هیچ 

کدام از وعده ها عمل نشد.
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اما آنچه که ما را وا می دارد نس��بت به این موضوع حساسیت 
نشان دهیم، این اس��ت که گویا این مس��أله چندان هم برای 
مس��ئوالن امر مهم نیس��ت؛ زیرا که نه ش��رکت ه��ای بزرگ 
تلفن هم��راه آماری در ای��ن رابطه ارایه می دهن��د و نه حتی 
فرهنگستان زبان و ادب فارس��ی حاضر است همکاری کند و 

حداقل یک نظر کارشناسانه در این رابطه بدهد.
 استاد ادبیات بهانه می آورد که این یک کار تحقیقاتی است و 
باید برای آن مقاله نوشت، اما حتی وقتی این واژه را در گوگل 
جستجو می کنید، مطلب مفیدی در این زمینه پیدا نمی شود 
و تنها آمار شرکت مخابرات اصفهان تعداد پیامک هایی است 
که در تعطیالت نوروز ارسال ش��ده است. وضعیت زمانی بدتر 
می شود که یک منبع آگاه در مخابرات، اعالم می کند که اصاًل 
نرم افزاری وج��ود ندارد که بتوان تش��خیص داد که آیا تعداد 
پیامک های فارسی بیشتر است یا انگلیسی؛ چون تا کنون این 

موضوع برای کسی مهم نبوده است.
بسیاری از نویس��ندگان و ادیبان معتقدند که شرایط کنونی 

موجب گسست فرهنگی می شود؛ اتفاقی که در بعضی کشورها 
مانند تاجیکس��تان و ازبکس��تان رخ داده اس��ت. اما تعدادی 
مخالف این موضوع هستند و ادعا دارند با توجه به این که خط 
کنونی ما هم از نوش��تار اعراب گرفته شده، پس اشکالی ندارد 

فارسی را با حروف انگلیسی نوشت. 
جدا از این دو دیدگاه، ابتدا باید بررس��ی کرد که این اتفاق در 
کجا ریشه دارد. اگر چه پیامک فارسی ارزان تر از متن انگلیسی 
 اس��ت، اما اولین و در واقع مهم ترین نکت��ه ای که خودنمایی 
 می کن��د، این اس��ت که گوش��ی های تلف��ن هم��راه دارای 
صفحه کلیدهایی هستند که حروف انگلیسی در آنها بیشتر به 
چشم می آید تا فارسی، بنابراین افراد راحت تر می توانند با آنها 
متنی را بنویسند، به خصوص اشخاصی که به هر دلیلی، مثاًل 
کهولت سن نمی توانند درست حروف فارسی را که کوچک تر 
هستند تش��خیص دهند،ترجیح می دهند از حروف انگلیسی 

استفاده کنند.
 از طرفی، بسیاری از گوش��ی ها و تبلت ها اصاًل با متن فارسی 

سازگار نیس��تند که این خود دو حالت دارد؛ یا این که فقط از 
الفبای عربی برخوردار هستند و حروفی مثل »گ« و یا »پ« 
را شامل نمی شوند و یا در هیچ صورتی نمی توان از آنها برای 
نوشتن فارسی استفاده کرد و نرم افزاری هم وجود ندارد که این 
مشکل را حل کند؛ این مشکلی است که در صفحه کلیدهای 

رایانه ها نیز وجود دارد. 
اگرچه حروف فارس��ی با رنگی متمایز روی کلیدها چسبانده 
می ش��وند، اما باز هم به مراتب کوچک تر از حروف انگلیسی 
هس��تند، همچنین چون حالت برچس��ب دارند، بعد از مدتی 
خاصیت چس��بناکی خود را از دس��ت داده و پاک می شوند. 
 بنابرای��ن بس��یاری از اف��راد در دنی��ای مج��ازی چ��ه برای

 ایمیل زدن و یا چت کردن، 
 حروف انگلیس��ی را ترجیح 
م��ی دهن��د. مس��أله ای که 
بزرگان عل��م وادب را نگران 
می کند، آن اس��ت که بدین 
وس��یله کم کم ارتباط مردم 
با آثار برجس��ته ادبیات قطع 
شده و آنها را از زبان خود دور 
کند. اگرچه یادگیری زبانی 
دیگر، به خصوص انگلیس��ی 
که زب��ان بین المللی اس��ت 
تأثی��ر بس��زایی در زندگی 
روزم��ره دارد و بس��یاری 
 از کاره��ا راحت ت��ر انج��ام 
می ش��ود، اما ای��ن موضوع 
نباید باعث ش��ود که ما خط 
خود را فراموش کنیم؛ چون 

فرهنگ از طریق ارتباط به س��ایر نسل ها منتقل می شود. اگر 
ش��کل این ارتباط دس��تخوش تغییر ش��ود، هرگز نمی توان 
تضمین کرد که نس��ل های آینده بتوانند از منابع فارسی که 
بسیار غنی و سرشار از آموزه های زندگی هستند بهره بگیرند.  
به عنوان مثال اگر نسلی ارتباط خود را با خط فارسی از دست 
بدهد، دیگر نمی تواند دیوان حافظ بخواند و یا داس��تان های 
مثنوی مولوی را. آن گاه تصور کنید غزل های ترجمه شده از 
حافظ آیا می توانند به همین ش��یوایی و رسایی که اکنون در 
دست ماست پیامی انتقال دهند؟ این کوششی است که نه بر 
عهده بزرگان ادبیات و زبان فارسی است، بلکه باید چشم به راه 

تحولی در علم ارتباطمان باشیم.

یک سؤال ساده که کسی جوابش را نمی داند  

پیامک را فارسی بنویسیم یا فینگیلیش؟ 

ناهید   هر پدیده ای وقتی پایه گذاری می شود، صدها نظر مخالف و موافق را به همراه دارد. شاید 
اولین کسی که برای ارسال پیامک خود از الفبای انگلیسی استفاده کرده است، هرگز تصور محمد طاهری

نمی کرد در طی این سال ها بحثی به وجود بیاید که آیا این س�بک استفاده که به اصطالح 
فینگیلیش نامیده می شود تأثیری منفی بر روی زبان و ادبیات ما خواهد داشت یا نه.

 استاد ادبیات بهانه 
می آورد که این 

یک کار تحقیقاتی 
است و باید برای 
آن مقاله نوشت، 

اما حتی وقتی این 
واژه را در گوگل 

جستجو می کنید 
مطلب مفیدی در 

 این زمینه پیدا 
نمی شود

تیرماه به روزهای پایانی اش نزدیک می ش��ود و مرداد که با ماه 
سمیه 
مبارک رمضان همزمان است، به زودی روزهای مردم را در خود مسرور

می گیرد؛ روزهایی که گرم اس��ت و شما با دهان روزه، عطش و 
اش��تیاق دارید برای زم��ان افطار تا پای تلویزیون بس��ت بنش��ینید و کانال های 
تلویزیونی را برای س��رگرم ش��دن و فراموش��ی زمان طوالنی روز به جهت دیدن 

مجموعه های مناسبتی از دیده بگذرانید.
دیدن سریال های مناس��بتی، به خصوص در ماه مبارک رمضان بیش از یک دهه 
است که عرف شده و برنامه سازان و مس��ئوالن صدا و سیمای کشور را واداشته تا 

برایش زمان خاصی در کنداکتور پخش قرار دهند.
 اتفاقی که می دانیم چه زمانی رخ می دهد، اما تا دقیق��ه ۹0 برایش برنامه ریزی

 نمی کنیم و درس��ت چند روز مانده به ش��روع ماه مبارک، فیلمنامه ها تصویب و 
معموال بدون پیش تولید، کارها ضبط و بالفاصله روی آنتن می روند.

شاید وقتی صدای اذان از گلدسته مسجد محل فضای خانه تان را پر می کند و خبر 

اولین افطار را می دهد، کمتر از ۱0 قسمت از یک مجموعه مناسبتی برای این ماه 
عزیز ساخته شده باش��د و در مابقی روزهای پیش رو، عوامل سازنده سریال وارد 

ماراتن ساخت و تدوین و ارسال به اتاق فرمان جهت پخش می شوند.
ممکن است شما بیننده گرامی از دیدن چنین سریال هایی لذت ببرید که خیلی 
هم چنین نیست؛ زیرا ساخت در چنین شرایطی بدون شک روی کیفیت کار تأثیر 
دارد، اما تیم کاری مجموعه های مناسبتی به ویژه در ماه میهمانی خدا با سختی 

ومشکالت زیادی روبه رو هستند.
ولی چون ما عادت نداریم از یک تجربه درس بگیریم و تمایل داریم از یک سوراخ 
بارها و بارها گزیده شویم، بازهم برای ماه مبارک رمضان آینده تا ۱0 روز مانده به 
شروع این ماه عزیز دست روی دست می گذاریم و به قول معروف کارها را به دقیقه 
۹0 می کشانیم. در کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس این چنین نیست و از 
ماه گذشته تبلیغات سریال های مخصوص شب های ماه مبارک رمضان آغاز شده 
است؛ البته در کش��ور ما این قضیه فقط به ماه مبارک رمضان مربوط نمی شود و 

برای تمام فصول و تمام مجموعه های فصلی این اتفاق رخ می دهد. الزم به تحقیق 
و تفحص آن چنانی هم نیست؛ روند پخش سریال ها که با رسیدن به نیمه راه دچار 
تغییر در روایت داستان شده و در روزهای پایانی از تیپ اصلی اش فاصله می گیرد 
این موضوع را ثابت می کند. این مسأله در تکرار مجدد مجموعه ها در بقیه روزهای 
سال و یا سال بعد بیشتر درک شده و مخاطب متوجه خارج شدن داستان از روایت 

اولیه و بیس خود می شود.
 اتفاقی که هرس��ال و امس��ال هم ش��اهدش ب��وده و خواهی��م ب��ود؛ چراکه در 
 ش��بکه گردی هایمان تبلیغ هیچ مجموعه خاصی برای ماه رمضان را مش��اهده 
نمی کنیم. آنونس��ی از این مجموعه ها پخش نمی ش��ود و ای��ن یعنی همچنان 
مجموعه ای در حد چند قس��مت و یا بانام تصویب ش��ده نهایی وج��ود ندارد که 

اطالعاتی از آن به مخاطب بدهند.
 برای این اتفاق و ب��ی برنامگی هم الزم نیس��ت دنبال دلیل باش��یم؛ چراکه ما به 

بی برنامگی عادت داریم و اساسا توجه به مخاطب اولویت کاریمان نیست.

برداشت کوتاه

وقتی برای ماه مبارک رمضان برنامه ریزی نداریم

سینمای دنیا دیگر پیتر اوتول را ندارد 

خداحافظ لورنس عربستان  
پیتراوت��ول، بازیگر هالیوودی که هش��ت 

گروه
نامزدی اس��کار و کسب س��ه جایزه  گلدن فرهنگ

گلوب از جمله افتخارات سینمایی اوست، 
در سن 80 سالگی از دنیای سینما خداحافظی کرد. پیتر اوتول 
اخیرا اعالم کرد: دنیای سینما از لحاظ احساسی و مالی من را 
ارضا کرده و موجب آش��نایی من با شخصیت ها و کمپانی های 
خوب و سهیم ش��دن در شکس��ت و موفقیت آنها شده است. 
اوتول50 سال پیش با بازی در فیلم »لورنس عربستان« به اوج 
شهرت رسید؛ فیلمی که هفت جایزه  اس��کار از جمله بهترین 

فیلم و بهترین کارگردانی را برای دیوید لین به ارمغان آورد.
پس از اولین نامزدی اسکار در س��ال ۱۹6۴، فیلم های شیر در 
زمستان در س��ال ۱۹68، خداحافظ آقای چیپس در ۱۹7۲، 
طبق��ه  حاک��م در ۱۹80، بدلکار و س��ال مورد عالق��ه من در 
س��ال ۱۹8۲ نیز نامزدی جایزه اس��کار را برای اوتول به همراه 
داشتند. وی در سال ۲00۳ و در سن 70 سالگی جایزه  افتخاری 
اس��کار را دریافت کرد.این جای��زه به بازیگران و فیلمس��ازان 
 مورد تحس��ین که موفق به کس��ب جایزه اس��کار نش��ده اند 

اهدا می شود.
جایزه  اسکار افتخاری۲0 سال پس از آخرین نامزدی اسکار برای 
فیلم »سال مورد عالقه  من« به او رسید؛ زمانی که احتمال این 

که  اوتول بتواند دوباره نامزد جایزه اسکار شود، بسیار کم بود.

اوتول با فرس��تادن نامه ای به آکادمی اس��کار، جایزه  افتخاری 
اسکار را رد کرد که تا رسیدن او به س��ن 80 سالگی به او تعلق 
نگرفته بود. وی در سال ۲006 آخرین نامزدی اسکار را نیز برای 
بازی در فیلم »ونوس« کس��ب کرد، اما متأسفانه اوتول دوباره 
نتوانست جایزه اسکار را کس��ب کند و جایزه به فارست ویتاکر 

برای فیلم »آخرین پادشاه اسکاتلند« رسید. 
اما وی همچنان به خاطر دریافت اس��کار افتخاری در هالیوود 
مورد احترام اس��ت. اوتول در مراسم اس��کار در سال ۲006 به 
حضار گفت: من اس��کار خودم را دارم که تا لحظه مرگ با من 
است. از افتخارات سینمایی پیتر اوتول می توان به جایزه بافتا 
در س��ال ۱۹6۳، چهار جایزه  دیوید دوناتلو معروف به اس��کار 

سینمای ایتالیا و سه جایزه گلدن گلوب اشاره کرد.

طرح : مانی اسالمی



یادداشت

متون راه یافته به جشنواره 
تئاتراستان مشخص شد

گروه شهرستان - معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و  بختیاری از مشخص ش��دن متون راه یافته به 
جش��نواره تئاتر اس��تانی خبر داد. بهمن اکبریان با اعالم آرای هیأت 
 داوران بازخوانی متون رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره، افزود: از 
50 نمایشنامه رسیده به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر 
22 اثر پذیرفته شد. وی گفت: تمامی نویس��ندگان و کارگردان های 
22 اثر پذیرفته شده باید به مرکز هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مراجعه کنند. اکبریان یادآور 
شد: نمایشنامه های باجه تلفن، رویای خانه پوشالی، دریا در یادم است، 
آه از دست این ویکتورهوگو برگرفته و یا با نگاهی به آثار خارجی بودند 

که طبق فراخوان مورد ارزیابی قرار نگرفتند. 
وی افزود: نمایشنامه های پذیرفته شده در موضوعات اجتماعی، ایثار 
و ش��هادت، دفاع مقدس، آزاد، بومی و محلی وطنز بوده اند. به گفته 
وی،نمایش نامه های آتیه،   آال صبح زود رفت، درگوش��م بگو،   آیینه 
پشت س��کوت ،  برف و پونه، تا پلک می زند،تلفن مشترک، تمام من 
همه عدو، داستان صید مروارید به روایت یک بانو ،  دو برار با یک بمیرن، 
زنگی شاید ، سرود سرد خاکستر  و... در بیست و چهارمین جشنواره 

تئاتر استان پذیرفته شده اند. 
 نمایش��نامه های تأیید ش��ده از س��وی کارگردانان در مرحله بعدی 

جشنواره برای بازبینی به روی صحنه می روند و اجرا می شوند. 

 باید به صنعت توریسم 
بهای بیشتری داد 

 امکان��ات ورود س��االنه دو میلی��ون گردش��گر خارج��ی 
طبیعت گردی به ایران فراهم شد. 

کارشناس اداره کل طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری گفت: ای��ن س��ازمان برای 
 ورود س��االنه دو میلیون گردش��گر خارجی اکوتوریس��م یا 
 طبیع��ت گ��ردی به کش��ور ط��ی برنام��ه پنجم توس��عه 
برنامه ریزی ک��رده و امکانات و زیرس��اخت های اجرای آن 

فراهم شده است. 
پورنگ پورحسینی که روز چهارشنبه در جمع کارکنان اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
 و بختیاری س��خن می گف��ت، از ای��ران به عن��وان یکی از 
10 کشور برتر دنیا به لحاظ جاذبه های گردشگری یاد کرد 
و بیان داش��ت: ضرورت افزایش درآمدهای عمومی کشور و 
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ایجاب می کند که استفاده 
از ظرفیت های زیس��تی، حف��ظ منابع طبیع��ی و صنعت 

جهانگردی مورد توجه برنامه ریزان قرا گیرد. 
پورحس��ینی ادام��ه داد: س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و 
 گردشگری کشور در تالش است با فعال سازی کمیته های 
طبیعت گردی دراس��تان ها و مناطق آزاد، احیای پس��ت 
 کارشناس طبیعت گردی در اداره های گردشگری استان ها

و افزایش تعامل با دفاتر خدمات گردشگری داخلی و خارجی 
فعال در زمینه تورهای ورودی این مهم را محقق کند. 

 وی اط��الع رس��انی گس��ترده و معرف��ی س��ایت های 
طبیعت گردی داخل��ی وخارج��ی و افزایش روس��تاهای 
گردشگری کش��ور به یک هزار و 100 روستا و حضور فعال 
دست اندرکاران بخش گردشگری در کمیته های تخصصی 
نظیر کارگروه شکار و صید را از دیگر راهکارهای تحقق این 
هدف عنوان کرد. کارشناس اداره کل طبیعت گردی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه 
از اکوسیستم ایران به عنوان بستر مناس��ب افزایش درآمد 
گردش��گری در بخش اکوتوریس��م یاد کرد و گفت: ایران بر 
قلیمی و  کمربند خش��ک جهان قرار دارد، ولی دارای تنوع ا
زیستگاه های گوناگون برای جلب گردشگران است و سازمان 
جهانی  یونسکو نیز این کشور را در رده هفتم ذخیره گاه های 
زیست کره زمین شناس��ایی و معرفی کرده است.  بد نیست 
بدانید اکوتوریسم یا طبیعت گردی، گونه ای از گردشگری 
اس��ت که در آن گردش��گران برای دیدار از مناطق طبیعی 
جهان، سفر می کنند و به تماشای گیاهان، پرندگان، ماهی و 

دیگر جانوران آن منطقه می پردازند. 

خبر ویژه

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرکرد 
  علیرضا اصغرزاده 

افزون بر140 میلیون تومان زکات در ش��هرکرد جمع آوری شده و 
به همین دلیل، شهرستان ش��هرکرد موفق شده است مقام نخست 
پرداخت زکات را در بین سایر شهرستان های هفت گانه این استان 

به خود اختصاص دهد.
هم اکنون40 درصد مجموع زکات جمع آوری ش��ده در این استان 
صرف توانمندس��ازی نیازمندان ش��ده و مابق��ی زکات جمع آوری 
شده در این استان بر اس��اس نظر دهیاران و ائمه جماعات روستاها 
 صرف امور عمرانی ش��ده است. درحال حاضر س��ه هزار و 500 نفر 
زکات دهنده در شهرستان ش��هرکرد وجود دارد که این افراد خیر 
موجب ش��ده اند تا این شهرس��تان بتواند مقام نخست استانی را به 

خود اختصاص دهد.
ع��الوه بر این، طرح ش��جره 
 طیب��ه در اس��تان ش��روع 
شده که شهر سامان آغازگر 
این طرح در اس��تان بوده و 
که پ��س از آن نیز ش��هر بن 
به عنوان دومین ش��هر این 
شهرستان مجری این طرح 

شده است.

جمع آوری 140 میلیون تومان زکات

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
سایت منظریه شهرکرد 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی علیخانی، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت77 درصدی در سایت 
 منظریه شهرکرد خبر داد و گفت: درس��ایت180هکتاری منظریه شهرکرد به طور میانگین 

83 درصد از خدمات زیربنایی برقرار شده است.
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گروه   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: خبرنگاران به شهرستان

دلی��ل تأثیرگذاری باالیی ک��ه بر جامعه 
دارند، جزو گروه نخبگان فرهنگی جامعه به شمار می روند. حسین 
گنجی  در مجمع عمومی و فوق العاده خانه مطبوعات این استان 
اظهار داش��ت: تالش و همراهی مس��ئوالن خانه مطبوعات برای 
پیگیری مطالبات خبرنگاران و رسیدگی به مشکالت و مسائل آنها، 

کاری ارزشمند است که باید قدردان آنها بود. 
وی افزود: خبرنگاران نخبگان جامعه به شمار می روند که باید در 
پیگیری امور و مشکالت آنها دقت بیشتری داشت و آنها را در مسیر 
رشد و پیشرفت جامعه یاری داد.گنجی با اعالم رضایت از عملکرد 
هیأت رییسه قبلی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان تصریح کرد: 
اگر بخواهیم قضاوت منصفانه داشته باشیم، باید بگوییم که در این 
مدت کارهای خوبی در این مجمع انجام گرفته؛ البته الزم است با 
تعامل و همکاری بیشتر اقدامات و فعالیت های بیشتری در راستای 

ارتقای سطح کمی و کیفی مطبوعات استان انجام شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: به طور قطع و یقین یکی از اهداف تش��کیل خانه مطبوعات و 
خبرنگاران، ارتقای فضای فرهنگی جامعه و رشد و پیشرفت جامعه 
است که در این مس��یر وظایفی برای ما تعریف شده که باید تمام 
تالش خود را در تحقق این اهداف به کار گیریم.گنجی با بیان این 
که مخاطبان اصلی مطبوعات مردم هستند، اظهار داشت: رسانه ها 
با رصد کردن مسائل روز می توانند نقش مهمی در جذب مخاطبان 

داشته باش��ند و از این طریق در افزایش سرانه مطالعه گام مهمی 
بردارند.وی ادامه داد: یک مطبوعه کام��ل، مؤثر و به روز می تواند 
فضای فکری و فرهنگی جامعه خود را متحول کرده و تعامل خود 
را با اصحاب فرهنگ و هنر و نخبگان جامعه پررنگ تر کند.گنجی 
به رابطه متقابل مسئوالن و خبرنگاران اش��اره کرد و بیان داشت: 
مسئوالن انتظار دارند خدمات خود را از طریق مطبوعات به گوش 
مردم برسانند، این در حالی اس��ت که خبرنگاران هم انتظار دارند 
مسئوالن با آنها در ارتباط بوده و از حقوق آنها دفاع کرده و در حل 

مشکالت آنها اقدام کنند. 
وی افزود: با پی بردن به اصل و فلسفه شکل گیری خانه مطبوعات 
و اساسنامه منطبق با آن، بهتر می توانیم در ورود به چنین ساختار 
و تشکلی از تنش ها و حاشیه ها فاصله بگیریم و در پیشبرد اهداف 
تعیین ش��ده مش��ارکت کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری به تقویت ساختار و روابط بین بخشی برای 
مطبوعات اش��اره کرد و اظهار داشت: با تقویت س��اختار و روابط 
بین بخشی و در پی تدابیر شکل گرفته در نشست ها و هم اندیشی ها، 

می توان برای تقویت ساختار مطبوعات گام مهمی برداشت.

خانه مطبوعات منسجم در گرو ارتقای کمی و کیفی 
است 

 مدیرخانه مطبوعات در این جلسه اذعان داشت: شکل گیری خانه 
مطبوعاتی منس��جم، پویا و کارآمد در گ��رو ارتقای کمی و کیفی 
قالب و محتوای مطبوعات است. سعید یوسف پور افزود: در تحلیل 

محتوای مطبوعات محلی به خوبی می توان عدم تحلیل مس��ائل 
روز را مش��اهد کرد که این امر جدایی رسانه ها را از کارکرد اصلی 
خود نش��ان می دهد. وی به فراهم نمودن و ایج��اد فضایی برای 
ایجاد انس��جام بیش��تر بین مطبوعات محلی و نمایندگان جراید 
کثیراالنتش��ار تأکید کرد و ادامه داد: با تغییر ساز وکارهای شاکله 
اساس��نامه، باید به س��متی رفت که فعاالن مطبوعاتی استان در 

عرصه ای همواره پویا شرکت کنند. 

ارتقای تئاتر، در ارتقای دو مؤلفه وابس�ته به این هنر 
نهفته است  

مدیرکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری 
 ارتق��ای س��طح تئات��ر اس��تان را در پ��رورش نویس��ندگی، 
تصویر س��ازی و ایجاد جلوه های بصری دانست.حسین گنجی 
اظهار داش��ت: تئاترازهرنظردرزندگی ما امری اساسی و ضروری 
است؛ چون در مبحث اجتماع پذیری، رسانه ای تر عمل می کند. 
 وی عنوان کرد: در مس��یر ارتقای هن��ر تئاتر به عن��وان یکی از 
حیاتی ترین هنرهای تأثیرگذار در جامعه امروز باید به گسترش 
نگاه نویسندگان، توانمندی های بازیگران و تصویرسازان افزود. 
وی بیان داشت: آنچه در استان چهارمحال و بختیاری بیشتر از 
سایر بخش ها در عرصه تئاتر رونق گرفته، تنها کارگردانی است، 
در حالی که با ایج��اد کارگاه های آموزش��ی و پرورش خالقیت 
نویس��ندگان، می توان به ایجاد نمایش��نامه هایی مرجع برای 

اجرای تئاتر دست یافت. 
گنجی اضافه کرد: یک نمایشنامه خوب با داشتن شاخصه های 
بیان مفاهیم ارزش��ی،جذابیت و ایجاد ش��عف می تواند یک اثر 
متفاوت در تاریخ تئاتر اس��تان ایجاد کند و رویک��رد به این هنر 

را تغییر دهد. 
وی با اش��اره به ل��زوم یک جهش اساس��ی در عرصه هن��ر تئاتر 
خاطرنشان کرد: بازیگر تئاتر تنها نمایش دهنده ظواهر نمایشی به 
مخاطب نیست و آنچه در این میان نیز بدان کمتر توجه شده، بیان 
عناصر بدیع و جلوه های بصری است که جز در پناه ارزش های 
عفیف، ماندگار نخواهند ماند. گنجی با اش��اره به تئاتر کودک و 
نوجوان، بیان کرد: اهمیت تولیدات برای کودک و نوجوان به لحاظ 
ارزش انسان سازی و جامعه پذیری برای این نسل از خصوصیات 
ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به تسلط رسانه های غربی بر 
فضای فکری جامعه امروزی گفت: کم کاری در عرصه های هنری 
نظیرسینما، تلویزیون و تئاتر در عمل جبران ناپذیر است. گنجی 
اظهار داش��ت: در مرور فعالیت های این عرصه، کم شدن حجم 

تولیدات تئاتر غیر قابل  اغماض است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری: 

خبرنگاران نخبگان جامعه فرهنگی هستند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تأسیس
2786 ش��ماره: 719/الف 91/103 آگهی تأس��یس شرکت س��بک بتن پرتیکان سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/11 تحت ش��ماره 47292 و شناسه ملی 10260653553 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت ه��ای بازرگانی از قبیل 
ص��ادرات و واردات، خری��د و فروش، تولی��د و تهیه و توزیع کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی، 
اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلیه 
امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و 
دولتی، مش��ارکت و س��رمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ مجوز و اعطای 
نمایندگی از وزارتخانه ها، ش��رکت های دولت��ی و خصوصی، خارجی و داخلی و انجام امور 
خدماتی از قبیل طراحی و نظارت و اجرا در زمینه کلیه پروژه های عمرانی از قبیل ساختمانی، 
راه سازی، پل سازی، سدسازی و... طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درخت 
کاری و ط��رح های فضای س��بز، جدول بندی و آذی��ن بندی میادین و خیاب��ان ها. 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – ملک ش��هر، خیابان بهارس��تان غربی، کوی ش��قایق، پالک 13، واحد 4، کدپس��تی 
8196643173 تلف��ن: 03114442066. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د ک��ه مبلغ 1/000/000 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 91 مورخ 1391/3/6 نزد بانک ملی شعبه 
ملک ش��هر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای عبدالکریم 
نصراصفهانی به س��مت رئی��س هیئت مدیره. 2-5- خانم مهناز داودی به س��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای محمدجواد نصراصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم 
ش��یوا نصراصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-5- خانم سپیده نصراصفهانی به سمت 
عضو هیئت مدیره. 6-5- آقای محمدجواد نصراصفهانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با 
امضاء آقای محمدجواد نصراصفهانی و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
اصغر بصیری کجانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای ابوالحسن اسدی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 4534 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2787 ش��ماره پرون��ده: 9000400200300746/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9001241/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200300849، بدینوسیله به آقای نیما فارابی فرزند خسرو شماره 
شناسنامه 1333 از تهران متولد 1352 به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، خ بیسیم، کوی جعفری، 
پ 36 بدهکار پرونده کالسه 9000400200300746/1 که برابر گزارش واحد ابالغ دادگستری 
اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک شماره 714377-1390/5/10 عهده 
بانک صادرات کوله پارچه بین ش��ما و آقای پیام پورقدیری اصفهانی مبلغ 70/000/000 ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 

تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. م الف/ 

4544 اسدی- رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اصفهان
 

احضار
2789 چون آقای نیما یزدانمهر، محمدحس��ین الماسی ش��کایتی علیه آقای امیر استادشریف 
مبنی بر ایراد ضرب عمدی، تهدید، فحاش��ی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 891551 ک 
119 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 91/5/25 ساعت 11/30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4501 

جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
2793 شماره ابالغیه: 9110100350801641، شماره پرونده: 9009980350801133، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901145، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیوانداری دادخواستی به طرفیت 
خوانده سودابه ابراهیمی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه 9009980350801133 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/05/25 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف/ 6543 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

2794 شماره ابالغیه: 9110100350801646، شماره پرونده: 9009980350801135، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901147، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیوانداری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان حسین حسین پور و علیار حدادی و سعید قربانی و مهرداد آزادی پور به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 
9009980350801135 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/25 و ساعت 11:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 6544 داوری- منشی شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
2795 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 
اجرایی 467/90 اجرایی 8 جلس��ه مزایده ای روز یکشنبه مورخ 1391/5/8 ساعت 8 تا 9 صبح 
برگزار نماید. پرونده له آقای امیر علی افراس��بی به نش��انی اصفهان، هش��ت بهشت شرقی، خ 
نیروی جنوبی، آزادی س��وپر رفاه افراس��بی علیه آقای احمد عنایتی فرزند محمدعلی و خانم 
عزت خانی کردآبادی فرزند قدمعلی به عنوان ش��خص ثالث و وثیقه گذار شخص محکوم علیه 
آق��ای احمد عنایتی هر دو به نش��انی اصفهان، خ جی محله بعد از بهزیس��تی، خ مهدیه، کوچه 
ش��هید مس��عود عتیقی، انتهای بن بس��ت، درب طوسی رنگ از س��مت چپ، پ 45 به خواسته 
مبل��غ 267/865/349 ری��ال بابت محکوم به و خس��ارت تأخیر تأدیه آن و هزینه کارشناس��ی 
و نش��ر آگهی و مبلغ 11/200/000 ریال بابت حق االجرای دولتی می باش��د. موضوع مزایده 
8 182 سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 

عبارتست از فروش 30/591 سهم مشاع از 11
از 2094/5 سهم ش��ش دانگ پالک ثبتی 10353/150 بخش 5 ثبتی اصفهان مالکیت خانم عزت 
خانی کردآبادی فرزند قدمعلی می باش��د. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع گردیده و برنده 
مزایده ش��خص یا اشخاصی می باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 درصد مبلغ 
کارش��ناس را نقداً همراه داشته باشند. محل حسب گزارش کالنتری مربوطه در تصرف احمد 
عنایتی و همس��رش و حمید عنایتی و همس��رش می باشد. مزایده در ساختمان کل دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، طبقه سوم، اتاق 315 دفتر شعبه 
هش��تم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد. مش��خصات محل طبق نظریه کارشناس بدین 
ش��رح می باش��د: محل وقوع ملک به پالک ثبتی 10353/150 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی 

اصفهان، خ جی، خ مهدیه، کوچه ش��هید مس��عود عتیقی، انتهای بن بس��ت، پالک 45، کدپستی 
8156997171 منزل مسکونی دارای حدود 185 مترمربع عرصه و 224 مترمربع اعیانی در دو 
طبقه زیرزمین و همکف با اس��کلت فلزی و دیوار آجری باربر، س��قف آهن و آجر، آستر خانه 
کاش��ی و س��نگ، درب ها چوبی، پنجره آلومینیوم شیش��ه خور، حیاط با کف موزاییک و بدنه 
س��نگ نمای کوچه آجر و دارای آب و برق و گاز و فاضالب اس��ت که با توجه به مدارک ثبتی 
182 سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از  8

مضبوط درپرونده این منزل معادل مقدار 11
2094/5 سهم شش دانگ پالک ثبتی 10353/150 بخش 5 ثبت اصفهان است که به مالکیت خانم 
عزت خانی کردآبادی تحت ثبت می باشد. لذا با توجه به موقعیت منطقه، متراژ عرصه و اعیان، 
نوع و قدمت ساخت، نوع کاربری، مشاعی بودن، اشتراکات و امکانات و با توجه به کلیه عوامل 
182 سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  8

مؤثر در قضیه ارزش پالک مذکور به مقدار 11
از 2094/5 سهم شش دانگ پالک 10353/150 بخش 5 ثبت اصفهان تحت مالکیت خانم عزت 

خانی کردآبادی در این تاریخ جمعًا به مبلغ 1/600/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد 
میلیون ریال برآورد می گردد. م الف/ 6252 مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
 

احضار
2796 چون آقای منصور جعفری ش��کایتی علیه آقای افشین سعیدی مبنی بر خیانت درامانت 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901344 ک 119 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز س��ه شنبه 91/5/24 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6013 جزینی- مدیر دفتر ش��عبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2797 شماره ابالغیه: 9110100351700873، شماره پرونده: 9009980351701282، شماره 
بایگانی شعبه: 901335، خواهان مریم زندی آتش بار دادخواستی به طرفیت خوانده سید اصغر 
هاشمی شش ده به خواسته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9009980351701282 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/05/24 و س��اعت 10:30 جهت استماع شهادت شهود تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6001 مظاهری- مدیر دفتر ش��عبه 

هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
2798 اج��رای احکام ش��عبه 25 حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در خص��وص پرونده اجرایی 
کالس��ه 910044 ج 25 له خانم الهام نصیریان و علیه آقای عباس عش��اقی به خواسته مطالبه 
مهریه در نظر دارد جلس��ه مزایده ای را در مورخ 91/5/7 از ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای 
احکام ش��عبه 25 حقوقی اصفهان واقع در خ نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه دوم اتاق 260 
برگزار نماید. در این خصوص مورد مزایده ش��امل 2 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 17193/234 
بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خ بزرگمهر انتهای کوچه مس��توفی کدپس��تی 8158847371 که 
براس��اس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هر گونه اعتراض باقیمانده میزان 
سهم محکوم له به قیمت 168595000 ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیده و قابل فروش می 
باش��د و طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک فوق الذکر بازدید نمایند. 
مزایده از قیمت کل کارشناس��ی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت 
پیشنهادی ارائه و حداقل 10 درصد وجه نقد آن را همراه داشته باشند. ضمنًا کلیه هزینه های 
مربوطه در مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 5543 مدیر اجرای احکام ش��عبه 

25 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2814 در خصوص پرونده کالس��ه 331/91 خواهان رامبد خدابنده لو دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت مرتضی یساولی، رضا یساولی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه شنبه مورخ 91/5/31 ساعت 3/30 عصر جهت اخذ توضیح و استماع شهادت شهود 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف/ 6810 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2816 در خصوص پرونده کالس��ه 365/91 خواهان ابراهیم عس��گریان دادخواستی مبنی بر 
الزام به تنظیم س��ند رس��می به طرفیت مهدی بهرامی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 91/5/22 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 6818 شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

تأسیس
2799 ش��ماره: 676/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت آفرینش قطعه آیریک سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/09 تحت ش��ماره 47228 و شناسه ملی 10260653213 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/09 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی 
صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در 
مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و 
هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان شهید اسماعیلی کوچه 
قدس پالک 16 کدپس��تی 8139995188. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9 مورخ 1391/1/15 نزد بانک سپه شعبه نظرغربی 

پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم افسانه س��امری به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم شیما محبی 
آشتیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی کاظمی به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقای علی کاظمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امض��اء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیأت مدیره متفقًا 
و با مهر ش��رکت معتبر میباش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای حمید غالمی سمسوری به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- خانم ویدا قاسمی سمسوری به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 4547/1 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
2800 ش��ماره: 3293/ث-1391/3/9 آگهی تغییرات در مؤسس��ه کانون آموزش و اشتغال 
معلولی��ن پرت��و اصفهان ثبت ش��ده بش��ماره 1772 و شناس��ه مل��ی 10260198404. برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ 1391/2/20، خانم ها عصمت مؤمن 
زاده به ش��ماره ملی 5419348691 و کدپس��تی 8176776191 بس��مت رئیس، ام لیال کاظمی 
به ش��ماره ملی 5909672371 و کدپس��تی 8194919371 بس��مت نائب رئی��س، زیبا ربانی 
خوراسگانی به شماره ملی 1291352880 و کدپستی 8154916373 بسمت مدیرعامل، توران 
بهروتی به ش��ماره ملی 1286437504 و کدپس��تی 8184667593 بس��مت خزانه دار، شکوه 
قسیمی به ش��ماره ملی 1287912966 و کدپستی 8158989177 بس��مت عضو اصلی، گلناز 
قس��یمی به ش��ماره ملی 1288144679 و کدپس��تی 8164965661 بس��مت عضو علی البدل، 
رضوان ش��مس االحراری به ش��ماره ملی 1285613414 و کدپس��تی 8147800000 بسمت 
عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و آقایان عبدالرس��ول مدنی 
به ش��ماره ملی  4650304377 و کدپس��تی 8153753881 و محمدرضا آقابابایی به ش��ماره 
ملی 5129585331 و کدپس��تی 8178746571 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل 
مؤسس��ه برای مدت یکس��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات مؤسسه به 
س��ه امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل وبا مهر مؤسسه معتبر است، ضمنًا 
روزنام��ه زاینده رود جهت درج آگهی های کانون تعیی��ن گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 
1391/3/9 تکمی��ل گردید. م الف: 4547/2 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
2801 ش��ماره: 696/الف91/103 آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی آویژه الکترونیک ایرانیان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/03/10 تحت ش��ماره 47258 و شناس��ه ملی 
10260653382 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/03/10 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: طراحی و اجرای انواع 
سیس��تم های الکتریکی و الکترونیکی )آنالوگ و دیجیتالی( مخابرات )غیر از آنچه در انحصار 
شرکت مخابرات ایران است( الکترونیک صنعتی PLC ابزار دقیق، انجام امور حسابداری، تعمیر 
تجهیزات پزش��کی، خدمات نصب و فروش درب های برق��ی و آیفون تصویری، آنتن مرکزی، 
تست و اجرای سیستم های ارتینگ، انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای و پاورپک و یونیت 
های هیدرولیک، تعمیر و ساخت اورهال انواع ماشین های صنعتی، تهیه و تعمیر کلیه قطعات و 
سیستم های هیدرولیک، انواع پمپ، شیر فشار شکن، فلوکنترل و آکوموالتور، ارتقا و تعویض 
سیس��تم های کنتاکتوری و تبدیل PLC، حفظ و نگهداری تجهیزات کارخانه ای، سیس��تم های 
تهوی��ه مطبوع گرمایش و سرمایش��ی، نصب دوربین های مداربس��ته، راه اندازی کلیه خطوط 
تولی��د، انجام کلیه امور س��خت افزاری، خدمات اجرایی، نصب و راه ان��دازی، تعمیرات، امنیت 
ش��بکه، طراحی ش��بکه، نصب فروش و خدمات آسانس��ور، تولید وتوزیع و خرید و فروش و 
ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات، بانک های داخلی و 
خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت 
در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – شاهین شهر، خانه کارگر، 
بلوار خیام، پالک 94، کدپستی 8319654483. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 290 مورخ 1391/2/10 نزد بانک سپه شعبه شاهین 
شهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای عباس محمدی به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- خانم نعیمه کریمی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم ش��یرین ش��وقی الکوهی به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- خانم ش��یرین شوقی الکوهی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای علی کریمی 
به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محسن کریمی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 4547/3 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
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امام جواد )ع( :
خدمت و نعمتى كه مورد شكر و س��پاس قرار نگيرد همانند 

خطائى است كه غيرقابل بخشش باشد

گام های مؤثر درترک سیگار

بدون شک برای هر فرد سیگاری بارها و بارها پیش آمده که بخواهد 
س��یگار را کنار بگذارد، اما به هر دلیلی این امر محقق نش��ده است. 
پزش��کان توصیه می کنن��د هر روزی ک��ه دیرتر این اتف��اق بیفتد، 
مشکالت بیشتری برای بدن ایجاد می شود. دود سیگار حاوی بیش 
از چهار هزار ماده سمی و زیانبخش است که عالوه بر افراد سیگاری، 
برای افراد غیرسیگاری که در معرض دود سیگار قرار دارند نیز مضر 
است.پزشکان بروز بیش از ۱۴ نوع س��رطان، پوکی استخوان، فساد 
دندان ها، بیمار ی های قلبی – عروق��ی و چندین بیماری دیگر را در 
افراد سیگاری بسیار بیش��تر از غیرس��یگاری ها می دانند. این افراد 
همواره هشدار می دهند با استعمال اولین نخ سیگار، ظرف تنها چند 
دقیقه پس از استنشاق دود سیگار به درون ریه ها، روند آسیب های 
ژنتیکی به بدن آغاز می  شود و جالب است بدانید که خطر بروز حمالت 
قلبی ناشی از بیمار ی های قلبی- عروقی به دنبال ترک کردن سیگار و 
در ۲۴ ساعت نخست پس از کشیدن آخرین سیگار، کاهش می یابد. 
با رعایت توصیه هایی بسیار س��اده، می توان به ترک سیگار و کاهش 
عوارض ناشی از آن اقدام کرد. ابتدا برای ترک سیگار تصمیم بگیرید و 
سپس زمان خاصی را برای این کار انتخاب کنید. راه نخست آن است 
که از یک روز معین ترک سیگار را شروع کنید و دیگر سیگار نکشید و 
در این تصمیم خود محکم باشید. در این صورت یکباره سیگار را ترک 
خواهید کرد. راه دوم آن است که س��یگار را کم کم و به تدریج ترک 

کنید. برای این کار می توانید:
 سیگار را وقتی نصفه شد خاموش و میزان مصرف روزانه سیگار را کم 
کنید. مکان همیشگی سیگار کشیدن را تغییر دهید و زمان همیشگی 
سیگار کشیدن را به تأخیر بیندازید. اگر نیاز دارید دست ها مشغول 

باشند، گرفتن قلم، کلید یا تسبیح در دست را امتحان کنید.

زمان�ی که هوس می کنید س�یگار بکش�ید م�وارد زیر 
کمک کننده است

 دو مرتبه پشت س��ر هم نف��س عمیق بکش��ید یا یک لی��وان آب یا 
نوشیدنی دیگر بنوش��ید یا کار دیگری انجام دهید؛ به عنوان مثال از 
خانه بیرون بروید، قدم بزنید و به ضررهای سیگار کشیدن فکر کنید.

 اگر پس از ترک س��یگار، بار دیگر سیگار کش��یدن را شروع کردید، 
دلسرد نشوید. در وقت مناس��ب دیگری مجدداً ترک سیگار را آغاز 

کنید.

برخی اثرات خوب ترک سیگار
 ۲۰ دقیقه پس از ترک س��یگار، فش��ار خون و ضرب��ان قلب به حد 
طبیعی بازمی گردد. ۴۸ ساعت پس از ترک سیگار، قدرت چشایی و 
 بویایی بهتر می شود. ۷۲ ساعت پس از ترک سیگار، راحت تر تنفس 
می کنید. سه تا ش��ش ماه پس از ترک س��یگار، سرفه، خس خس و 
مشکالت تنفسی بهبود می یابد. پنج سال پس از ترک سیگار، خطر 

حمله قلبی نصف می شود.

لباس پیری ساخته شد!
دانشمندان دست به ساخت  

نوعی لباس پیری زده اند که 
پزشکان آینده را از نیازهای 
بیم��اران کهنس��ال آگاه تر 

خواهد کرد.
 Old Man« ای��ن لب��اس
Age« نام داش��ته و توسط 
متخصصان مرکز پیرپزشکی 
در آلم��ان س��اخته ش��ده و 
شامل محافظ گوش برای توقف شنوایی، یک لبه کاله زرد برای تیره 
کردن میدان دید و سخت کردن تشخیص رنگ ها، پدهای زانو و آرنج 
که مفاصل را س��خت می کند، یک جلیقه کوالر مانند که به س��ینه 

می چسبد و دستکش های دارای پد است.
 وزن این لباس حدود ۱۰ کیلوگرم بوده و برای شبیه س��ازی عواقب 

فیزیکی کهنسالی طراحی شده است.
 هدف از لباس پیری، حساس کردن نسل جدید پزشکان به نیازهای 
پزشکی و اجتماعی کهنساالن جمعیت رو به پیری آلمان بوده است.

 به گفته دانشمندان، اکنون گسستگی زیادی میان بخش های بزرگی 
از پزشکان و بیماران کهنس��ال آنها و همچنین کمبود پزشکانی که 
عالقه مند به ادامه تحصیل در رشته پیرپزشکی هستند، وجود دارد. به 
گفته آنها، به جای ارایه پاورپوینت به دانشجویان پزشکی، این لباس 
یک شیوه عالی برای نمایش چهره حقیقی پیری در سنین ۷5 سالگی 
و باالتر از آن، به آنهاس��ت. این لباس با همکاری مرکز پیرپزش��کی 
آلمان در کنار مؤسس��ه میر-هنشل ساخته ش��ده و همچنین قابل 
اس��تفاده در حوزه های دیگر از جمله لوازم خانگی و صنایع وابس��ته 
به غذا و پخت و پز اس��ت. دانش��مندان امیدوارند ای��ن لباس بتواند 
جامعه ای را که کارهای بس��یار کمی برای آماده سازی خود در برابر 
 انفجار بمب جمعیت کهنس��ال انجام داده، حس��اس تر کند. انتظار 
 می رود تا س��ال۲۰3۰ بیش از ۲6 درصد از جمعی��ت آلمان باالی 

65 سال سن داشته باشند.

کافه گالری سبوس 

جایی برای نشستن 
نوشیدن و گپ زدن 

نس�ترن مکارمی - پش��ت پیچ یک کوچه قدیمی، 
جایی میان میدان نقش جهان و موزه هنرهای معاصر 
و دانش��گاه هنر پردیس یک کافه کوچک، اما روشن 
و دلگرم کننده را می ش��ود دید با میز و صندلی های 

چوبی به سبک لهستانی...
وارد که می شوم تابلوهای کوچک و بزرگ نقاشی روی 
دیوارتوجهم را جلب می کند و کاشی های رنگارنگی 

که میزها را تزئین کرده است. 
گلدان های گل،چراغ و ش��معدان س��اده و پارتیشن 
حصیری که ب��ا عکس ه��ای نوس��تالژیک و قدیمی 
 پوش��یده ش��ده؛ ان��گار ای��ن فضا ب��ا ای��ن طراحی 
آرامش بخش می خواهد به ما بگوید اینجا را مثل خانه 

خودتان بدانید.
خانم حیدری، مدیرکافه اصالتا از اهالی بوشهر است. 
به گرمی از هر میهمان تازه واردی استقبال می کند و 
درکنار کیک خانگی با آرد سبوس دار و چای و قهوه و 
نوشیدنی های سنتی، غذاهای خانگی هم در بساطش 

پیدا می شود.
می گوید که آش��پزی با مواد اولیه باکیفیت همیشه 
مورد عالقه اش بوده و س��عی دارد با این کار به مردم 
یادآوری کند که می ش��ود یک غذای خوب و سالم و 
درعین حال خوشمزه و دلچسب تهیه کرد. برای همین 
 هم موقع پختن ش��یرینی هایش از آرد س��بوس دار

 اس��تفاده می کن��د و به جای گوش��ت س��ویا به کار 
می برد.

 به زبان انگلیس��ی ت��ا حد زیادی آشناس��ت و همین 
موضوع، کارش را برای میزبانی از گردشگران خارجی 
که تنها و بدون استفاده از امکانات تور سفر می کنند، 

راحت کرده. 
درهمین حین دو دختر روس هم به کافه اش می آیند 

و سفارش غذا می دهند.
 خانم حیدری پذیراییش را با ترش��ی ایرانی و زیتون 
 رودبار کام��ل می کند و برای دختره��ا دقیقاً توضیح 

می دهد که غذا از چه موادی تشکیل شده است.
خوب می داند که آدم ها در کش��ورهای غریبه از این 
بابت ممکن است نگران بشوند و اغلب مایلند از ترکیب 

کامل غذاها اطالعاتی داشته باشند.
ازگردش��گر هلن��دی برای��م م��ی گوید که س��وار بر 
موتورسیکلت، به همه جای ایران سفر کرده و عاشق 
کویرها و بیابان های ایران است. به تجربه می داند که 
گردشگران همراه با تور کمتر به برقرار کردن ارتباط 
مس��تقیم وروبه روش��دن با ایرانی ها تمای��ل دارند و 
 ترجیح می دهند باکمک لیدر تور یک رابطه حد اقلی

برقرار کنند، درحالی که توریس��ت های تنها اشتیاق 
بیشتری به برخورد و شناخت بی واسطه ازخود نشان 

می دهند و درمجموع رفتار متعادل تری دارند. 
پشت شیشه های کافه پوس��تر و خبر نمایشگاه های 
دایر درگالری های شهر را به آس��انی می شود دنبال 
کرد. دیوارهای این کافه با آغوش باز و به صورت رایگان 
 از هنرمندانی اس��تقبال می کند که ب��رای به نمایش 
درآوردن آثارشان امکان اس��تفاده از فضای پرهزینه 

گالری ها را ندارند.
خانم حیدری فضای کافه س��بوس را متعلق به تمام 
کس��انی می داند که ب��ه محیطی س��الم و آرام برای 
آشنایی، تبادل نظر و یا حتی خلوت کردن  با خودشان 
احتیاج دارن��د - خلوتی برای خواندن ی��ک کتاب یا 
نوشتن یک داستان و یا یک شعر- و در محدوده ساعت 
کاری کافه، هی��چ محدودیت زمانی ب��رای پذیرایی 

هرچند مختصر از میهمان هایش قائل نیست. 
 س��ابقه کافه های هنری ایران به گذشته های دوری 
بر می گردد؛ کافه هایی که اغلب در پایتخت مس��تقر 
بوده و به محلی برای دور هم جمع ش��دن اهل هنر و 

قلم تبدیل شده اند.
 کافه هایی مثل کافه نادری،چاتان��وگا و...که اغلب از 
فضای بزرگ و امکانات خوبی برخوردار بوده اند، ولی 
 دیدن این کافه کوچک در اصفهان که کمتر س��ابقه

جایی شبیه به آن در حافظه تاریخی شهر  به جا مانده، 
ناخودآگاه لبخندی بر لب می نشاند. 

 روزی دوس��تی م��ی گف��ت هنرمنده��ا آدم ه��ای 
بی پناهی هس��تند، ولی حاال دیگر این طورها به نظر 
 نمی رسد. در این شهر یک کافه بی ادعا انتظار آنها را 
 می کش��د؛ کاف��ه ای  با نمای ب��از خیاب��ان، بی آنکه 

چیزی را از کسی بپوشاند و مخفی کند. 
کافه ای آرام، با پذیرایی گرم و میهمان نوازی بانویی 
که برای ما از س��ادگی و س��المت حکای��ت می کند.  
دیوارهای��ی که با آغ��وش باز آماده اس��ت ت��ا از آثار 
هنرمندان پذیرایی کند؛ هنرمندانی که برای به تماشا 
گذاشتن و عرضه آثارشان امکان اس��تفاده از فضای 

پرهزینه گالری ها را ندارند. 
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در دنیای طراحی کفش، یک طراح فرانسوی با اس��تفاده از فناوری پرینت سه بعدی، کفش 
 ویژه ای طراحی و تولید کرده است که می تواند به افزایش سرعت دوندگان کمک کند. کفش 
Design to Win با وجود ظاهر متفاوت و عجیبی که دارد، می تواند به ورزشکاران حاضر در 
مسابقات المپیک لندن کمک شایانی کند. »لوک فوسار« طراح و مهندس فرانسوی، این طرح 

را به عنوان پروژه پایان دوره تحصیلی کالج سلطنتی هنر لندن ارایه کرده است.
کف��ش Design to Win با توجه به وضعی��ت و فیزیک خاص پای هر ورزش��کار طراحی 
می شود، به طوری که در مرحله اول از پای ورزشکار اسکن تهیه شده و بر اساس این اسکن، 
یک مدل دیجیتال سه بعدی طراحی می ش��ود. در مرحله بعد، با استفاده از فناوری پرینت 
سه بعدی و از روی مدل دیجیتال، کفش پرینت گرفته می شود. این کفش سفارشی، بسیار 
سبک طراحی شده است و بر اس��اس ادعای طراح آن، می تواند س��رعت دویدن ورزشکار را 

3/5 ثانیه افزایش دهد.

تیم علمی مدارگرد اکتشافی ماه ناسا نقشه توپوگرافی تقریباً سراسری از ماه را با باالترین وضوح 
تصویر تا کنون منتش��ر کرد. این نقشه توپوگرافی به نمایش شکل س��طح و ویژگی های تقریباً 
کل ماه با مقیاس پیکسل نزدیک به ۱۰۰ متر پرداخته اس��ت. اگرچه ماه نزدیک ترین همسایه 
زمین محسوب می شود، دانش انسان در مورد ریخت شناسی آن هنوز بسیار محدود است. بنابر 
محدودیت های مأموریت های پیشین، یک نقشه سراسری از توپوگرافی ماه با وضوح باال تا کنون 
ایجاد نشده بود. با دوربین زاویه گسترده مدارگرد اکتشافی ماه و ابزار ارتفاع سنج لیزری مدارگرد 
ماه، دانشمندان اکنون می توانند به طور دقیق به طراحی ش��کل کل ماه با وضوح باال بپردازند.

اگرچه ماه در طول تاریخ انسان تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده، درک انسان در مورد آن و 
چگونگی تکامل این قمر در طول زمان به طور چشمگیری متحول شده است. با ابزارهای سنجش 
جدید، دانشمندان از نمایش های دقیق و جدیدی از سطح ماه همراه با بینش های جدید در مورد 

شکل گیری این قمر و دیگر سیارات صخره ای منظومه شمسی برخوردار شده اند.

کفش چاپی سه بعدی برای دوندگان 

کشتی نوح در المپیک لندن

نخستین نقشه توپوگرافی ماه 
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در نشئه سریال دست انداز
بع��د از چند وقت ب��ی خبری از 

مجید 
جناب آقای سلحشور که حقیقتا کافی

اسباب نگرانی شده بود، ایشان 
دوباره و با قدرت تمام به صحنه برگشته و به همه شایعات 
در مورد احتمال سکوت و گوشه نشینی خود پایان داده 
است. ما هم که کاًل سرمان درد می کند برای افشاگری و 
لو دادن و کافه را به هم ریختن، سراپا گوش دادیم ببینیم 
استاد، چیز جدید چی تو چنته دارند که فهمیدیم بله، نه 
تنها این مدت دوری از صحنه با عث خروج ایشان از فرم 
نشده، بلکه استراحت، حسابی به مزاجشان سازگار بوده و 
یک دانه برگ برنده خوشگل را محکم کوبیدند روی میز: 
برخی در مدت های بسیار طوالنی هفت، هشت ساله اقدام 
به سریال سازی کردند و من خبر دارم که در زمان تولید 
یک سریال که چند سال هم تولید آن طول کشید، هزار 
کیلو معادل یک تن تریاک مصرف ش��د. اولین نکته این 
است که آقای سلحشور اجازه هیچ اشتباهی را نمی دهد 
و تأکید می کند که هزار کیلو معادل یک تن است. خوب 

احتمال اشتباه وجود دارد دیگر! ممکن است قشر جوان 
خدای ناکرده دچار اشتباه شوند و فکر کنند که هزار کیلو 
معادل دو تن اس��ت؛ ایشان مس��ئولیت دارند که جلوی 
اش��تباهات را بگیرند، لذا تأکید می کنند که هزار کیلو 
معادل یک تن! بعد هم این که ح��اال چرا اینقدر دقیق؟! 
مگر دوستان سریال ساز با صدا و سیما قرارداد بسته اند 
که آقا ما برای س��اخت این س��ریال عالوه به پروژکتور و 
دوربین و نگاتیو، به هزار کیلو معادل یک تن تریاک هم 

نیاز داریم؟ 
البته با این فرض، ماجرا به شکل دقیق تر از این قرار بوده 
که آنها می نویسند دوهزار کیلو معادل دو تن، بعد مسئول 
خرید سازمان صدا و سیما می گوید زیاده! درست است 
که سریال راجع به عروج به عرش و تعالی و از خود بیخود 
 ش��دن معنوی اس��ت، اما زیادیش هم پای چشم را گود 
می اندازد؛ لذا می کندش هزار کیل��و معادل یک تن)ما 
هم می خواهیم اشتباهی یک وقت پیش نیاید( و دستور 

خرید را امضا می کند.

بله دیگر، این طوری همه چیزش ج��ور در می آید. یک 
بنده خدایی هم که مس��ئول بایگانی اسناد خرید صدا و 
س��یما بوده، البد فاکتور خرید هزار کیلو معادل یک تن 
تریاک را م��ی بیند و دیگر تاب این همه پدرس��وختگی 
سیستماتیک را نمی آورد و می دود می رود پیش آقای 
سلحشور و می گوید: چه نشسته ای که در فالن سریال 
هزار کیلو مع��ادل یک تن تریاک مصرف ش��ده، این هم 
 فاکتورش! به ای��ن ترتیب حقیر پیش��نهاد می دهم که 
زین پس راجع به این مفاهیم متعال��ی که نیاز به از خود 
بیخود شدن و جذبه و وهم و خیال دارد، سریال ساخته 
نش��ود و راجع به همین بدبختی های هر روزه ما سریال 
بس��ازند. اگر هم راه ندارد و حتما الزم است که راجع به 
این موضوعات عرفانی سریال س��اخته شود، دست کم 
در فاکتور خرید یک تغییراتی اعمال کنند؛ مثال به جای 
تریاک، بنویسند قره قوروت فرد اعال یا آسانسور برای فضا 
یا نردبام تعالی و الی آخر که هم دروغ نگفته باشند و هم 

مایه دردسر نشود.

نج��ار و طراح هلندی نس��خه کپ��ی تمام عیار کش��تی نوح 
 را س��اخته و قص��د دارد ب��ا آن در بازی ه��ای المپی��ک 

ملوانی کند.
 مبتک��ر و طراح هلندی در ح��ال انجام عملی��ات تکمیلی و 

پرداخت کاری کپی کش��تی نوح )Noah( به اندازه طبیعی 
است. او این کشتی را بر اساس نقشه کشتی نوح که در انجیل 
 )Johan Huibers( آمده، ساخته است. ژوهان هویبرس
به مدت س��ه س��ال و با هزینه ای بالغ بر ۱/۰3 میلیون پوند 
 این کشتی عظیم چوبی را س��اخته و اکنون تصمیم دارد در 

بازی های المپیک از آن استفاده کند. 
 این شاهکار متناسب با کتاب مقدس، الهام گرفته از خوابی 
اس��ت که هویبرس۲۰ س��ال قبل درباره وطنش هلند دیده 

است.
 او در خواب��ش دیده بود که بخش��ی از س��رزمینش در یک 
سیلی ش��بیه آنچه در کتاب تورات ترسیم شده است، به زیر 
آب می رود و از آن زمان اندیش��ه تحقق بخشیدن به ایده  در 

ذهنش بود.
 البته او در سال ۲۰۰۴ نسخه متوسط این کشتی را ساخته 

و به آب انداخته بود. درآمد حاصل از بازدید گردش��گران از 
کشتی او که از بسیاری از نقاط جهان آمده بودند، مستقیما 
برای هزینه های ساخت کشتی بزرگ تر صرف گردید. داستان 
کشتی نوح که به دس��تور خداوند برای رهایی از سیل بزرگ 
ساخته شد، مشخص می کند طول کشتی 3۰۰ ذراع )معادل 
۱3۰ متر( پهنای آن 5۰ ذراع )۲۱ متر( و ارتفاع آن 3۰ ذراع 

)۱۲ متر( بوده است.
بر همین اساس، هویبرس تصمیم گرفت ساخت این نسخه 
را به درازای ۴5۰ فوت آغاز کند که این مقدار به اندازه نصف 

کشتی تایتانیک است. 
وزن آن س��ه هزار تن و از چوب صنوبر که با فوالد مستحکم 
 شده، س��اخته ش��ده اس��ت. اگرچه این کش��تی نمی تواند 
همان گونه که در داستان بیان شده از هر حیوان یک جفت در 

خود جای دهد، اما توانایی حمل ۱5۰۰ نفر را دارد.
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