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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات
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چه رنگی است؟ 
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راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهدکهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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کمین بازاریاب های مواد مخدر در آرایشگاه ها

پزشکان اصفهانی از مرکزشهر می روند

 خوردنی ها 
 و نخوردنی های 
ماه رمضان

زنان اصفهانی مراقب باشند

با انتقال مطب های خیابان آمادگاه به شهرک های سالمت 

رحلت  عالم ربانی 
در اصفهان  3

شکست سنگین پیرمردها 
در آغاز دوباره لیگ 1012

3

عجیب ترین زوج های 
12دنیا 

شایعه استعفای مقامات اصفهانی 
یک دروغ محض است

افزایش نرخ حلیم بادمجان و ثبات قیمت زولبیا 

اصفهان با افزایش نرخ ها به استقبال رمضان رفت

امام جمعه اصفهان گفت: ایجاد برخی از شایعه های به وجود 
آمده پیرامون اس��تعفای مقامات اس��تان اصفهان تنها برای 
تضعیف دولت و حکومت اس��ت و هم��گان بدانند یک دروغ 

محض است.

درگیری تمام عیار در 
فرشچیان فقط به خاطر 

عشق؟! 

  سالن روباز فرش��چیان میزبان نمایش»11 شاخه گل 
زنبق س��فید« نوش��ته رزیتا اصل مند و کارگردانی لیال 
 پرویزی بود که از 1۶ تا ۳۰ تیرماه ساعت ۲۰:۴۵  هر روز از   
عالقه مندان خ��ود پذیرایی می ک��رد. بازیگران صحنه 
 عب��ارت بودند از: ماندان��ا حمیدی و رادن��وش مقدم که 

تن پوش نقش پوشیده بودند...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

4

ایران صدبرابر قوی تر از 30سال  2

پیش است

ستون بسکتبال باشگاهی ایران 
فرو می ریزد؟10

س��ید مرتضی س��قائیان نژاد، ش��هردار اصفهان با اش��اره به 
مشکالت ایجاد ش��ده در مرکز ش��هر اصفهان به دلیل تجمع 
مطب پزشکان، اذعان داشت: احداث چهار شهرک سالمت به 
همین منظور در دستور کار قرار گرفته و عملیات خاکبرداری 
و اجرای فنداسیون اولین شهرک سالمت در منطقه 1۰ آغاز 
شده اس��ت. وی با بیان این که با احداث این شهرک ها، مرکز 
شهر از مطب پزشکان پاک می ش��ود، اضافه کرد: با توجه به 
این که اجرای این طرح موجب کاهش ترافیک محور مرکزی 
شهر خواهد شد، این مهم به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.

محدودیت ت�ردد در می�دان امام)ره( ب�ا احداث 
خیابان حاج آقا نوراهلل نجفی 

شهردار اصفهان با تأکید بر این که طرح ممنوعیت تردد خودرو 

در میدان امام )ره( با احداث خیابان آی��ت اهلل حاج آقا نوراهلل 
نجفی اجرایی می ش��ود، گفت: این طرح چند س��الی اس��ت 
که مطرح شده و در حال پی گیری اس��ت. وی با بیان این که 
 اجرای این طرح نیاز به ایجاد  زیرساخت های الزم دارد و این 
زیرساخت ها هم اکنون در حال ایجاد هستند، اذعان داشت: 
امید است در س��ال آینده با فراهم شدن بسترهای الزم، عبور 

خودرو در میدان امام )ره( حذف شود.

ارتقای محیط زیست شهری در دستور کار
سقائیان نژاد با بیان این که برای مبارزه با ریزگردها در دشت 
سگزی ش��رق اصفهان بیش از ۲۰۰ هکتار فضای سبز ایجاد 

شده است...
3

 کودک آزاری جدید 
 در اصفهان جنجال 

بر انگیخت 

 سفر  احمدی نژاد 
به اصفهان در ابهام

دعای اصفهانی ها برای 
بارش باران در زاینده رود

 مردم همچنان برای مرغ 
صف می کشند

کشف 14 هزار لوح فشرده 
غیر مجاز در اصفهان 
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فراخوان مشارکت در ساخت نوبت دوم

آگهی مناقصه 

دفتر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت تجهیز باغ بانوان 
نج��ف آباد ترامبولین از طریق مش��ارکت اجرا نماید. متقاضیان می توانند با در دس��ت 
داشتن مدارک الزم که مؤید توانایی های مالی و فنی در جهت دریافت اسناد مدارک از 
تاریخ آگهی به مدت 7 روز کاری به آدرس نجف آباد، شهرداری نجف آباد، دفتر سرمایه 

گذاری و مشارکت شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.
ضمنًا دفتر سرمايه گذاری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.

مشخصات پروژه: یکدستگاه ترامبولین 8 نفره
آورده شهرداری: زمین و مجوزات

آورده شريک: طرح و سرمایه گذاری به مبلغ 200/000/000 ریال
مدت زمان اجرا: 10 روز

شهرداری عسگران به اس��تناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد 
عملیات احداث دو باب س��اختمان ش��امل یک باب س��اختمان جهت استقرار 
راهنمایی و رانندگی ش��هر عس��گران و ی��ک باب س��اختمان ویالیی واقع در 
س��ایت نمونه گردشگری چش��مه مرغاب شهر عس��گران را با اعتباری بالغ بر 
600/000/000 ریال از اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال 1391 شهرداری 
به انجام برس��اند. لذا از کلیه متقاضیان محت��رم دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اس��ناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 91/5/12 به 
واحد دبیرخانه ش��هرداری به آدرس: اصفهان، شهرس��تان تیران و کرون، شهر 

عسگران مراجعه نمایند.
تلفن تماس:  03323342061

محسن خندان- شهردار نجف آباد

حسن بهارلویی- شهردار عسگران

 در جلس��ه اخیر ش��ورای نگهب��ان اعض��ای هیات رییس��ه ای��ن ش��ورا انتخاب 
شدند.

به گزارش خبرآنالین، با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلس��ه ش��ورای نگهبان، 
آیت اهلل احمد جنتی ب��ه عنوان دبی��ر، محمدرضا علی��زاده به عن��وان قائم مقام 
 دبیر و عباس��علی کدخدایی به عنوان سخنگوی ش��ورای نگهبان انتخاب شدند.

 آیت اهلل جنتی از نخس��تین دوره این ش��ورا عضویت آن را عهده دار بوده و از سال 
71 نیز دبیر این شوراست. 

پیش از وی، آیت اهلل محم��د محمدی گیالنی بر این جای��گاه تکیه زده بود. طبق 
 اصل  نود و دوم قانون اساسی اعضای  شورای  نگهبان  برای  مدت  شش  سال  انتخاب  
می  ش��وند، ولی  در نخس��تین  دوره  پس  از گذشتن  سه  س��ال ، نیمی  از اعضای  هر 
گروه  به  قید قرعه  تغییر می یابند و اعضای  تازه  ای  به  جای  آنها انتخاب  می  ش��وند.

گفتنی است، بر اساس اصل 91 این قانون، به  منظور پاس��داری  از احکام  اسالم  و 
قانون  اساسی  از نظر عدم  مغایرت  مصوبات  مجلس  شورای  ملی با آنها، شورای  به  نام  

شورای  نگهبان  با ترکیب  زیر تشکیل  می شود:       
1 - شش  نفر از فقهای  عادل  و آگاه  به  مقتضیات  زمان  و مس��ائل  روز؛ انتخاب  این  
عده  با مقام  رهبری  است . ۲       - ش��ش  نفر حقوقدان ، در رشته  های  مختلف  حقوقی ، 
از میان  حقوقدانان  مس��لمانی  که  به  وس��یله  رییس  قوه  قضائیه  به  مجلس  شورای  
اسالمی معرفی  می  ش��وند و با رأی  مجلس  انتخاب  می  گردند. آیت اهلل جنتی در 
تمامی ادوار پنج گانه ش��ورای نگهبان، از فقهای منتخب ام��ام)ره( و رهبر معظم 
انقالب برای عضویت در این ش��ورا بوده اس��ت. او در س��ال 1۳۰۵ در خانواده ای 
 مذهبی در روستای  الدان  از بلوک  ماربین ، واقع  در س��ه کیلومتری  غرب اصفهان 

به دنیا آمد. 
آیت  اهلل احمد جنتی  دوره  ادبیات  عرب  و مقدمات  سطح  را تا سال  1۳۲۴ در حوزه  
علمیه  اصفهان  خواند و پس  از تکمیل  مقدمات  و طی  کردن  برخی  از دروس  سطح ، 
به  حوزه  علمیه  قم  رفت. با ورود به  قم ، به  تکمیل  دروس  دوره س��طح  پرداخت  و در 
درس  خارج  بزرگانی  همچون  آیت اهلل بروجردی  و امام خمینی )ره( شرکت  می کرد 

و در این  مدت  در بحث های اخالق  و تفسیر نیز حضور می یافت.
وی در دوران  تحصیل  خود با افرادی چون  س��عیدی ، محس��ن  حرم پناهی ، مفتح ، 
س��ید کرامت اهلل  ملک  حسینی ، ابوالقاس��م  خزعلی  و محمد علی موحدی  کرمانی  
 ب��ه  مباحث��ه  درس  می پرداخت  و ب��ا بزرگانی  چون  بهش��تی ، قدوس��ی ، آیت  اهلل 
مصباح  یزدی ، آیت  اهلل س��بحانی ، آیت اهلل مش��کینی  و آیت  اهلل امینی  مصاحبت  
داشت. نخس��تین  مس��ئولیت  وی پس  از پیروزی  انقالب ، قضاوت  در دادگاه های  
انقالب  با حکم  امام )ره( بود و در این دوران با هم��کاری چند تن دیگر به تدوین  و 

اصالح  ساختار قضایی  کشور پرداخت.

آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان شد  



چهره روزیادداشت

انتخاب هیأت رییسه فراکسیون 
رهروان والیت

کیاسری سخنگوی موقت فراکسیون رهروان والیت گفت: این هفته و 
با ش��روع کار مجلس، انتخابات هیأت رییسه این فراکسیون نیز برگزار 
می شود. این نماینده مجلس درباره کاندیداهای احتمالی ریاست این 
فراکسیون اصولگرایی گفت: فعال کاظم جاللی یکی از گزینه مطرح برای 
ریاست فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت است و این موضوع نیز 
دوطرفه است؛ یعنی هم خود ایشان تمایل به نامزدی برای تصدی این 
سمت دارند و هم اعضای این فراکسیون مایل به ریاست ایشان هستند.

نباید سکوت کنیم
محمد اس��ماعیلی، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به کشتار فجیعانه مسلمانان میانمار، 
اظهار داشت: مردم مس��لمان میانمار امروز در مظلومیت قرار دارند و 
سکوت مجامع بین المللی تعجب بر انگیز اس��ت. وی افزود: قدرت ها 
هرجا که منافع آنان مطرح اس��ت، به دفاع از حقوق بشر می پردازند و 
در مواقعی که سود و اثری در منافعشان ندارد، سعی می کنند سکوت 
اختیار کنند. اس��ماعیلی  ادامه داد: سازمان مللی که علیه یک مسأله 
پیش پا افتاده همجنس بازی موضع گیری می کند، چرا باید در مقابل 

ریخته  شدن خون جمع زیادی از مسلمانان سکوت  اختیار کند؟

تعیین کمیته ۵ نفره در فراکسیون 
اصول گرایان برای تدوین اساسنامه

در آخرین نشست فراکسیون اصول گرایان مجلس پنج نفر از اعضای 
این فراکسیون برای تدوین اساس��نامه انتخاب شدند و بر این اساس، 
غالمعلی حداد عادل، حجت االس��الم س��ید احمد س��الک، ضرغام 
صادقی، محمد صالح جوکار و علیرضا زاکانی برای تدوین اساس��نامه 
فراکسیون اصول گرایان مجلس انتخاب شده اند، همچنین قرار است 
که علی اصغر زارعی برای تدوین اساس��نامه با پنج نماینده ذکر شده 

همکاری داشته باشد.

برای برگزاری دادگاه قربانیان 
کهریزک روزشماری می کنیم

عبدالحس��ین روح االمینی، پدر یکی از قربانی��ان حادثه کهریزک در 
حاشیه سومین سالگرد قربانیان این حادثه گفت: پیگیری های صورت 
گرفته در خصوص پرونده کهریزک هن��وز ادامه دارد و بنده گالیه هر 
س��ه خانواده را در خصوص رسیدگی به پرونده س��ه قاضی کهریزک 
خدمت رهبری و مقامات قضایی رس��اندم. روح االمینی خاطرنش��ان 
کرد: خانواده های این سه قربانی گالیه خود را از بخش آخر رسیدگی 
به پرونده این س��ه قاضی، به مقامات قضایی و رهبری اطالع دادند و 
ما امیدواریم در آین��ده نزدیک دادگاه برگزار ش��ود. وی تصریح کرد: 

روزشماری می کنیم تا دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شود.

دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد که اسرائیل در ششمین سالروز 
جنگ 33 روزه نیز همچنان در ش��وک ناش��ی از شکست خود در 
این جنگ قرار دارد. س��ید حس��ن نصراهلل با بیان این که بسیاری 
از اسرائیلی ها نشس��ت هایی را برگزار کردند و مقاالت مختلفی را 
نوشتند و در جلساتی که بس��یاری از رهبران ارشد صهیونیستی 
حاضر بودند، از این شکست سخن به میان آوردند، گفت: این برای 
ما کافی است که مئیر داگان، رییس موساد در زمان جنگ اعالم کند 
که این جنگ یک مصیبت برای اسرائیل بود و اسرائیل ضربه بسیار 
سختی دریافت کرد، یا این که دان مریدور که در آن زمان رییس 
کمیته به روزرسانی نظریه های امنیت قومی اسرائیل بود، اعالم کرد 
که اسرائیل تاکنون چنین چیزی را مشاهده نکرده و تا به حال این 

قدر در خفت گرفتار نشده است.

 اس�رائیل در صورت حمل�ه با اق�دام غافلگیرکننده 
حزب اهلل مواجه می  شود

 دبیرکل ح��زب اهلل گفت: ما می دانیم و از پیگی��ری اوضاع لبنان، 
متوجه شده ایم که بس��یاری از مردم درگیری ها و نبردها و اوضاع 
را دنبال می کنند و این حق آنهاست، اما اطمینان داشته باشید در 
کنار تمام این غوغاها و هرج و مرج ها مقاومتی وجود دارد و مردان 
مقاومت شبانه روز بر روی پرونده مبارزه و جنگ با دشمن و حمایت 

و محافظت از کشور کار می کنند و در این راه هیچ چیز نمی تواند 
آنها را از ای��ن امر غافل کند. وی افزود: در عی��ن حال می دانیم که 
دش��من در حال جمع آوری اطالعات درباره ماست و خود را برای 
وارد آوردن اولین ضربه آماده می کند؛ بسان جنگ های پیشین که 

شاهد این امر بودیم.

 ایران صد برابر قوی تر از ۳۰ سال قبل است
 دبیر کل حزب اهلل لبنان در ادامه با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا 
علیه ایران تأکید کرد که آمریکا و غرب هر کاری که می توانستند بر 
ضد ایران انجام دادند، اما ایران امروز صد بار قوی تر از 30 سال قبل 

است و قدرت آن بیشتر نیز خواهد شد.
 وی افزود: آنها ایران را محاصره کردند، اما ایران قوی تر شد. ایران 
کشور بزرگی است و از لحاظ نیروهای انسانی و نخبه ها و امکانات 

مادی نیز غنی است.
  

   ده ه�ا ش�بکه ماه�واره ای علی�ه ای�ران فعالی�ت
 می کنند

سید حسن نصراهلل ادامه داد: اسرائیل در سال های اخیر به دنبال 
محاصره ایران و ترور فرماندهان نظام��ی و انفجار علیه مردم بوده 
است. وی اظهار داشت: ده ها شبکه ماهواره ای به زبان فارسی به راه 

افتاده که به دنبال تحریک ملت ایران علیه رهبران آن اس��ت. آنها 
بسیاری از مردم را برای ریختن به خیابان در تهران تحریک کردند، 

اما در ایجاد فتنه در این کشور ناتوان ماندند.

   سوریه تنها بهای حمایت از مقاومت را می پردازد
 سید حسن نصراهلل درباره وضعیت جاری در سوریه گفت: سوریه 
تنها بهای حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان را می پردازد. مقاومت 
فلسطین و لبنان به لطف سالح هایی که ساخت این کشور بود و در 
اختیار مقاومت قرار می داد، موفق شد هم در لبنان و هم در غزه به 

پیروزی برسد و رژیم صهیونیستی به خوبی به این امر واقف بود.
 وی تأکید کرد: هنگامی که رژیم های عرب��ی در حال مال اندوزی 
بودند، سوریه بشار اسد، س��وریه فرماندهان شهیدی چون آصف 
شوکت و داوود راجحه و حس��ن تورکمانی از مقاومت فلسطین و 

لبنان حمایت می کردند.

  سوریه تکیه گاه مقاومت است
 دبیر کل ح��زب اهلل تأکی��د کرد: س��وریه حامی مقاوم��ت بود و 
سالح هایی در اختیار مقاومت گذاشت که به واسطه آنها توانست 
در جن��گ ژوئیه مقاوم��ت کند و مه��م ترین س��الح هایی که در 
جنگ ژوئیه با آنها مبارزه و ایس��تادگی کردیم، سالح های سوری 
بود. وی افزود: نه تنه��ا در لبنان، که در نوار غ��زه نیز چنین بود و 
س��الح هایی که به نوار غزه می رسید نیز س��وری بود.  سید حسن 
گفت: اس��رائیل امروز از نوار غزه می ترس��د و از ای��ن بیم دارد که 
غزه مبادا تل آوی��و را هدف قرار ده��د. این موش��ک ها را آیا رژیم 
س��عودی یا مصر به نوار غزه دادند؟ آیا رژیم های عرب��ی آن را در 
اختیار نوار غزه گذاش��تند؟ مس��لما نه، آنها موش��ک های سوری 
بودند که از طریق س��وریه در اختیار نوار غزه قرار گرفت. س��وریه 
به خاطر مقاومت لبنان و فلسطین منافع خود را به خطر انداخت. 
 به من یک رژیم عربی را نش��ان دهید که دس��ت به چنین اقدامی

 زده باشد.
 دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه این سؤال را مطرح کرد که به نظر 
شما معنای س��الح در اختیار حزب اهلل و حماس و جنبش جهاد 
اسالمی گذاشتن توسط سوریه چه معنایی می تواند داشته باشد، 
آن هم در زمانی که رژیم های عربی از کمک های غذایی و مالی خود 

به نوار غزه امتناع می کردند؟
 سوریه هم سالح و غذا به نوار غزه ارسال و در این راه خطر می کرد. 
این سوریه است، این سوریه بشار اسد است، این سوریه فرماندهان 

شهید آصف شوکت و داوود راجحه و حسن تورکمانی است.

سید حسن نصراهلل در سالگرد پیروزی حزب اهلل بر رژیم صهیونیستی:

ایران صدبرابر قوی تر از 30سال پیش است

شهریور ،آخرین مهلت واجدان معافیت سن پدردشمن اقدامات سیاسی و فرهنگی را انتخاب کرده

الریجانی با اشاره به تحمیل جنگ هشت ساله علیه ملت ایران، 
گفت: دش��منان انقالب اقدام نظامی علیه مل��ت ایران انجام 
 دادند، اما چون حضرت امام)ره( حرکت وسیع وحدت بخشی

در کشور به وجود آورده بود، مردم در مقابل دشمن بسیج شدند 
و آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند. وی والیت و روحانیت را 
عامل پیروزی ملت ایران در جنگ هشت ساله دانست و گفت 
که تکیه مردم به والیت و روحانی��ت، پیروزی ها را برای ملت 
ایران تضمین می کند.الریجانی با بیان این که دشمنان ایران 

بعد از جنگ تحمیلی به این نتیجه رس��یدند که مقاومت ملت 
ایران در جنگ هشت ساله موجب شد اقدام نظامی کارایی خود 
را علیه ایران از دست بدهد، افزود: بعد از جنگ، مقاومت ملت 
ایران موجب شد تا دشمن هوس جنگ را از سرش بیرون کند.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به تغییر ش��یوه و 
تاکتیک های دش��منان انقالب برای رویارویی با ایران، اظهار 
داشت: دش��من اقدامات سیاس��ی و فرهنگی را برای مقابله با 
ایران انتخاب کرده است، اما اس��تراتژی ما این بود که در این 
فرصت بنیه خود را به لحاظ تکنولوژی باال ببریم که الحمدهلل 
گام های بزرگی در این زمینه برداشته شده است. وی با اشاره به 
افزایش توان قدرت دفاعی کشور گفت: ما موفق شدیم سیستم 
موشکی قدرتمندی را طراحی کنیم و در این زمینه پیشرفت 
کنیم. الریجانی افزود: یکی از مس��ئوالن اروپایی به من گفت، 
شما چرا موشک هایی با برد باال دارید؟ گفتم، شما چرا دارید؟ 
گفت، ما تهدید داریم، که بنده هم در پاسخ گفتم، ما هم تهدید 
داریم. وی گفت، مگر اروپا تهدید شماست که بنده هم گفتم نه، 
ممکن است تهدیداتی داشته باشیم. این که به ما می گویند چرا 

موشک هایی با برد باال دارید، حرف گزافی است.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 
حذف س��ن 59 س��ال برای معافیت فرزن��دان ذکوری که 
پدرانشان در این بازه سنی قرار داش��تند، در جهت عادالنه 
کردن سربازی بوده است. سردار موسی کمالی اظهار داشت: 
متأسفانه با حذف س��ن 59 س��ال در معافیت فرزندانی که 
پدران آنها در این بازه سنی قرار گرفته بودند، جوسازی های 
شدیدی صورت گرفت. وی ادامه داد: قانون جدید و اصالح 
قانون قدیم اهدافی داش��ت که بخش عم��ده آن مربوط به 

عادالنه کردن خدمت سربازی اس��ت. جانشین اداره منابع 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: در قانون جدید 
تنها به فرزندانی کفالت پدر داده می شود که پدر آنها قادر به 
اداره خود نباشد. ما بر این باوریم که باید بر اساس نیازها و آن 
چیز که عدالت حکم می کند قان��ون را به پیش ببریم. برای 
مثال چرا کسی که پدرش در سن 59 سالگی قرار دارد باید 
معاف شود، ولی کسی که پدرش در شرایط نامناسب است 
و تنها 58 س��ال س��ن دارد نباید از معافیت بهره مند شود؟ 
این مقام ارشد نظامی ادامه داد: صرف داشتن سن 59 سال 
نمی تواند پایه مناسبی برای احقاق عدالت به حساب آید؛ چرا 
که شاید فردی در این سن باش��د، ولی به دلیل تمکن مالی 
هیچ نیازی به فرزند خود برای سرپرستی نداشته باشد، لذا 
فرزند ذکور این افراد از خدمت معاف نخواهند شد. وی خاطر 
نش��ان کرد: با این که این قانون باید از ۲۲ آبان سال قبل به 
اجرا در می آمد، ولی ما این فرجه را گذاشتیم که هر کس در 
سال 90 واجد شرایط معافت سن پدر بوده است، با مراجعه به 
مراکز سازمان وظیفه عمومی تا پایان شهریور ماه امسال از این 

نوع معافیت استفاده کند.

 اعتراف   رژیم صهیونیستی 
به ترورعمادمغنیه

عوزی آراد، رییس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
 ب��رای اولین بار ب��ه ترور عم��اد مغنیه، رهبر برجس��ته 
حزب اهلل لبنان به دست مأموران صهیونیست اذعان کرد.

 آراد با اعالم این خبر، گفت: مأموران ما با نفوذ به دمشق 
در س��ال ۲008 و انفجار خودرو مغنیه، به خواسته خود 
رسیده و وی را ترور کردند.گفتنی است، عماد مغنیه از 
فرماندهان ارشد نظامی حزب اهلل در سفر خود به سوریه 
در منطقه کفر سوس��ه دمشق در س��ال ۲008 میالدی 
توسط بس��ته های انفجاری که به خودرو وی بسته شده 

بود، به شهادت رسید.

روسیه و چین قطعنامه علیه  
سوریه را وتوکردند

روس��یه و چین قطعنامه پیشنهادی کش��ورهای غربی 
و آمری��کا درباره تش��دید تحریم ها بر ضد س��وریه را در 
چارچوب فصل هفتم س��ازمان ملل برای بار س��وم وتو 
کردند. بنابراین گزارش، پیش از این روسیه و چین دوبار 
قطعنامه پیش��نهادی غرب و آمریکا را در شورای امنیت 

سازمان ملل متحد وتو کرده بودند.

صدور حبس ابد برای بن علی
 دادگاه نظام��ی تونس زین العابدین ب��ن علی، دیکتاتور 
برکنار شده این کشور را به سبب کشتار تظاهرکنندگان 
در جریان انقالب سال قبل این کشور، به صورت غیابی به 
حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه علی سریاطی، فرمانده 
س��ابق امنیت ریاس��ت جمهوری را به ۲0 سال و بلحاج 
قاسم، وزیر کشور سابق را به 15 سال زندان محکوم کرد.

مرگ مشکوک عمر سلیمان 
عمر س��لیمان، رییس س��ازمان اطالعات و امنیت رژیم 
سابق مصر در آمریکا درگذشت. گفتنی است، وی یکی 
از مناب��ع اصلی اطالعات محرمانه س��ه دهه دیکتاتوری 
رژیم سابق مصر و توطئه های این رژیم علیه کشورهای 
مختلف اسالمی بوده است. عمر سلیمان، سیاستمدار و 
ژنرال مصری بود که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر 
در ۲9 ژانویه ۲011 او را به سمت معاونت رییس  جمهور 
منصوب ک��رد. وی همچنی��ن از اعضای ش��ورای عالی 

نیروهای مسلح مصر بود.
عمر سلیمان از س��ال 19۶۲ تا 19۷0 میالدی، از سوی 
ارتش مصر در جنگ داخلی شمال یمن شرکت داشت. 

محسن رضایی درباره قبول قطعنامه 598 اظهار داش��ت: قبول این قطعنامه شاهکار 
سیاس��ی امام)ره( بود و رهبر انقالب نیز این موضوع را توضیح دادند و فرمودند قبول 
قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسالمی، توطئه دش��من را با هدایت الهی به خود او 

بازگرداند.
رضایی با بی��ان این که قب��ول قطعنامه دش��من را خلع ش��عار کرد،  اف��زود: این امر 
حقانیت جمهوری اس��المی را در دنیا آش��کار س��اخت و ش��عار صلح طلب��ی از آنها 
گرفته شد و به س��مت ما آمد. دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه داد: صدام 
نمی خواس��ت قطعنام��ه 598 را بپذیرد و در صدد ب��ود با حمله مجدد ب��ه ایران آنها 
را وادار کند که قطعنام��ه 599 را صادر کنند، لذا دس��ت به حم��الت مجدد زد. وی 

در پاس��خ به این س��ؤال که ش��ما چرا با وجود آن که قطعنامه در س��ال ۶۶ از سوی 
سازمان ملل صادر ش��د آن را در سال ۶۷ پذیرفتید، اظهار داش��ت: همان طور که آقا 
هم فرمودند، ما هی��چ گاه قطعنام��ه 598 را رد نکردیم، بلکه به دنب��ال آن بودیم که 
برخی از مس��ائل همچون کمیته تشکیل متجاوز شفاف تر ش��ده و برخی بندها جابه 
جا ش��ود. رضایی خاطرنش��ان کرد: وقتی در روزهای آخر ورق جنگ برگشت، ما این 
 شکس��ت را که آنها می خواس��تند به ما تحمیل کنند با یک بدل سیاسی به خودشان

 بازگرداندیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکی��د بر این که پذیرش قطعنامه از س��وی 
جمهوری اسالمی وضعیت کش��ور را زیر و رو کرد و مردم را از لحاظ فکری تحت تأثیر 
قرار دارد، یاد آور شد: امام)ره( در واقع با پذیرش این قطعنامه عواطف و احساسات مردم 
را به حرکت درآورد؛ چرا که مردم فکر می کردند ما در حال شکس��ت هستیم و جنگ 
فایده ای ندارد. وی در پاسخ به این سؤال که احساس شما از پذیرش قطعنامه چه بود، 
گفت: پذیرش قطعنامه 598 از سویی ابهام آفرین بود؛ چرا که ما نگران سرانجام جنگ 
بودیم و از سویی دیگر آرزو داشتیم صدام، این انسان جنایتکار را از بین ببریم، لذا حالت 
نگرانی و ابهام احس��اس بنده از پذیرش این قطعنامه بود، ام��ا وقتی خدمت امام)ره( 

رسیدیم و آرامش ایشان را دیدیم، مطمئن شدیم. 
رضایی درباره این سؤال که نظر هاشمی رفسنجانی و نخست وزیر وقت نسبت به این 
قطعنامه چه بود، خاطرنش��ان کرد: آنها صحبت خود را کرده اند، اما سیاسیون از این 
پذیرش خوشحال بودند؛ چرا که معتقد بودند جنگ باید زودتر تمام شود. وی با بیان 
این که در زمان جنگ سیاست پش��ت صحنه این نبود که کل کشور وارد جنگ شود، 
افزود: برخی از آقایان معتقد بودند که جنگ باعث فشار اقتصادی بر مردم شده، اما از 

نگاه ما نظامی ها کل کشور باید به جنگ وارد می شد.

دفاع مقدس

قبول قطعنامه ۵98 شاهکار سیاسی امام)ره( بود

اخبار ویژه

اخبار بین الملل

در آینده در رابطه با گرانی ها 
توضیح  می دهم

محمود احمدی نژاد

این گونه نیست که ما دور از مردم و جدا از آنها باشیم. می فهمیم که 
چه می گذرد، اما ما در یک نبرد سنگین قرار داریم. دشمنان ما تمام 

توان خود را برای مقابله بدون سروصدا بسیج کرده اند.
بخش مهمی از دولت شبانه روز در حال کار کردن است. مراکز اصلی 
و حلقه های اصلی دنیا در دست دشمنان ماست و آنها شبانه روز کار 
می کنند و تا ما راهی را باز می کنی��م، آنها هجوم می آورند و این نبرد 

در جریان است. 
ان ش��اء اهلل م��ن در آین��ده 
ریز ای��ن مس��ائل را توضیح 
می دهم؛ چراکه اگ��ر اکنون 
این مس��ائل را توضیح بدهم، 
دو گ��روه از ای��ن موض��وع 
خوش��حال می ش��وند؛ اول، 
دش��منان و دوم، برخ��ی از 

سوء استفاده گران.
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تکذیب دخالت ایران در انفجار اتوبوس حامل یهودیان در بلغارستان

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ادعاها و اتهامات مقامات رژیم صهیونیستی در انتساب 
انفجار اتوبوس حامل یهودیان در بلغارس��تان به ایران را به ش��دت رد کرد. مهمانپرست 

گفت: جمهوری اسالمی ایران، خود بزرگ ترین قربانی تروریسم بوده است.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
www.mui. به سایت دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان به آدرس

ac.ir بخش مناقصات و مزایده های دانشگاه مراجعه و یا با شماره 
تلفن 6700199 تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 7450

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
احداث مرکز بهداشتی درمانی دهنو وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان
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رحلت  عالم ربانی در اصفهان 
 آیت اهلل حس��ین مظاه��ری، رییس ح��وزه علمی��ه اصفه��ان، رحلت 
آیت اهلل حاج سید محمد علی روضاتی )ره( را تسلیت گفت. در پیام آیت 
اهلل مظاهری آمده است: ارتحال عالم دانشمند مرحوم آیت اهلل حاج سید 

محمد علی روضاتی )قدس سره( موجب تأسف و تأثر شد. 
 رییس ح��وزه علمی��ه اصفه��ان در پیام خ��ود تصریح ک��رد: اینجانب، 
درگذش��ت این عالم و دانش��مند فقید را به همه بازماندگان، به ویژه به 
فرزندان گرامی، ش��اگردان و ارادتمندان ایشان تس��لیت می گویم و از 
خداوند تعالی، رحمت و مغفرت و علو درجات این عالم جلیل را مسئلت 

می کنم. 
آیت اهلل س��ید محمدعلی روضاتی)ره( از علمای به ن��ام اصفهان، پس از 
تحمل چند روز بیماری، صبح روز پنجش��نبه دار فانی را وداع گفت. این 
عالم بزرگوار از دانشمندان و فقهای متخصص علم رجال، ادبیات، فقه و 

اصول بود و ده ها تألیف ارزشمند در زمینه علم رجال داشت.

پلمب چهار کارگاه غیر بهداشتی 
بازیافت پسماند در اصفهان

کارشناس��ان واحدهای بهداش��ت حرفه ای و بهداش��ت محیط مرکز 
بهداشت شماره دو اصفهان، چهار کارگاه بازیافت پسماند در منطقه نیک 
آباد جرقویه از توابع شهرس��تان اصفهان را به عل��ت عدم رعایت موازین 

بهداشتی پلمب کردند. 
مدیر مرکز بهداش��ت ش��ماره دو اصفهان در این باره گفت: سال هاست 
که تعداد زیادی از کارگاه های بازیافت پس��ماند در مناط��ق نیک آباد، 
حسین آباد، محمدآباد و رامشه مستقر شده اند و مشکالت و مخاطرات 
 بهداش��تی زیادی  برای س��اکنان بافت مس��کونی این مناطق به وجود 
آورده اند. دکتر علی پارسا افزود: این مرکز بهداشت  با طرح این موضوع 
در کارگ��روه تخصصی امنیت و س��المت غذایی شهرس��تان اصفهان و 
همکاری های  بین بخش��ی با ادارات ذیربط از جمله فرمانداری، محیط 
زیست، جهاد کشاورزی و بخشداری منطقه، برنامه سامان دهی، تجمیع 
و انتقال این کارگاه ها را به یک منطقه مناسب و خارج از بافت مسکونی 

در دستور کار دارد.

   اعزام بیش از هزار مبلغ اصفهانی 
به  سراسر کشور 

گردهمایی مبلغان ماه مبارک رمضان با حضور بیش از هزار مبلغ و مبلغه 
در حوزه علمیه اصفهان برگزارشد. حجت االسالم  صافی اصفهانی، معاون 
فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه اصفهان از اعزام بیش از هزار و 200 مبلغ از 
اصفهان به استان های مختلف خبر داد و گفت: این مبلغان شامل خواهران 
و برادران مبلغ و همچنین بشیران جوان هستند. به گفته حجت االسالم 
صافی اصفهانی، اقامه نماز جماعت، بیان مس��ائل شرعی، ایجاد فضای 
عمومی برای تبلیغ در مساجد و برگزاری جلسات ویژه دعا و زیارت از اهم 

برنامه های تبلیغی است. 
وی تصریح کرد: مبلغان برای انجام بهتر این رسالت از روش های مختلف 
تبلیغی، به ویژه تبلیغ چهره به چهره با اقشار مختلف مردم و جوانان نهایت 

استفاده را داشته باشند.

شایعات استعفای مقامات اصفهانی 
یک دروغ محض است

امام جمعه اصفهان گفت: ایجاد برخی از شایعات به وجود آمده پیرامون 
استعفای مقامات استان اصفهان تنها برای تضعیف دولت و حکومت است 

و همگان بدانند یک دروغ محض است.
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد در خطبه  های نماز جمعه اصفهان 
اظهار داشت: تمام مقامات خوب اس��تان اصفهان تا آنجا که اطالع دارم 
س��ر جای خود قرار دارن��د و باید راه خ��ود را ادامه دهن��د.وی در مورد 
گرانی های به وجود آمده به ویژه برای مرغ گفت: اساس گرانی های فعلی 
 بی تدبیری برخی از آقایان است و هیچ گونه ربطی به حکومت و روحانیون 

ندارد.

 اصفهان در پرداخت زکات 
در کشور اول است

رییس س��تاد احیای زکات اس��تان اصفهان گفت: این استان به نسبت 
مساحت زیر کشت محصوالت کش��اورزی، مقام نخست پرداخت زکات 

در کشور را دارد.
 به گفته حجت االس��الم غالمحس��ین رنجبر، در س��ال زراعی گذشته 
با رش��د560 درصدی پرداخت زکات نس��بت به س��ال 89، بیش از 60 
میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شد. وی گفت: شهرستان های 
 فالورجان، فریدن و اردستان بیشترین میزان پرداخت زکات را در استان 

داشته اند.
رییس ستاد احیای زکات استان اصفهان اظهار داشت: امسال مبلغ شش 
میلیارد تومان به عنوان وجه تش��ویقی زکات در استان اصفهان در نظر 

گرفته شده که چهار برابر سال گذشته است.

 هشدار پلیس اصفهان
به روزه خواران

دعای اصفهانی ها برای 
بارش باران در زاینده رود

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با صدور اطالعیه ای، خواستار حفظ قداست 
و حرمت ماه مبارک رمضان از س��وی شهروندان ش��د. این فرماندهی در این 
اطالعیه از ش��هروندان، به ویژه متصدیان صنوف و اماکن عمومی خواس��ت 
به منظور حفظ قداس��ت این ماه مبارک از هرگونه تظاهر به روزه خواری در 
واحدهای صنفی و اماکن عمومی جدا خودداری کنند. بر این اساس، متصدیان 
تمام مراکز پذیرایی اعم از درون ش��هری و بین راهی که قصد ارایه خدمات را 
دارند، باید مجوز الزم را از مبادی ذیربط اخذ کنند. فرماندهی نیروی انتظامی 
 اس��تان اصفهان در ای��ن اطالعیه اعالم کرد: ب��ا متظاهرین ب��ه روزه خواری

در مأل عام برابر ضوابط و مقررات برخورد می شود. در ادامه این اطالعیه آمده 
است: به منظور همکاری در کاهش ترافیک و تس��هیل در عبور و مرور، طرح 
زوج و فرد تردد خودروها همچنان در ماه مبارک رمضان باقوت ادامه می یابد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت بحرانی 
ذخایر آبی اس��تان اصفهان گفت: روز جمعه و در بستر خشکیده زاینده رود با 
هدف جلب رحمت الهی دعای باران خواندیم. حجت االسالم احمد سالک با 
اشاره به خشکسالی های اخیر و کاهش نزوالت آسمانی در اصفهان، بیان کرد: 
سحرگاه روز جمعه با حضور مردم متدین اصفهان و خانواده های معظم شهدا 
در بس��تر تفتیده رودخانه زاینده رود دعای ندبه خواندیم  و از درگاه خداوند 
طلب نزول باران رحمت الهی کردیم. وی با اشاره به علل برگزاری این مراسم 
دعا افزود: وضعیت آب استان شرایط بحرانی پیدا کرده و باید دست به آسمان 
شویم بلکه خداوند تبارک و تعالی رحمت خویش را نازل کند. نماینده مردم 
اصفهان افزود: بستر خشکیده زاینده رود در کنار سی و سه پل برای برگزاری 

این مراسم معنوی انتخاب شد.

مصرف هر نوع ماده مخدر س��بب ایجاد 
سمیه 
وابستگی، اجبار به مصرف دوباره و ایجاد آخشی 

روان پریشی و جنون برای مصرف کننده 
می ش��ود و امروز اعتیاد روز افزون جوانان به ماده مخدر شیش��ه 
سبب شده است که بسیاری از افراد از آن به عنوان مافیا و سونامی 
ماده مخدر شیشه نام ببرند. بازاریاب های مواد مخدر امروز تبلیغ 
شیشه و مواد روانگردان را در آرایشگاه ها به بانوان توصیه می کنند 
و مصرف این مواد را به عنوان راهی ب��رای الغری و زیبایی اندام 
زنان می دانند. طی سال های گذش��ته نیز تب مصرف شیشه در 
آرایشگاه های زنانه باال گرفته و آرایشگاه ها به مکانی برای جوالن 
دادن بازار یاب های مواد مخدر صنعتی و شیمیایی همچون شیشه 
 تبدیل شده اس��ت. امروز کش��ور عربس��تان و کویت بیشترین 

مصرف کنندگان شیشه را در تمام دنیا به خود اختصاص داده اند.

توصیه های غلط در آرایشگاه ها سبب اعتیاد بانوان 
می شود

مرضیه فرشاد، معاون پیش��گیری و فرهنگی سازمان بهزیستی 
اصفهان با تأکید بر این که طی سال های گذشته توصیه های غلط 
و نادرستی در آرایشگاه های زنانه برای مصرف مواد مخدر صورت 
گرفته است، می گوید: باور های غلطی که به اشتباه در میان بانوان 

رایج شده، آنها را به سوی اعتیاد کشانده است.
به گفته وی، عمده مکانی که این باور ه��ای غلط در میان بانوان 
رواج پیدا ک��رده، آرایشگاه هاس��ت و توصیه ه��ای ناصحیح در 
آرایش��گاه ها برای تبلیغ مصرف مواد مخدر تنها به آرایش��گران 

اختصاص ندارد و در بسیاری از موارد مراجعان به آرایشگاه ها نیز 
دیگر افراد را به مصرف مواد مخدر به عنوان راهکاری برای الغری 

و زیبایی اندام تشویق می کنند.
معاون پیشگیری و فرهنگی س��ازمان بهزیستی اصفهان اعتقاد 
دارد: آرایش��گاه ها مکان��ی برای انتق��ال برخ��ی از اطالعات در 
میان بانوان اس��ت و در بس��یاری از موارد انتق��ال این اطالعات 
به صورتی اس��ت که بانوان برخی از اطالعات نادرست و غلط را 
برای کاهش وزن خود باور می کنند. مس��أله مهم این اس��ت که 
به اعتقاد کارشناس��ان،  اگر چه ممکن است که مصرف این مواد 
س��بب کاهش اولیه وزن آنها ش��ود، اما این کاهش وزن ناشی از 
کم کردن چربی نیس��ت و آس��یب هایی که به اصل بافت ها وارد 
می شود، س��بب الغری آنها می ش��ود. به اعتقاد فرش��اد، انتظار 
می رود که بانوان نسبت به این توصیه ها هوشیار باشند و استفاده 
از راهکار های صحیح و درست را برای حفظ سالمتی خود انتخاب 
کنند. وی خاطرنشان می کند: س��ازمان بهزیستی متقبل شده  
است که سه دوره آموزشی آش��نایی با مواد مخدر و پیشگیری از 
اعتیاد را برای آرایشگاه ها برگزار کند. وی با بیان این که نظارت 
بر فعالیت آرایش��گاه ها به عهده اماکن و صنف آرایشگاه هاست، 
تأکید دارد ک��ه آمار دقیق��ی از تعداد آرایش��گاه هایی که تبلیغ 
مواد مخدر در آنها صورت می گیرد در دس��ت نداریم و هیچ آمار 
رس��می در این زمینه وجود ندارد. البته آمارها می گویند که از 
96 هزار معتاد مواد مخدر در استان، 7 درصد آنان زنان هستند. 
به گفته معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی اصفهان، 
نیروی انتظامی با آرایش��گاه هایی ک��ه مواد مخ��در را در میان 
بانوان توزیع می کنند برخورد می کند و اطالع رس��انی مناس��ب 
 باید در راس��تای پیش��گیری از اعتی��اد در آرایش��گاه های زنانه

 صورت بگیرد.

 افزای�ش اعتیاد ب�ه بهانه الغ�ری، تناس�ب اندام و 
خوش تیپ شدن

 در همی��ن رابطه هومن منش��عی، عض��و هیأت مدی��ره علمی 

درمان گران اعتیاد استان اصفهان هم معتقد است: طی سال های 
گذش��ته بس��یاری از افراد تمایل به الغری و زیبای��ی اندام پیدا 
کرده اند و از این زمان بود که توصیه ه��ای مختلف برای الغری 
 آغاز ش��ده و مصرف دارو ه��ای الغری تا دارو های غیررس��می و 
غیررایج برای زیبایی، خوش تیپ ش��دن و تناسب اندام در میان 
افراد صورت گرفته است. به گفته وی، مواد مخدر به دلیل کاهش 
اشتها سبب ایجاد الغری می شود و در گذشته بسیاری از افراد به 
دلیل توصیه های نادرست و به بهانه الغری به سوی مصرف مواد 
مخدر و اعتیاد کشیده شده اند. منشعی خاطرنشان می کند که 
با ورود ماده شیش��ه به بازار مواد مخدر ایران ب��ا توجه به این که 
شیشه اشتها را به شدت کاهش می دهد، توصیه به مصرف شیشه 
در میان افراد برای الغر شدن باال گرفت. با توجه به توصیه هایی 
که در سطح کش��ور به منظور مصرف شیشه برای الغری صورت 
گرفت، این موضوع در میان بانوان رایج شده و آرایشگاه های زنانه 

نیز به مکانی برای تبلیغ مصرف مواد مخدر شیشه تبدیل شد.
منشعی با بیان این که اعتیاد به شیشه بس��یار خطرناک و مضر 
اس��ت، می گوید: با توجه به این موضوع، شیش��ه نخستین ماده 
اعتیادآور در تمام دنیا به شمار می رود و در حال حاضر تنها  یک 
تا 2 درصد از مراجعان به مراکز اعتیاد به صورتی هس��تند که در 

آرایشگاه های زنانه به سوی مصرف شیشه تشویق شده اند.
به اعتقاد وی، به هر میزانی که فرد به مقدار بیشتری ماده مخدر 
شیش��ه را مصرف کند، انکار او از عدم وجود مش��کل جسمانی و 
روحی بیشتر می شود و او مدعی می ش��ود که در سالمتی کامل 
به سر می برد. عضو هیأت مدیره علمی درمان گران اعتیاد استان 
اصفهان معتقد اس��ت: ماهیت شیش��ه به صورتی است که فرد 
با مصرف بیش��تر این ماده مخدر از خان��واده و گرایش به حفظ 

سالمتی خود به میزان بیشتری فاصله می گیرد.
به گفت��ه وی، مراجعه برای درمان اعتیاد به شیش��ه در کش��ور 
ایران بسیار پایین است و در حال حاضر کشور در چنبره مافیای 
شیش��ه قرار دارد و شیش��ه در انحصار بازاریابان مواد مخدر قرار 

گرفته است.

زنان اصفهانی مراقب باشند

هشدار 

کمین بازاریاب های مواد مخدر در آرایشگاه ها

گشتی در اخبار

معاون می��راث فرهنگی کش��ور از برنام��ه ریزی ها ب��رای برگزاری 
 مراس��م نکوداش��ت ثبت جهانی مس��جد جامع اصفه��ان با حضور 
رییس جمهور کش��ورمان و احتمال برگزاری این جشن تا پایان ماه 
مبارک رمضان خبر داد. مسعود علویان صدر با اعالم این خبر، با اشاره 
به حمایت های مؤثر رییس جمهور از میراث فرهنگی کش��ور گفت: 
در حال برنامه ریزی برای برگزاری مراس��م نکوداش��ت ثبت جهانی 
مس��جد جامع اصفهان با حضور رییس جمهور هس��تیم. وی افزود: 
به احتمال زیاد این مراس��م تا پایان ماه مب��ارک رمضان در اصفهان 

برگ��زار خواهد ش��د. معاون 
میراث فرهنگی کشور با اشاره 
به حضور ریی��س جمهور در 
بسیاری از برنامه ها و مراسم 
مرتب��ط با می��راث فرهنگی، 
تصریح کرد: خوشبختانه این 
حمایت رییس جمهور باعث 
دلگرمی فعاالن حوزه میراث 

فرهنگی شده است.
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شایعه
بازنگری در دستمزد کارکنان شهرداری اصفهان 

حسام نژاد، معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان اعالم کرد: طرح بازنگری در سیستم حقوق و 
دستمزد کارکنان شهرداری اصفهان با هدف توجه به سه شاخص رشد،عدالت محوری، انگیزه و 

قانون مداری در دستور کار معاونت اداری و مالی شهرداری اصفهان قرار گرفت.
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سفر  احمدی نژاد به اصفهان 3
در ابهام 

چهارشنبه 21 تیرماه سال جاری، در تماسی با اورژانس اجتماعی 
123، یک م��ورد کودک آزاری در اصفهان گزارش ش��د و »زهرا 
- ک« که به گفته همس��ایه ها توس��ط مادر معتاد خ��ود مورد 
آزار قرار گرفته بود ب��ا حکم مداخله م��ددکاری اجتماعی روانه 
 بیمارستان شد. زهرا  سه ساله، نخستین کودکی است که پرونده 
کودک آزاری او در روزهای گرم تابس��تان اصفه��ان مورد توجه  
 رس��انه ها قرار گرفته اس��ت. این ک��ودک که به لحاظ جس��می 
به شدت آس��یب دیده، پس از انتقال به بیمارستان، دایی خود را 
عامل اصلی آزارها معرفی می کند. مددکار اجتماعی این کودک 
در خصوص وضعیت جسمی زهرا گفت: آثارگازگرفتگی، بریدگی 
و پارگی بر روی بدن این کودک دیده می ش��ود. سمیه محمدی 
در گفتگو با ایسنا  افزود: عفونت های بسیار شدیدی زیر بغل این 
کودک مشاهده می شود و همچنین گزارشی از احتمال تجاوز به 
کودک ارایه و برای بررسی به پزش��کی قانونی ارسال شده است.

این مددکار اجتماعی گفت: مادر زهرا معتاد به مواد مخدر است 
و به همین دلیل فرزند خود را مورد آزار جسمی قرار داده است.

کودک آزاری ها نس�بت به جمعی�ت اصفهان ناچیز 
است

همچنین دادستان عمومی و انقالب اصفهان در این رابطه گفت: 
پرونده ای در دادگستری اصفهان برای این حادثه تشکیل شده، اما 
عامل اصلی کودک آزاری تاکنون مشخص نشده است. محمدرضا 
حبیبی با تأکید بر این که بحث تجاوز به این کودک تکذیب شده 
است، افزود: بر اساس ش��واهد و قرائن موجود در پرونده، کودک 

قبل از ای��ن که تحت آزار ق��رار گیرد تصادف ک��رده، اما تاکنون 
مشخص نشده که کدام جراحت در اثر تصادف و کدام یک ناشی از 
کودک آزاری است. وی ادامه داد: متأسفانه مادر این کودک معتاد 
به مواد مخدر اس��ت و هم اکنون به علت اعتیاد و قصور در انجام 

خدمات درمانی، بعد از تصادف کودک تحت تعقیب قرار دارد.

موارد کودک آزاری با افزایش آمار طالق بیشتر شده 
است

سال گذش��ته آلما رجایی فرد، عضو انجمن حمایت از کودکان 
بدسرپرس��ت موارد کودک آزاری را با افزایش آمار طالق مرتبط 
اعالم کرده بود. وی نزدیک شدن به خانواده هایی که کودکان در 
آنها نیاز به کمک دارند را بسیار دشوار دانست و گفت که باید در 
برقراری ارتباط با این گونه خانواده ه��ا دقت کرد؛ چراکه ممکن 
است کودک به دلیل رفتار مش��اور و یا اعضای انجمن در معرض 
خطر قرار گیرد. این کارشناس حقوق به افزایش اعتیاد مادران در 
سال های اخیر اش��اره و تصریح کرد که عالوه بر این، بسیاری از 
موارد کودک آزاری در میان مهاجران دیده می ش��ود و مهاجرت 
والدین دراین پرونده ها مشکل س��از است. رجایی فرد با اشاره به 
این که اهرم های قانونی برای حمایت از کودک کافی نیس��ت و 
یا حداقل اهرم های قانونی در پرونده هایی ک��ه از طریق انجمن 
در مراجع فضای��ی پیگیری ش��ده تأثیر مطلوبی در بر نداش��ته 
است، گفت که اقدامات قضایی در بیشتر موارد به یک تعهد ختم 
 شده و پس از آن دسترس��ی به خانواده ها بسیار سخت و یا حتی 

غیرممکن می شود.

س��ید مرتضی س��قائیان نژاد، ش��هردار اصفهان با اشاره به 
مشکالت ایجاد شده در مرکز ش��هر اصفهان به دلیل تجمع 
مطب پزشکان، اذعان داشت: احداث چهار شهرک سالمت به 
همین منظور در دستور کار قرار گرفته و عملیات خاکبرداری 
و اجرای فنداسیون اولین شهرک سالمت در منطقه 10 آغاز 

شده است. 
وی با بیان این که با احداث این شهرک ها، مرکز شهر از مطب 
پزشکان پاک می شود، اضافه کرد: با توجه به این که اجرای 
این طرح موجب کاهش ترافیک محور مرکزی شهر خواهد 

شد، این مهم به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.

محدودیت ت�ردد در میدان ام�ام)ره( با احداث 
خیابان حاج آقا نوراهلل نجفی 

ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که ط��رح ممنوعیت تردد 
خودرو در میدان امام )ره( با احداث خیابان آیت اهلل حاج آقا 
نوراهلل نجفی اجرایی می ش��ود، گفت: این طرح چند سالی 

است که مطرح شده و در حال پی گیری است.
 وی ب��ا بی��ان این ک��ه اج��رای این ط��رح نی��از ب��ه ایجاد 
زیرس��اخت های الزم دارد و این زیر ساخت ها هم اکنون در 
حال ایجاد هستند، اذعان داش��ت: امید است در سال آینده 
با فراهم ش��دن بس��ترهای الزم، عبور خودرو در میدان امام 

)ره( حذف شود.

ارتقای محیط زیست شهری در دستور کار

سقائیان نژاد با بیان این که برای مبارزه با ریزگردها در دشت 
سگزی شرق اصفهان بیش از 200 هکتار فضای سبز ایجاد 
شده است، اظهار داشت: از جمله برنامه های زیست محیطی 
در سال آینده، افزایش سطح فضای سبز شرق این کالنشهر 

به بیش از 600 هکتار است.
وی افزود: احداث فضای سبز دشت سگزی به منظور کاهش 
ریزگردها و مهار آلودگی های موجود در هوا به صورت فضای 

سبز جنگلی در دست اجراست.
شهردار اصفهان در پایان با اشاره به دیگر برنامه های زیست 
محیطی س��ال آتی، اظهار داشت: س��اماندهی چهار هزار و 
500 متر مربع از مادی های ش��هر و گسترش بیش از 670 
هزار متر مربع از شبکه آبیاری نوین و نیز افزایش استفاده از 
 انرژی خورشیدی در س��طح پارک های شهر در سال آینده 

پیش بینی می شود. 

محفل قرآنی، آذین محالت شهر 
 س��قائیان نژاد با اش��اره به برنامه های در نظر گرفته ش��ده 
برای ماه مب��ارک رمضان، گف��ت: 25 محف��ل قرآنی تحت 
عنوان ش��ب های آس��مانی در این ماه آذین بخش محالت 
ش��هر خواهند بود. وی به تقارن ماه مب��ارک رمضان و فصل 
تابس��تان اش��اره کرد و گفت: برگزاری محافل شبی با قرآن 
 و برگزاری مس��ابقات جام موالی عرش��یان در 1۴ محله در 
 رش��ته های والیبال، بس��کتبال، هندبال و کارات��ه از جمله 

برنامه های شهرداری در ماه مبارک رمضان است.

 احداث چهار 
شهرک سالمت به 
همین منظور در 
دستور کار قرار 
گرفته و عملیات 
خاکبرداری و 
اجرای فنداسیون 
اولین شهرک 
سالمت در منطقه 
۱۰ آغاز شده است

اقدامات قضایی 
در بیشتر موارد 
به یک تعهد ختم 
شده و پس از 
آن دسترسی به 
خانواده ها بسیار 
 سخت و یا حتی 
غیرممکن می شود

با انتقال مطب های خیابان آمادگاه به شهرک های سالمت کودک آزاری ها نسبت به جمعیت اصفهان ناچیز است

پزشکان اصفهانی از مرکز شهر می روندکودک آزاری جدید در اصفهان جنجال بر انگیخت 
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اعالم شرایط جدید تحویل 
دسته چک

با عملی ش��دن طرح طبقه بندی چک ها که در دستورالعمل جدید 
حساب جاری به آن اشاره ش��ده، چک هایی با مشخصه هایی مانند 
ستاره یا رنگ های مختلف برای اقش��ار مختلف از جمله کارمندان، 

رهسپار سیستم بانکی کشور خواهد شد.
بانک مرکزی جدای از طبقه بندی چک ها، برای صدور دس��ته چک 
نیز ش��رایطی را لحاظ کرده اس��ت. طبق آنچه که در دستورالعمل 
حساب جاری اعالم شده توس��ط بانک مرکزی آمده، تحویل دسته 
چک به مشتریان بانکی منوط به رعایت الزاماتی است. از جمله این 
الزامات، دریافت درخواس��ت کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل 
وی برای صدور تحویل دسته چک، حصول اطمینان از واجد شرایط 
بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفاً از طریق 
سامانه متمرکز موضوع ماده 11 این دستورالعمل، ارسال دعوت نامه 
رسمی دارای شماره، تاریخ، امضای مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته 
چک، نشانی پس��تی مش��تری به منظور حصول اطمینان از صحت 
نشانی پستی ارایه شده توسط وی، تحویل دسته چک به مشتری یا 
وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت 
وی است. همچنین بانک می تواند براس��اس ضوابطی که مفاد آن را 
قباًل به تأیید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را 
از رعایت کامل دو مورد آخر مس��تثنی کند. در ضوابط مورد اش��اره 
باید ویژگی های مش��تری معتبر به طور کامل تبیین ش��ود. بر این 
 اساس، در ماده13 دستور العمل حساب جاری اشاره شده که اعطای 
دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نیست. در ماده های دیگر 
تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور 
مرجع قضایی مسدود شده باشد، غیرمجاز اعالم و تصریح شده است: 
تحویل دسته چک جدید منوط به بازگش��ت حداقل چهار پنجم از 
برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده 

به بانک خواهد بود.

کاهش 63درصدی
 خریدوفروش مسکن

رییس اتحادیه امالک از پذیرش سراس��ری ش��دن حق کمیسیون 
بنگاه های امالک در کارگروه مسکن خبر داد و گفت: خرید و فروش 
مسکن با کاهش۶3 درصدی در تیرماه به روزی۵۶۰۰ معامله رسید 
که از رکود بازار مسکن خبر می دهد. مصطفی قلی خسروی در پاسخ 
به این سؤال که آیا رکود خرید و فروش مسکن در این روزها صحت 
دارد، افزود:گرانی مس��کن و کاهش قدرت خرید متقاضیان، باعث 
شده تا این روزها خرید و فروش مس��کن به شکل قابل توجهی افت 
پیدا کند. وی ادامه داد: آماری که در س��امانه اطالعات و مستغالت 
کشور به ثبت رس��یده، حاکی از این است که در ماه های دی، بهمن 
و اسفندماه سال گذشته روزانه 1۵ هزار خرید و فروش مسکن انجام 
می شد. وی افزود: اما آماری که در حال حاضر در سامانه یاد شده به 
ثبت رسیده، نشان می دهد در تیرماه جاری روزانه به طور متوسط 
۵۶۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده است. قلی خسروی گفت: 
مطمئناً وقتی قیمت مسکن با افزایش کاذب مواجه می شود و قدرت 
خرید هم متناسب با آن رش��د پیدا نمی کند، خرید و فروش مسکن 
وارد رکود می ش��ود. رییس اتحادیه مش��اوران ام��الک گفت: برای 
سراسری شدن حق کمیسیون بنگاه های مسکن پیشنهادی به هیأت 
عالی نظ��ارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه ش��ده تا نرخ حق 

کمیسیون بنگاه های مسکن در کل کشور یکسان شود.

پرونده شکایت از تعزیرات 
به خاطر جریمه ۴ میلیاردی

رییس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت ش��کایت مس��ئوالن تیم 
فوتسال گیتی پس��ند در زمینه پس گرفتن جام قهرمانی از این تیم 
اظهار داشت: هیچ اطالعی از پرونده ندارم. حجت االسالم محمدجعفر 
منتظری درباره پرونده شکایت مسئوالن یکی از کارخانه های تولید 
محصوالت لبنی به جریمه چهار میلی��ارد تومانی تعزیرات به خاطر 
گران فروشی خاطرنشان کرد: این پرونده هم در حال رسیدگی است 
و هنوز نهایی نشده است.وی درباره پرونده نرخ مکالمات بین المللی 
و زمان رسیدگی به آن گفت: کمیس��یون مربوطه نظر خود را اعالم 
کرده و احتماالً در جلس��ه هفته آینده هیأت عمومی طرح و درباره 
آن تصمیم گیری می شود.کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آبان 
ماه س��ال گذش��ته مصوبه ای داش��ت که طی آن تعرفه تماس های 
بین المللی بر اساس هزینه مکالمات بین الملل با اپراتورهای مخابراتی 
کشورهایی که بیش��ترین حجم مکالماتی را با ما دارند از طریق دو 
صفر مخابرات کاهش یافت که ب��ه ادعای فعاالن تلف��ن اینترنتی، 
ورشکستگی این ش��رکت ها را به دنبال داش��ته و غیرکارشناسی و 
غیرشفاف و دارای ابهام است. براین اس��اس، فعاالن تلفن اینترنتی 
اعتراض خود را به این مصوبه از طریق ش��ورای رقاب��ت و نیز دیوان 

عدالت اداری پیگیری کردند.

 اعالم ساعت کار  بانک ها 
در ماه رمضان

بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای س��اعات کاری بانک های 
دولتی را در طول ماه مبارک رمضان اعالم کرد. به گزارش 
ایس��نا، به موجب تصمیم هیأت دولت جهت بهره مندی  
 مطلوب کارکن��ان از فضایل ماه مبارک رمضان، نس��بت 
به تغییر س��اعات کاری ادارات و بانک ها در این ماه اقدام 

شده است.
     بانک صادرات

بانک صادرات ایران، س��اعت کار ادارات شعب استان ها و 
مناطق خود را در روزهای ش��نبه الی سه ش��نبه از ساعت 
8:3۰ تا ساعت 1۶ و روز چهارشنبه از ساعت 8:3۰ تا 1۵ و 
روز پنجشنبه از ساعت8:3۰ لغایت 13 در نظر گرفته است.

     بانک تجارت
ساعت کار شعب و واحد های ارزی بانک تجارت در هر یک 
از استان های کشور نیز تابع تصمیمات شورای هماهنگی 

بانک های استان تعیین خواهد شد.
      مؤسسه اعتباری توسعه

س��اعات کاری ادارات س��تادی  و شهرس��تان را ب��رای 
 مشتریان از روزهای شنبه تا چهارشنبه 8:3۰ لغایت 1۵ و 

پنجشنبه ها 8:3۰ لغایت 13 اعالم کرده است.
      بانک ملت

بر اساس این گزارش، ساعت ش��روع به کار واحدهای این 
بانک در روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه 8:3۰ الی 14 و در 

روزهای پنجشنبه8:3۰ تا 13 خواهد بود.
        بانک کارآفرین

بانک کارآفری��ن اعالم کرد که ش��عب شهرس��تان بانک 
کارآفرین در این ایام طی روزهای ش��نبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8:3۰ تا 1۵ و روز پنجشنبه از ساعت8:3۰ الی 13 

آماده ارایه خدمات بانکی به مشتریان هستند.
   بانک دی

تغییر ساعات کار ستاد و شعب بانک دی شنبه تا چهارشنبه 
شروع فعالیت این بانک از ساعت 8 الی 1۵:3۰ خواهد بود.

   بانک سرمایه
براس��اس گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، ساعت کار 
شعب و حوزه ها در روزهای ش��نبه تا چهارشنبه از ساعت 

8:3۰ الی 1۵ و پنجشنبه ها از ساعت 8:3۰ الی 13 است.
   بانک اقتصاد نوین

روابط عمومی بانک اقتصادنوین اعالم کرد:  ساعات کاری 
این بانک در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:3۰ تا 

1۵ خواهد بود.

سناریوهای جدید 
برنج

امروز، آخرین مهلت 
ارسال اظهارنامه مالیاتی

  گرچه بر اساس روال سابق، همزمان با آغاز فصل برداشت برنج تعرفه واردات 
آن افزایش می یابد تا از تولید داخل حمایت ش��ود، اما ظاهرا امسال تصمیم 
جدیدی در راه است. همزمان با اول مرداد ماه، تعرفه واردات برنج به 9۰ درصد 
افزایش می یافت و این روند تا پایان دی ماه ادامه داشت. در سایر ماه های غیر 
از این دوره، تعرفه واردات برنج 4۵ درصد بود؛ چون ایام برداشت و فروش اولیه 
برنج های تولید داخل تمام شده و برای جلوگیری از کمبود نیاز داخل، واردات 
از کشورهای خارجی صورت می گرفت. طبق روال، باید از دو روز دیگر تعرفه 
واردات برنج افزایش یابد، اما اطالعات رس��یده حاکی از آن است که احتماالً 
این روند امسال تغییر می کند. احتماالً یا تعرفه برنج کمتر از سال های گذشته 
افزایش می یابد و رقمی حدود ۶۰ درصد را به خود اختصاص می دهد، یا این 

که زمان اعمال افزایش تعرفه ، کمی عقب خواهد رفت.

گروه اقتصاد- بر اساس هشدار مکرر س��ازمان امور مالیاتی کشور تنها تا 
پایان تیرماه سال جاری برای ارایه اظهارنامه و برخورداری از معافیت های 
مالیاتی زمان باقی مانده اس��ت. باید توجه داش��ت که طبق قانون، تمامی 
مؤدیان چه معاف از پرداخت مالیات باش��ند و چه مالی��ات بپردازند، باید 
اظهارنامه خود را تس��لیم س��ازمان امور مالیاتی کش��ور کنند. در صورتی 
که مؤدیان اظهارنامه ای به س��ازمان مالیاتی تس��لیم نکنن��د، نه تنها باید 
مالیات خود را به طور کامل بپردازند، بلکه جریمه نیزمی ش��وند. با توجه به 
اولتیماتوم های سازمان امور مالیاتی کشور و اس��تان، مؤدیان تنها تا پایان 
امروز )شنبه( فرصت تسلیم اظهارنامه را دارند. مؤدیان می توانند اظهارنامه 
خود را صرفاً از طریق اینترنت تسلیم کرده و پرینت اظهارنامه تکمیل شده 

را به صورت دستی به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند.

 با وجود این که وارد ماه مبارک رمضان 
گروه 
شدیم ولی در ش��رایطی که باید  سبد اقتصاد

خانوارهای ایرانی برای ی��ک ماه روزه 
داری تأمین باشد، اما همچنان می بینیم که مردم عالوه بر این 
که با افزایش روز افزون قیمت های مواد غذایی مورد نیاز و اصلی 
روبه رو هستند، باید برای خریداری برخی از آنها همچون مرغ، 

ساعاتی طوالنی را در صف ها معطل بمانند.
این روزها با گذر از شرکت تعاونی و بازارهای روز در سطح شهر، 
شاهد صف های طوالنی از شهروندان هستیم که از ساعات اولیه 
صبح منتظر می مانند تا بتوانند چند کیلویی از مرغ های کیلویی 

47۰۰ تومانی را خریداری کنند. 
با گذشت بیش از یک هفته از توزیع مرغ به نرخ 47۰۰ تومان 
در بازارهای روز کوثر و برخی از ش��رکت تعاونی های اصفهان، 

اما توزیع مرغ همچنان با مشکل روبه رو بوده و مردم مجبورند 
س��اعت ها در صف های توزیع مرغ در این بازارها منتظر خرید 
بمانند. این نخستین باری نیست که مردم برای خرید مایحتاج 
به قیمتی ارزان تر مجبورند که در صف ه��ای طوالنی بمانند و 
 این درحالی است که در سال گذشته هم با نوسان قیمت مرغ و 
تخم مرغ و س��ایر مواد پروتئینی،  ش��اهد مواردی از این دست 

بودیم.

برخی از مرغ فروشی های سطح شهر فروش ندارند
به یکی از بازارهای روز واقع در خیابان مسجد سید سری زدیم 
و با تجمع زیادی از شهروندان در این بازار روبه رو شدیم. عالوه 
بر ش��لوغی و صف طوالنی، ترافیکی زیادی از تجمع خودروها 

ایجاد شده بود.  

رضا حسین پور درگفتگویی با زاینده رود، در مورد علت خرید 
خود از بازارهای روز و معطل مان��دن در صف های طوالنی در 
این بازارها گفت: دو روز است که به مرغ فروشی محله خود سر 
می زنم، اما مغازه بسته است و فروش ندارد، برای همین مجبورم 
که برای خرید ماه رمضان به این محل بیایم و مدت ها در صف 
بمانم که نخواهم مرغی با کیلوی��ی نزدیک هفت هزار تومان را 

خریداری کنم.
کمی آن طرف تر در آفت��اب با زنی که چه��ره ای برافروخته 
داشت و با تکه مقوایی خود را باد می زد برخورد کردم. وی  زهرا 
کالنتری و از دیگر ش��هروندانی بود که از صبح، قبل از ساعت 
هفت به این بازار مراجعه کرده ب��ود. وی گفت: موقعی که من 
آمدم، هنوز بازار باز نش��ده بود. زودتر آمدم ک��ه به گرمای هوا 
برخورد نکنم و زود خرید کنم، اما اکنون پس از پنج س��اعت، 

هنوز مرغ نرسیده است.
این شهروند اصفهانی از این اوضاع بسیار ابراز نارضایتی کرد و 
گفت: احساس می کنم به شعور شهروندی ام توهین شده است؛ 
چرا که در این گرمای هوا انتظار نداشتم برای خرید کاالی مورد 
نیازم این اندازه در صف منتظر بمانم.گفته می شود توزیع مرغ 
از س��وی متولیان امر زمان مش��خصی ندارد؛ هر چند به همه 
بازارهای روز در سطح شهر مرغ توزیع می شود، اما سر موقع و 
به اندازه توزیع نمی ش��ود؛ چرا که اختالف قیمت خرید مرغ با 
نرخ مصوب دولت که کیلویی 47۰۰ تومان اعالم شده است با 
آنچه در برخی از مغازه های مرغ فروش��ی  در اصفهان به فروش 

می رسد، اختالفی بین دو هزار تا سه هزار تومان دارد.

تقاضا در آستانه رمضان زیادتر از عرضه است
به گفته س��یدرضا حکیم فعال، مدیرعامل س��ازمان میادین و 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان، توزیع مرغ در بازارهای روز 
کوثر از 2۰ تیر ماه شروع شده و روزانه بین7۰ تا 1۰۰تن مرغ در 

این بازارها توزیع می شود. 
وی معتقد اس��ت که می��زان تقاضا بیش از عرضه اس��ت؛ چرا 

که مردم در آستانه رس��یدن ماه رمضان نیاز بیشتری به مواد 
پروتئینی  از جمله مرغ پیدا می کنند که بای��د به وفور در بازار 
باشد، اما به نظر می رس��د این میزان توزیع مرغ کافی نیست. 
حکیم فعال می گوید: اکنون روزانه شاهد صف های طوالنی در 
بازارهای روز برای خرید هستیم، اما شهرداری متولی توزیع آن 
نیست، این در حالی است که نحوه توزیع از این طریق مناسب 

نیست و کرامت شهروندان زیر سؤال می رود.

نرخ مرغ آزاد و یارانه ای به تعادل می سد
مظفر انصاری، رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در مورد علت صف های طوالنی  شهروندان در بازارهای 
عرضه مرغ یارانه ای، گفت: وقتی توزی��ع قیمت مرغ با قیمت 
47۰۰ تومانی از سوی دولت اعالم ش��د، مردم با رو آوردن به 
خرید مرغ به صورت خانوادگی، برای خرید هجوم آورده و منجر 
به افزایش و طوالنی تر شدن صف ها شدند. وی معتقد است، مرغ 
در حال حاضر به یک کاالی رقابتی و جذاب تبدیل شده و تقاضا 
بیشتر از عرضه است. رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان می افزاید: درصدد هستیم تا قیمت مرغ را طی 
 روزهای آینده بی��ن توزیع یارانه ای و آزاد متع��ادل کنیم. وی 
می گوید: در حال مذاکره با جهاد کشاورزی هستیم که با کشتار 
مجدد مرغ، نرخ جدیدی را در روزهای آینده با قیمتی متعادل 

بین فروش آزاد و یارانه ای به مردم اعالم کنیم.
آنچه به نظر می رسد، این است که این طرح دولت نیز همانند 
 س��ایر طرح های اجرایی ع��الوه ب��ر نارضایتی، با مش��کالت 
عدیده ای از س��وی مرغداران و فروشندگان مرغ و به خصوص 
مردم رو به رو بوده است، همچنین برخی از شرکت های تعاونی 
نیز بر نحوه توزیع در بازارهای روز معت��رض و این بازار فروش 
را در اختیار خود می دانند، این درحالی اس��ت که مدیرعامل 
 سازمان میادین و مش��اغل شهری ش��هرداری اصفهان اعالم

 می کند که تمایلی ب��ر توزیع مرغ در این بازارها نداش��ته و بر 
نحوه توزیعی که کرامت انس��انی را زیر س��ؤال می برد، کاماًل 

 مردم همچنان برای مرغ صف می کشند

اخبار

ویژه

۴
مصرف روزانه 172 لیتر آب توسط هر ایرانی

مجید نامجو، وزیر نیرو با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق ایران به ۶7 هزار مگاوات، سرانه مصرف 
روزانه آب هر ایرانی را 172 لیتر عنوان کرد و گفت: ظرفیت ذخیره آب سدهای ایران به ۵2 میلیارد 

لیتر افزایش یافت. 
اول مرداد؛ آغاز ثبت نام دریافت 

وام مسکن خبرنگاران
معاونت مطبوعات و اطالع رسانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ثبت نام برای دریافت وام مس��کن خبرن��گاران از روز اول مرداد ماه 
آغاز می شود.خبرنگاران و روزنامه نگاران فعال در عرصه مطبوعات 
و رس��انه که متقاضی دریافت وام مس��کن روزنامه نگاران هستند، 
می توانند از روز یکشنبه 91/۵/1 با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک 
 www.saman-gov.ir اطالعات خبرنگاران )سمان( به نشانی
اقدام به ارسال مدارک و ثبت تقاضای خود کنند.پایان مدت ثبت  نام 
تا ساعت 24 روز چهارشنبه 
م��ورخ 91/۵/11 خواه��د 
ب��ود. با توج��ه ب��ه ظرفیت 
مح��دود ای��ن تس��هیالت، 
روزنامه ن��گاران دارای رابطه 
اس��تخدامی ب��ا روزنامه ها و 
خبرگزاری ه��ا و همچنی��ن 
متقاضیان متأهل در اولویت 

قرار دارند.
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 این ها بخشی از اظهارات عباس��علی بصیرت، رییس مجمع 
امور صنفی اس��تان اصفهان اس��ت که در گفتگو با زاینده رود 
 بیان کرد: حاال این روزها عید که از راه می رس��د، اتحادیه ها

با قیمت های تازه می آیند، ماه رمضان هم همین طور، فروش 
 پاییزه هم همین ط��ور و دیگر خب��ری از نیت ه��ای قدیم و 

مردم داری نیست... 
یکی از مهم ترین اقالم ماه رمضان در اصفهان، حلیم بادمجان 
اس��ت. به گفته بصیرت، طی هماهنگی با اتحادیه از سه هزار 
تومان  تا پن��ج هزار تومان حلیم بادمجان ممتاز تعیین ش��ده 

است. 
بر اساس این گزارش،  قیمت هر کیلو آش رشته  دو هزار تومان 
و قیمت هر کیلو آش ممتاز س��ه هزار تومان  است، همچنین  
قیمت آش ش��له قلکار در ماه مبارک رمضان،کیلویی دو هزار 

و۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر اس��اس اظهارات رییس مجمع امور صنفی استان اصفهان، 
نرخ کله پاچه 17 هزار و۵۰۰تومان اعالم ش��ده است. بصیرت 

 در این ب��اره گف��ت: قیمت خام هر دس��ت کل��ه پاچه حدود 
14هزار تومان است و نرخ سه هزارو۵۰۰ تومان هم دستمزد 
پاک کردن، شستن و پخت  در نظر گرفته شده است. وی تأکید 
کرد: از آنجایی که این نرخ روزانه اس��ت، احتم��ال باال رفتن 

قیمت و یا کاهش نرخ در طول ماه مبارک رمضان وجود دارد.

قیمت زولبیا و بامیه دست نخورد
 در حالی که  قنادی ها و ش��یرینی پزی های اصفهان از هفته 
گذشته به دنبال تصویب نرخ پنج هزار تومانی هر کیلو زولبیا 
و بامیه بودند، این نرخ تصویب نش��د و طی هماهنگی به عمل 
آمده با صنف قنادان و ش��یرینی فروش��ان اصفهان، باالترین 
 نرخ زولبیا و بامیه در جه یک کیلویی چهارهزار و۵۰۰ تومان 

اعالم شد.
 رییس مجمع امور صنفی اس��تان اصفهان در این باره گفت:  
قیمت های م��واد اولیه باال رفته  اس��ت، به ط��وری که روغن 
1۶ کیلویی که س��ال گذش��ته با قیمت 22 هزار تومان تهیه 

می ش��د، امس��ال به 48 ه��زار تومان رس��یده و نشاس��ته  و 
 ماس��ت هم با افزایش بی س��ابقه ن��رخ مواجه اس��ت و حتی 
 تخم مرغ و زعفران هم گران ش��ده، با این حال مانع از افزایش

 نرخ شدیم.

مرغ به بازار رسید
بصیرت درب��اره وضعیت بازار م��رغ اصفهان اظه��ار کرد: در 
حالی که در دو هفته گذش��ته با مش��کل کمبود مرغ در بازار 
مواج��ه بودی��م، این مش��کل حل ش��د و از پنجش��نبه هفته 
 گذشته مرغ به اندازه توزیع ش��د. بر این اساس، مرغ با قیمت 

چهار ه��زارو7۰۰ تومان در 
تعاونی ها و بازار ش��هرداری 
 توزیع می ش��ود و در سطح

مغازه های شهر فروشندگان 
م��رغ را کیلویی ش��ش هزار 
و9۰۰ تومان خریداری کرده 
و هفت هزارو1۰۰ تومان هم 
به فروش می رسانند. رییس 
مجم��ع امور صنفی اس��تان 
درب��اره ن��رخ گوش��ت قرمز 
اظهار کرد:گوش��ت گوساله 
کیلوی��ی 17 ه��زار تومان و 
گوشت مخلوط بره کیلویی 
18 هزار توم��ان نرخ گذاری 

شده است. 

طرح نظارت بر بازار 
رمضان

طرح بازرس��ی از بازار در ماه مب��ارک رمض��ان از 1۵ تیر ماه 
آغاز شده اس��ت.تخلفات در بازار جنبه های مختلفی دارد که 
در بخش های تولید، توزیع، عمده فروش��ی و خرده فروش��ی 
انجام می ش��ود که با آنها برخ��ورد مقتضی ص��ورت خواهد 
 گرفت. دولت اعالم کرده که اجازه نمی دهد متخلفان، بازار را 
آش��فته کنند. س��یدجواد تقوی معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت این تخلفات را گران فروش��ی، کم فروش��ی، احتکار و 
تقلب دانست و در این باره افزود: در این ماه برخورد سلیقه ای 
با متخلفان صورت نخواهد گرفت؛ زیرا این برخوردها در قالب 
قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان انجام خواهد شد.

افزایش نرخ حلیم بادمجان و ثبات قیمت زولبیا 

توزیع مرغ ۴700 تومانی مدیریت درستی ندارد 

اصفهان با افزایش نرخ ها به استقبال رمضان رفت

 هنوز مردم یادشان می آید که ماه رمضان که از راه می رسید، دکان دارها منصف می شدند و 
شهرزاد 
سود عمده  فروش ها پایین می آمد. مغازه دارها نیت می کردند و ارزان تر می فروختند تا سفره باباعلی پور

ماه رمضان در همه خانه های ش�هر پر برکت تر از  همیشه باشد، اما این روزها دیگر همه چیز 
فرق کرده است.

تخلفات در 
بازار جنبه های 

مختلفی دارد که 
در بخشهای تولید، 

 توزیع، 
عمده فروشی 

و خرده فروشی 
انجام می شود 

که با آنها برخورد 
مقتضی صورت 

خواهد گرفت
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 برپایی روز بدون نایلکس 
در شهرها

21تیرماه جاری تنها ش��هروندان تهرانی به اس��تقبال 
یک روز بدون کیسه نایلون نرفتند؛ خبرهای دریافتی 
همشهری نش��ان می دهد همزمان با تهرانی ها، فعاالن 
محیط زیس��ت در برخی از ش��هرهای دیگ��ر بی آن که 
نهاد یا ارگان��ی از آنها حمای��ت کند ب��ا تمهیداتی، از 
 این ایده زیس��ت محیطی ش��هرداری تهران استقبال 

کردند.
به گزارش همشهری آنالین، هومان خاکپور در این باره 
گفت: با رس��انه ای ش��دن طرح یک روز بدون کیس��ه 
نایلکس و انتخ��اب 21تیرماه برای این طرح از س��وی 
ش��هرداری تهران، انجمن محیط زیس��تی تس��نیم در 
شهرس��تان بروجن اس��تان چهارمحال و بختیاری، با 
چاپ و توزی��ع پنج هزار تراکت، اج��رای این طرح را در 

دستورکار قرار داد.
 عالوه بر این، روز 20تیرماه با برگزاری کارگاه آموزشی 
برای دانش��جویان عالقه مند به محیط زیس��ت، زمینه 
آموزش چهره به چهره شهروندان را فراهم کرد، به طوری 
که همزمان ب��ا برگزاری این روز در ته��ران، در بروجن 
هم دانش��جویان در مراکز مختلف خرید، شهروندان را 
با مضرات کیس��ه های نایلونی و ظروف یک بار مصرف 

آشنا کردند.
دیدبان طبیعت بختیاری افزود: انجمن زیست محیطی 
تس��نیم عالوه بر آموزش چهره به چهره شهروندان، با 
استفاده از سیستم پیام رسانی، 20هزار پیامک مرتبط 
با روز بدون نایلکس را برای ش��هروندان ارس��ال کرد؛ 
با این هدف ک��ه حداقل در روز 21تیرماه ش��هروندان 
 بروجنی هنگام خرید یک کیسه نایلونی کمتر مصرف

 کنند.
آن طور ک��ه ای��ن کارش��ناس و فعال محیط زیس��ت 
می گوید، با وجود کمبودهایی که در امر اطالع رس��انی 
وجود داش��ت، تالش های اعضای انجمن و دوستداران 
محیط زیس��ت سبب شد تا بس��یاری از ش��هروندان با 
پیامدهای نامطلوب اس��تفاده از کیس��ه های نایلونی و 
ظروف یک بار مصرف پلیمری آشنا شوند، به طوری که 
اغلب آنان استفاده از ظروف جایگزین را ترجیح  دادند.

خاکپور افزود: برخالف آن که تصور می شد تنها جوانان 
از این طرح استقبال کنند، اما این سالخوردگان بودند 
که از اجرای طرح به وجد آمده بودند و آن را نوعی تداعی 

خاطرات بدون کیسه نایلون عنوان می کردند.

مردم نهادیادداشت

SMS 30000625555

 زیست بوم

بزرگداشت

 برای مردی 
که کابوس درخت  افکنان بود

و اینک می خواهم از مردی س��خن بگویم که 
محمد 
یک شاِخ بی بر را هم نمی شکست؛ مردی که درویش 

مدت حضورش در بین ما آدم زمینی ها، ظاهراً 
کمتر از نیمی از روزهایی بود که نرخ امید ب��ه زندگی بر روی کاغذ، 

برایش تعیین کرده بود.
 با این وجود، نامش بیش��تر از خیلی از آدم ها در ذهن مانده اس��ت؛ 
آن هم آدم هایی که بسیار بیشتر از آن چیزی زندگی کردند که انتظار 
 می رف��ت، زندگی کنند! چ��را؟ راز ماندگاری نام و نش��ان این جوان 

32 ساله - یاسر انصاری - چیست؟
 جب��ران خلیل جب��ران می گوی��د: آرزو و تمن��ا، نیم��ی از زندگی و 
بی تفاوتی، نیمی از مرگ اس��ت. به نظرم، یاسر، مردی بود که هرگز 
آرزوها و تمناهایش را در پای هیچ مصلحتی مهار نکرد و به احساسش 
اجازه داد تا در پردیس پرش��کوه زندگی به دنبال فصول از سرگل ها 

بپرد... و این پریدن و نایستادن را حق خود می دانست. 
و این معن��ای بلن��د آزادی در زمانه  ماس��ت... این که ی��اد بگیریم 
 که هر چه حق داری��م، انجام دهی��م و نه هر آن چه ک��ه به آن میل 

داریم.
یاسر انصاری بسیار کوش��ید تا حق را در حوزه  محیط زیست ترجمه 
کند و مصداق هایش را برای ایرانیان، برای هموطنانی که عاش��قانه 

دوستشان می داشت، ارایه دهد. 
برای همین بود که علیه آنهایی که هوای سالم را از ما دریغ کرده بودند 
اعالم جرم کرد، برای همین بود که خود را به گلستان می رساند تا حق 
برخورداری ما را از جنگلی که دوس��تش داریم، به بهانه احداث یک 
جاده غصب نکنند؛ برای همین بود که در مقابل آنهایی که س��ودای 
اعالم جرم بر علیه دیده بانان طبیعت را داشتند، ایستاد و برای همین 
بود که در ابر، مثل ابر بهاری می گریس��ت وقتی ی��ادش می افتاد که 
ممکن است حق زیستن در چنین زیستگاهی را نتواند به فرزندان این 
بوم و بر انتقال دهد؛ همان طور که برای سرنوش��ت غم بار چنارهای 
تهران هم می گریست... یاسر امروز هست؛ زیرا از آن گروه انسان هایی 
بود که می ترسید! اما نه از مرگ، بلکه از این که وقتی زنده است چیزی 
در درونش بمیرد؛ چیزی که من نامش را می نهم شوریدگی و عشقی 
مانا برای طبیعتی که دوستش داشت... و شاید به پاس همین عشق 
و ش��وریدگی بود که بازی زندگی، او را به دیده بان سلحشور محیط 
زیست ایران، مژگان جمشیدی عزیز، رساند تا همان طور که در دوم 

خرداد 1388 گفتم، روی زیبا دوبرابر شود...
آخر، هنر شمش��یر آن اس��ت که یکی را دو تا می کند؛ اما هنر عشق 
آن اس��ت که دو تا را یک��ی می کند و از این روس��ت که پ��س از این 
یگانگی ش��ورانگیز، س��بزپرس به دنیا آمد و جبهه محیط زیس��ت 
 در ای��ران، ناگهان ب��ا قدرت��ی دوچندان اع��الم موجودی��ت کرد و 

پیش تاخت...
و اینک در پاسداشت نخستین سالگرد پروازش از دنیای آدم زمینی ها، 
به نظرم سزاوارانه ترین حرکتی که فعاالن و دوستداران محیط زیست 
ایران می توانند برای ش��ادی روح بلندش انجام دهند، این است که 
گاه به الک پشت ها نگاه کنند و به خود زنهار دهند که آنها فقط وقتی 

پیشرفت می کنند که سرشان را از الک خود بیرون  آورند. 
همان کاری که یاسر تا آخرین روز زندگیش انجام داد و برای همین 
اس��ت که همه او را می ش��ناختند و حتی اگر با عقی��ده اش مخالف 
 بودند که اغل��ب بودند، ام��ا برای س��ماجت و اراده اش کاله از س��ر 

برمی داشتند.
   آری درد یاسر حصار برکه نبود، بلکه زیستن با ماهیانی بود که حتی 

فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کرد...
و اگر ما خود را دوست یاس��ر می دانیم، باید بکوشیم تا به ماهی های 
بیشتری در حصار برکه، لذت بیکرانگی و هم آغوشی با دریا را یادآور 
ش��ویم... برای همین اس��ت که مژگان باید امروز خوش��حال باشد 
اگر درمی یابد که کمبود یاس��ر در جامعه اش و در بین دوس��تداران 
طبیعت گرای��ش حس می ش��ود؛ زیرا بر ای��ن باوریم ک��ه: گاه باید 
 کم باش��ی تا کمبودت احساس ش��ود، نه این که نباش��ی تا نبودنت 
عادت گردد. قلب یاسر ایس��تاد، اما حرکت و هدف یاسر نایستاده و 
نمی ایستد. امروز طبیعت خالی از دار و درخت و جنگل، قله ها هم رو 
به خاموشی و کوه ها دلتنگ؛ دلتنگی واژه کوچکی است این روزها در 

بود و نبود آدم هایی از این دست!

 اعتراض فعاالن صلح سبز 
علیه شرکت نفتی شل 

اعتراض جمعی از فعاالن صلح سبز علیه برنامه های جدید شرکت نفتی 
 بزرگ »شل« برای استخراج نفت و گاز در قطب شمال، به دستگیری 
13 نفر از این معترض��ان انجامید. این طرف��داران حفاظت از محیط 
زیست به دلیل تجمع در مقابل درهای ورودی دفاتر این شرکت بزرگ 
بازداشت ش��دند. خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد، ایلزه وان دیرپوئل، 
سخنگوی معترضان صلح سبز اظهار داشت: گروه70 نفری این فعاالن 
از ساعت هفت صبح روز جمعه، مقابل تمام ورودی های دفاتر مختلف 
کمپانی ش��ل تجمع و از ورود کارمندان این شرکت به ادارات مربوطه 
خودداری کردن��د. وی افزود: ما با ای��ن اقدام، ادام��ه کار حفاری ها را 

در منطقه قطب ش��مال فعال 
متوقف کرده ایم. برخی از این 
اعتراض کنن��دگان از ب��االی 
س��اختمان، پالکاردهای��ی را 
آویزان کرده بودن��د که روی 
آنها نوشته ش��ده بود: »شل را 
متوقف کنید، قطب شمال را 

نجات دهید.«
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ثبت دمای 70 درجه در گندم بریان
دمای گرم ترین نقطه زمین در سال )2012میالدی( به ثبت رسید. شاید برای برخی 
جالب باش��د که بدانند این نقطه در ایران و در منطقه گندم بریان استان کرمان قرار 
دارد. این منطقه  چند سالی است به عنوان گرم ترین نقطه روی زمین شناخته می شود.

محمد حس��ین معنوی فر، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه 
گتوند چندی پی��ش در جمع خبرن��گاران، گمان��ه زنی ها و 
خبرهای تأیید نشده قبلی مبنی بر طرح صدها میلیارد تومانی 
وزارت نیرو برای احداث خط لوله 220 کلیومتری از سد گتوند 
تا خلیج فارس به منظور تخلیه آب ش��ور پش��ت دریاچه سد 
گتوند به خلیج ف��ارس را تأیید کرد و در عی��ن حال، در مورد 
هزینه های سرسام آور این خط لوله220 کیلومتری، مدعی شد 
که شرکت های خصوصی بر سر دستیابی به نمک سد گتوند، 
به رقابت با یکدیگر می پردازند و حتی مایلند هزینه این خط 

لوله را پرداخت کنند.
خبرگزاری موج در این باره نوشت: معنوی فرد، معاون اجرایی 
سد و نیروگاه گتوند، از اجرای طرح هایی برای انتقال آب شور 
س��د گتوند به خلیج فارس خبر داد و گفت: برخی شرکت ها 
حاضرند ای��ن آب ش��ور را از وزارت نیرو خری��داری کند. این 
شرکت ها قصد دارند ترکیبات کلر موجود در آب را استخراج 

کنند؛ زیرا این ترکیبات در پتروشیمی ها کاربرد فراوان دارد. 
اما به دلیل محدود بودن حجم گنبد نمکی موجود در مخزن 
س��د، این احتمال وجود دارد که حداکثر دو تا سه سال بتوان 
اس��تخراج کلر از آب ش��ور را انجام داد، بنابرای��ن برای بخش 
خصوصی توجیه اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری در این 

زمینه وجود ندارد.
معنوی فر در س��خنانی پر تناقض در حالی ک��ه ادعا کرده بود 
ترکیبات کلر و منیزیم محلول در آب دریاچه سد گتوند آنچنان 
زیاد است که شرکت های پتروشیمی مایل به خریداری و حتی 
قبول هزینه س��اخت خط لوله 220 کیلومتری آن هس��تند، 
در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران در مورد تأثیرات کلر و نمک 
محلول در آب بر خوردگی فلزات و احتمال کاهش شدید عمر 
تأسیسات نیروگاه سد گتوند، مدعی شد که این مواد هیچ گونه 

تأثیری بر کاهش عمر تأسیسات نیروگاه ندارند)!(
این در حالی اس��ت که اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که 

شرکت خارجی گارانتی کننده تأسیسات نیروگاه سد گتوند، 
با استناد به این که قرار بود میزان شوری )EC( آب ورودی به 
نیروگاه 400 باشد و اکنون میزان شوری آب ورودی در بهترین 
حالت 1600 است، از گارانتی کردن تأسیسات نیروگاه سر باز 
زده است، با این حال با پافشاری طرف ایرانی، مقرر شده تا در 
 نهایت تأسیسات به مدت دو سال )تا پایان دولت دهم( گارانتی 

شوند.
همچنین بر اس��اس خبری که خبرگزاری فارس آن را منتشر 
کرده، خسرو همت پور، مدیر پروژه نصب نیرگاه گتوند علیا در 
مراسم افتتاح نیروگاه س��د گتوند علیا در روز پنجم خردادماه 
امسال گفته بود: »مش��کل دار بودن برخی از تجهیزات و عدم 
حضور سوپروایزرهای ش��رکت های گارانتی تأسیسات، باعث 
شد تا بیش از یک سال و چهار ماه تأخیر در نصب به وجود آید، 
ولی با مدیریت ش��رایط این زمان به کمتر از  چهار ماه کاهش 

پیدا کرد«.
به این ترتیب، همت پور با اعالم این خبر، وقوع مشکل جدی 
در گارنتی تأسیسات نیروگاه س��د گتوند را تأیید کرده بود که 
با سخنان معنوی فرد رنگ جدی تری به خود گرفت و پرونده 

قطور سد گتوند را وارد فاز جدیدی کرد.
انتشار خبر تخلیه نمک موجود در سد گتوند در حالی است که 
تخلیه این حجم نمک در خلیج فارس، باعث ایجاد مش��کالت 
زیست محیطی خواهد شد. جاندارانی که در مناطق کم عمق 
نزدیک به ساحل دریاها زندگی و زادآوری می کنند، عمدتا به 

میزان شوری آب بسیار حساس هستند. 
از س��وی دیگر، از آنجایی که خلیج فارس، دریایی نیمه بسته 
محسوب می ش��ود، تجدید آب این پهنه آبی، بین سه تا پنج 
سال به طول می انجامد. با این ترتیب ورود این حجم نمک به 
س��واحل کم عمق خلیج فارس، برای چند س��ال اثرات بسیار 

مخربی بر زیست آبزیان این نواحی خواهد داشت.
از طرف دیگ��ر، از آنجا ک��ه ورودی رودخانه ه��ای منتهی به 
خلیج فارس به دلیل ساخت س��دهای بزرگ در باال دست به 
ش��دت کاهش یافته، هم اکنون پیش روی آب ش��ور دریا در 
 دهانه رودخانه ها، تبدیل به معضلی جدی ش��ده و شور شدن 
زمین های نزدیک به مصب رودخانه )محل رسیدن رودخانه 

به دریا( را در پی دارد. 
تخلیه حجم عظیمی نمک به آب خلیج فارس، به اثرات مخرب 

پیش روی آب دریا در رودخانه ها دامن می زند.

حاشیه های سد گتوند وارد فاز جدید می شود

نمک موجود در مخزن سد گتوند در خلیج فارس تخلیه می شود؟!

همزمان با ابراز نگرانی کارشناسان مستقل از شوری روزافزون آب در مخزن سد گتوند علیا، مدیران شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران نیز اذعان کردند که طرحی را در دست بررسی دارند که از حیث هزینه و تخیل، بی شباهت 
با طرح »جنگ ستارگان« نیست و طی آن، آب ش�ور دریاچه سد گتوند با احداث یک خط لوله 220 کیلومتری، به 

خلیج فارس منتقل می شود.

تخریب زیستگاه ها،علت خروج وحوش از طبیعت 
به گزارش ایسنا، مدیرکل محیط زیست گلستان با اشاره به 
گزارش حمله حیوان وحشی به واحدهای دامی در مینودشت 
گفت: هم اکنون شاهد کمبود شدید طعمه های وحوش در دل 
جنگل هستیم و شمار خوک، خرگوش، تشی و ... اندک است. 
محمد ممش��تی اظهار کرد: بحث حمله حیوانات وحشی به 
احشام اهلی در همه نقاط دنیا و کشور اتفاق می افتد و معضل 
جدیدی نیست. وی با بیان این که حیات وحش در فضای باز 
و دامن طبیع��ت زندگی می کنند و ممکن اس��ت به عللی از 
زیستگاه های خود خارج ش��وند،افزود: تخریب زیستگاه ها، 
کمبود و کاهش شدید طعمه های حیوانات، از عوامل خروج 
حیات وح��ش از زیستگاه هاس��ت. مدیرکل محیط زیس��ت 

گلستان گفت: گروه های مختلف کارشناسی و یگان حفاظت 
را برای بررسی مس��ائل، به منطقه اعزام کردیم و با همکاری 
اهالی روستا، شورا و استفاده از میرشکاران منطقه، در تالش 
برای برطرف کردن دغدغه روستاییان در زمینه حمله وحوش 
به احشام هستیم. وی یادآور شد: همچنین پایش منطقه در 
دستورکار است و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که 
عامل مهاجم، حیوان درنده یا دو رگه س��گ و گرگ اس��ت و 
به طور قط��ع می توان گفت که عامل مهاجم، پلنگ نیس��ت. 
ممشتی با بیان این که متأسفانه اراضی جنگل برخی مناطق 
از جمله روستاهای مینودش��ت به اراضی کشاورزی تبدیل 
شده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اراضی و جنگل های حاشیه 

مینودش��ت تبدیل به مزارع کشاورزی و س��گ های ولگرد و 
گرگ در آن فراوان شده است. مدیرکل محیط زیست گلستان 
در عین حال تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست هیچ 
 حیوانی را رهاسازی نکرده و شایعه رهاسازی حیوانات وحشی 
بی اساس است. ممشتی با اش��اره به وجود سگ های ولگرد 
در منطقه تأکید کرد: مسئوالن اتالف سگ های ولگرد را در 

دستور کار قرار دهند و دامداران به حصارکشی اقدام کنند. 
وی در زمین��ه جب��ران خس��ارت دامداران��ی ک��ه وحوش 
به احش��ام آنه��ا حمل��ه ک��رده اس��ت، گف��ت: در صورتی 
ک��ه دام��دار، احش��ام را بیمه ک��رده و نس��بت ب��ه تأمین 
 م��وارد ایمن��ی از جمله حصارکش��ی اق��دام کرده باش��د، 

می تواند به ادارات ذیربط مراجعه کند تا پیگیری الزم انجام 
شود.

فاضالب سرویس های بهداشتی 
در کام آبشار سمیرم!

فرود و فراز

فاضالب س�رویس های بهداش�تی منطقه تفریحی آبشارسمیرم 
به وس�یله لوله و مخفیانه به 400متر پایین تر ، یعنی حاش�یه جایی 
که مس�افران مجبورن�د در روزهای تعطی�ل و آخر هفت�ه به دلیل 
 ازدح�ام جمعی�ت رودخانه اط�راق کنن�د، انتقال داده می ش�ود.

این هم از مدیریت یکی از مناطق توریستی استان اصفهان!
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يادداشت

6

احضار
184 چون آقای س��یف اله رئیسی فرزند قاسم ش��کایتی علیه آقای مرتضی موالیی مبنی بر 
آدم ربایی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901509ک115 این دادگاه وقت رس��یدگی 
برای روز سه شنبه 91/6/7 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20950 تقوی- مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
463 چون آقای علی ش��ریفی فرزند حسین ش��کایتی علیه آقا جواد امینی فرزند حسن مبنی 
ب��ر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901393 ای��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 91/6/5 ساعت 9 صبح تعیین شده 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 کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 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 ش��ده تلقی 
و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5752 دفتر ش��عبه 118 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
464 کالس��ه پرونده: 90-1334ح1. وقت رس��یدگی: روز یکش��نبه 91/6/5 س��اعت 10/30. 
خواهان: مهرداد مصباح فرزند محمدعلی. خوانده: س��ید اس��داله سادسی فرزند سید محمد. 
خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 

رنجبر – مدیر دفتر شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
468 چون آقای ابراهیم رضایی فرزند احمد شکایتی علیه آقای حسن رحیمی مبنی بر سرقت 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 891330ک104 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 91/6/5 ساعت 9 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 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 ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5753 دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
471 چون آقای رس��ول ایروانی فرزند علی ش��کایتی علیه آقای س��روش سلیمانی مبنی بر 
ایراد جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900570ک104 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 91/6/5 ساعت 11 صبح تعیین شده 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 کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 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 ش��ده تلقی 
و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5747 دفتر ش��عبه 104 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ 
472 شماره ابالغیه: 9010100350606068. شماره پرونده: 9009980350601179. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901196. خواهان ولی اهلل آقابابالو دادخواس��تی به طرفیت خواندگان عزت 
مهدی��زاده قهدریجانی )مجهول المکان( و بانک اقتصاد نوین ش��عبه مبارکه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9009980350601179 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/05 و س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
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 رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
1140 ش��ماره ابالغی��ه: 9010100351107581، ش��ماره پرون��ده: 9009980351101380، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901382، خواهان غالمعلی غالمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
پیم��ان رضای��ی همامی تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان - اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه یازده��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالس��ه 9009980351101380 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/06/06 و س��اعت 8:00 تعیین ش��ده 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 ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نش��انی کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وق��ت مقرر فوق 
 جه��ت رس��یدگی حاضر گردد. م ال��ف/ 19287 خزایی- مدی��ر دفتر ش��عبه یازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
1606 چون خانم زهره یوس��فی فرزند علیمراد ش��کایتی علیه آقای علی محمد یوسفی فرزند 
علی مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901403 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 91/6/6 ساعت 10/30 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 کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 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 ش��ده تلقی 
و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/20553 دفتر ش��عبه 118 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ
2303 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350501041، ش��ماره پرون��ده: 9009980350501459، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901519، خواهان عبدالعلی قاران خان فرزند صفرعلی دادخواستی 
به طرفیت خوانده محمد ش��جاعی به خواسته مطالبه خس��ارت ناشی از تلف شدن 16 رأس 
گوسفند بر اثر تصادف با جلب نظر کارشناس مقوم به 80/000/000 ریال تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9009980350501459 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/06 و س��اعت 11:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب 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 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 4476 ناظمی- مدیر دفتر ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
2672 شماره: 2255 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 1687 فرعی واقع در 
زواره 16- اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای 
رحیم شماعی زواره فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است، به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده اس��ت، اینک بنا بدستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در روزهای س��ه ش��نبه و چهارش��نبه مورخه 91/5/31 و 
91/6/1 از س��اعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور 
یابن��د. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف/ 121 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

تاسیس 
2802 ش��ماره: 755/الف 91/103. آگهی تاسیس ش��رکت فنی مهندسی راه برج جهان پارس 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/17 تحت ش��ماره 47269 و شناس��ه ملی 
10260653796 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/17 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری 
مربوط به رش��ته های س��اختمانی، ساخت س��اختمان ها اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، 
فلزی، ال اس اف و نظایر آن، راه س��ازی، س��اخت راه ها، راه های اصلی و فرعی، بزرگراه 
ه��ا، آزادراه، راه های ریل��ی، بند فرودگاه، پل، تونل، راه زیرزمینی، انجام عملیات آس��فالت، 
دکوراسیون، شهرسازی، عمران، ساخت و عرضه ماشین آالت صنعتی، تجهیزات ساختمانی، 
مشارکت در طرح های عمرانی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، تولید، خرید و فروش، اخذ وام و 
اعتبارات بانکی از بانک های دولتی و خصوصی در راستای موضوع شرکت، شرکت در کلیه 
مناقصات، پیمان ها، مزایدات دولتی و خصوصی، احداث ش��هرک های مسکونی، هتل، ویال، 
اضافه کردن طبقات به ساختمان ها، بازسازی بافت های فرسوده شهری، طراحی، محاسبه، 
نقش��ه کشی مش��اوره و نظارت و اجرای عملیات س��اختمانی، طراحی معماری و پالن های 
شهری، محیط های ورزشی و انجام امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
– مش��تاق سوم، کوی روشن ش��هر، بلوک 9، واحد 2، کدپس��تی 8166165964. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9177714 
مورخ 1391/01/28 نزد بانک ملت شعبه بهار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای امیررضا یاری بخت به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهین علینقیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
حس��ین محمدی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای حسین محمدی به سمت مدیر عامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور 
با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم 
لیال جنترانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم فرش��ته نوروزی رضایی به عنوان بازرس 
علی البدل. م الف/ 4822 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
 

تغییرات
2803 ش��ماره: 803/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آموزش زیبا هنر باس��تانی اصفهان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 44506 و شناسه ملی 10260624132. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای اکبر فرزانه کارگر برای مدت ش��ش ماه به سمت مدیر 
تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه اصفهان، خیابان هزارجریب، کوی جدید استادان 
دانش��گاه، گلستان دوم، پالک 70، طبقه همکف، کدپس��تی 8169657371 می باشد. در تاریخ 
1391/3/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 
قرار گرفت. م الف/ 4837 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
2804 شماره: 645/الف 91/103. آگهی تاسیس شرکت کاسپین صنعت دماوند سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/07 تحت شماره 47203 و شناسه ملی 10260652947 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/03/07 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: 1- انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل 
صادرات و واردات، خرید و فروش، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیالت 
از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزای��دات خصوصی و دولتی، 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��رکت های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی 
از ش��رکت های دولتی و خصوصی، انجام ام��ور خدماتی از قبیل طراحی، نظارت و اجرا در 
زمینه تأسیسات س��اختمانی صنعتی و کشاورزی سیستم های پمپاژ، موتورخانه، تجهیزات 
سرمایش��ی و گرمایش��ی. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان ارتش، روبروی خیابان مسجد 
اعظم س��اختمان 119 طبقه 4 کدپستی 8174766175. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 12/000/000 
ریال منقس��م به یکصد و بیست س��هم 100/000 ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام 
می باشد که مبلغ 4/200/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31162 مورخ 
1391/2/27 نزد بانک کش��اورزی شعبه میدان ارتش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سید احسان اصالحی 
به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای علیرضا پورحیدرشیرازی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- آقای س��ید ایمان حس��ینی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای سیدایمان 
حسینی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای رئی��س هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره و با 
مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای رامین آقابابائیان به عنوان بازرس اصلی. 8-2- 
خانم اکرم جمالیان نصرآبادی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 4244 آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات
2817 ش��ماره: 719/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت معیار کار ماهان س��هامی خاص به 
شماره ثبت 45001 و شناسه ملی 10260629574. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
به آدرس ش��هر اصفهان، خیابان آتشگاه روبروی منارجنبان، کوچه 96، طبقه دوم، کدپستی 
8185816911 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 
1391/3/7 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. م الف/ 4235 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
2823 ش��ماره: 564/الف 91/103. آگهی تاس��یس شرکت افق سالمت س��پاهان با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1391/02/30 تح��ت ش��ماره 47156 و شناس��ه مل��ی 
10260652377 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/30 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در روزنامه 
رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تهیه، تولید، صادرات و واردات 
و تعمیر لوازم پزش��کی، آزمایش��گاهی، دندان پزشکی و بهداشتی و کاالهای وابسته و انجام 
امور مرتبط با آن، انجام خدمات پیراپزش��کی، ص��ادرات و واردات، خرید و فروش، تولید و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها، ادارات و اشخاص حقیقی 
و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانک های 
دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی 
و خارجی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد در هر مورد کسب 
مجوز و پروانه های الزم از وزارت بهداش��ت و درمان و سایر مراجع ذیصالح ضروری می 
باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – س��پاهان ش��هر، بلوار غدیر، خوارزمی 2، کوچه فرشته، پالک 
23، کدپس��تی 8179934593، تلفن: 03116531076، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای امیرحس��ین ابراهیم زاده وشاره به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای ناصر عمرانپور شهرضا به سمت عضو هیئت مدیره. 
3-5- آقای ناصر عمرانپور ش��هرضا به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و 
با مهر ش��رکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 3894/4 آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
2824 ش��ماره: 558/الف 91/103. آگهی تاس��یس شرکت فنی و مهندس��ی پیشگامان گستر 
رهام نو با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/30 تحت ش��ماره 47146 و 
شناس��ه ملی 10260652324 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/30 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمی آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: خدمات تولید و بهره وری- ساخت و 
تولید مکانیک، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت 

های دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی. 2- مدت ش��رکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
– خیابان نیروگاه، ش��هرک شهید عباس��پور، بن بست 6، پالک 130، کدپستی 8178615116، 
تلفن: 09131377069، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم حبیبه رضازاده هوله سو به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای امیر 
توکلی افش��ار به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای امیر توکلی افشار به سمت مدیر عامل 
ب��ه مدت نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه. م الف: 3894/5 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تاسیس 
2825 ش��ماره: 582/الف 91/103. آگهی تاسیس شرکت اسکان صنعت سپهر سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/01 تحت شماره 47165 و شناسه ملی 10260652529 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/03/01 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: 1- مشاوره و طراحی ساخت، نظارت، نقشه 
کشی، نقشه برداری، نگهداری و تعمیرات، انبوه سازی و اجرای کلیه پروژه های راه سازی، 
پل س��ازی، بناهای مسکونی، اداری، صنعتی، تجاری، س��وله و کارخانجات، محوطه سازی، 
اس��کلت فلزی و بتونی، 2- تهیه و تولید و توزیع مصالح س��اختمانی، بتون سبک، بتن آماده، 
قطعات پیش س��اخته بتونی، آس��فالت و کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی، 3- انجام کلیه امور 
خدماتی، اداری، فنی، صنعتی، تأسیس��اتی از قبیل آسانسور وپله برقی، برق کشی ساختمان، 
س��اخت مصنوعات چوبی، س��اختمانی و فعالیت در زمینه های استخراج و اکتشاف و بهره 
برداری و معادن، 4- خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و کلیه 
مبادالت بازرگانی اقتصادی مرتبط با موضوع شرکت، 5- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها 
و کارخانج��ات داخلی و خارجی و ش��رکت در مناقصات و مزای��دات دولتی و خصوصی و 
اخذ وام و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت، مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری در ش��رکت های دولتی و خصوصی و به طور کلی هر گونه اموری که به 
نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – بلوار کشاورز، اتوبان حبیب 
الهی، پالک 160، کدپس��تی 8177738441، تلفن: 03117751275. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد 
که مبلغ 1/000/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 53/6170/62 مورخ 
1390/4/11 نزد بانک تجارت ش��عبه ارتش پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای علیرضا غفاری گوشه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم شقایق خدایار به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای محمد غفاری به سمت عضو هیئت مدیره. 5-4- 
آقای محمد غفاری به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای احمدرضا محمد قصابی به عنوان بازرس اصلی. 
2-8- آقای حسن رفعتی پور به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 3868 آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
 

تصمیمات
2828 ش��ماره: 3203/ث-1391/3/8 آگه��ی تصمیمات در ش��رکت مهندس��ی بازرگانی نیک 
آیین کویر س��هامی خاص، ثبت شده به ش��ماره 36517 و شناسه ملی 10860200465. برابر 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 2 و 1391/3/1 تصمیمات 
زیر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده اس��ت: آقایان مهدی مشتاقیان به کدملی 1283194988 و 
کدپستی 8144734576 بسمت رئیس هیأت مدیره و سعید مشتاقیان به کدملی 1292610905 
و کدپس��تی 8144734576 بس��مت نائ��ب رئیس هیأت مدی��ره و حمید مش��تاقیان به کدملی 
1288414986 و کدپس��تی 8144734576 بس��مت مدیرعامل برای مدت باق��ی مانده انتخاب 
گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد 
و آقایان محمدرضا کتیرایی به کدملی 1283522451 و کدپس��تی 8156157561 و محمدرضا 
والهی به کدملی 1288416423 و کدپس��تی 8144734576 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی 
و علی البدل ش��رکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی ها 
و دعوتنامه های ش��رکت تعیین ش��ده است. تراز مالی سال 1390 تصویب شد. نام شرکت به 
شرکت پارس پلیمر مبین سهامی خاص تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصالح شد. موضوع 
ش��رکت ماده دو اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: ماده دو اصالحی: موضوع شرکت: کلیه 
فعالیت های طراحی و مهندس��ی در زمینه صنع��ت، فعالیت های تجاری و بازرگانی در زمینه 
صادرات و واردات، خرید و فروش کاالهای مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده های ارگان 
ه��ای دولتی و خصوصی، تهیه و تولید و توزیع و بس��ته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تولید و توزیع و بسته بندی وازلین، پارافین 
جامد، پارافین مایع، روغن سفید، میکروکریستال، ژله کابل، گرانول، پتروالتوم، اسالک و آربی 
او در انواع صنعتی و بهداشتی با کسب مجوز از مراجع ذیصالح، تولید انواع بشکه های فلزی 
و غیرفلزی در ابعاد مختلف امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/3/8 تکمیل گردید. م الف/ 4332  

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
2858 ش��ماره: 12320 آگهی تأس��یس افق فنی آوا نطنز س��هامی خاص به شماره ثبت 675 
و شناس��ه ملی 14000109367 و کدپس��تی 8765139685. خالصه اظهارنامه و اساسنامه 
ش��رکت افق فن آوا نطنز س��هامی خاص که در تاریخ 1390/09/28 تحت شماره 675 در این 
اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: اشتغال به هر گونه فعالیت های پیمانکاری، 
صنعتی، معدنی، عمرانی، س��اختمانی، تأسیس��اتی، برق، مالی و بازرگانی، اجرا و ارائه کلیه 
فعالیت های خدماتی، بهداشتی و رفاهی، گازرسانی صنعتی و خانگی، برق کاری، جوشکاری، 
لوله کش��ی آب و فاضالب و انجام امور آب رسانی و فاضالب، نگهداری و توسعه مخابرات، 
نگهداری آسانس��ور، تعمیر و نگهداری خدمات پش��تیبانی، اداری و عمومی، تنظیمات اداری 
ش��رکت ها، باغبانی و ایجاد فضای سبز، الیه روبی، فنس کشی و انجام امورات کشاورزی، 
خری��د و فروش و ترخیص کاال، ش��رکت و اخذ نمایندگی از ش��رکت های داخلی و خارجی، 
ش��رکت در هر گونه مناقصات و مزایدات ادارات دولتی و ش��رکت های خصوصی، سرمایه 
گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و به طور کلی هر گونه فعالیت و قراردادی 
که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مرکز اصلی شرکت: شهرستان نطنز، خیابان 
مالک اش��تر، منزل نائبی، طبقه دوم، کدپس��تی 8765139685. 3- س��رمایه شرکت: مبلغ ده 
میلیون ریال که س��ی و پنج درصد آن برابر گواهی ش��ماره 950 م��ورخ 1390/8/17 بانک 
س��په ش��عبه نطنز نقداً پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- مدیران و صاحبان امضاء ش��رکت: آقای حسین 
بهادری مهر به س��مت رئیس هیأت مدیره، خانم زهره زارع وش به س��مت نایب رئیس هیأت 
مدیره و آقای محمدرضا درویش پور ش��یخانی به س��مت عضو هی��أت مدیره و مدیرعامل 
ش��رکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، س��فته، براوات، عقود اسالمی و مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد 
تعهد نماید و یا ش��رکت را بری سازد با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقًا همراه 
با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 6- بازرس��ان شرکت: آقایان علی سبیالن 
اردستانی و محمدرضا وحیدی بیدهندی با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به سمت 
بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. م الف/ 139 

شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصي 
2866، ش��ماره: 4946 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 568 واقع در 
کوي محال اردس��تان یک اصلي دهستان گرمس��یر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتي به نام خانم توران محقق فرزند مرحوم علي اکبر و غیره در جریان ثبت مي باشد 
و تحدید حدود آن به علت اش��تباه در آگهي قبلي تجدید گردیده اینک بنا به درخواس��ت خانم 
توران محقق نامبرده فوق الذکر و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخه 1391/5/21 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
ل��ذا به موجب این آگه��ي به کلیه مالکین مجاور اخطار مي گردد که در روز و س��اعت مقرر 
در مح��ل حض��ور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طب��ق ماده 20 قانون ثبت از 
تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قان��ون تعیین و تکلیف پرونده هاي معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
اعتراض به این اداره بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم 
دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند. ذبیح اله فدایي- رئیس ثبت اسناد و امالک 

اردستان شماره م / الف 133 
 

دعوت 
2867، ش��ماره: 4878 آگه��ي دعوت موضوع ماده 3 آئین نام��ه قانون افراز و فروش امالک 
مشاع، بدینوس��یله به اطالع وراث مرحومه بي بي رجبي اردستاني فرزند حاجي محمد مالک 

س��ه و س��ه یازدهم حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ زمین و س��اختمان پالک شماره 193 
باقیمان��ده م��ورد ثبت و صفحه 223 دفتر 120 امالک مي رس��اند که آقاي حمیدرضا فرزین 
فرزن��د احمد مالک یازده و پنج، یازدهم حبه از 72 حبه شش��دانگ پالک مرقوم درخواس��ت 
نموده و اعالم داش��ته حصر وراثت نامبرده باال تا کنون انجام نشده علیهذا طبق ماده 3 آیین 
نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 به موجب این آگهي به شماها 
ابالغ مي گردد جهت افراز پالک یاد ش��ده در س��اعت 9 صبح روز یکشنبه 1391/05/15 که 
تعیین وقت ش��ده در محل زمین و ساختمان پالک مذکور در کوي محال اردستان حضور به 
هم رس��انید در غیر این صورت برابر مقررات اق��دام و جز اعالم نظریه موضوع ماده 5 و 6 
آیین نامه قانون مذکور آگهي دیگري منتش��ر نخواهد شد این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
 زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر مي گردد. ذبیح اله فدایي- رئیس ثبت اسناد و امالک 

اردستان شماره م/ الف 135
 

تغییرات 
2868، ش��ماره: 4928 آگه��ي تغیی��رات ش��رکت حم��ل و نقل کاالي اس��تقالل اردس��تان 
س��هامي خ��اص ب��ه ش��ماره ثب��ت 176 و شناس��ه مل��ي 10260045396 ب��ه موج��ب 
ص��ورت جلس��ه مجم��ع عموم��ي عادي ب��ه طور ف��وق الع��اده و هی��ات مدی��ره مورخه 
91/04/11 ک��ه ط��ي مرقوم��ه ش��ماره 21/13983 مورخ��ه 91/04/17 ب��ه تایی��د اداره 
 کل حم��ل و نق��ل و پایان��ه ه��اي اس��تان اصفهان رس��یده تصمیمات��ي به ش��رح ذیل در 
ش��رکت فوق اتخاذ گردید: 1-آق��اي داود نژند و خانم مینا فریدني اردس��تاني و خانم زهرا 
فریدني اردس��تاني به عنوان اعضاء هیات مدیره به مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 2- خانم 
مین��ا فریدني اردس��تاني به س��مت رئیس هیات مدی��ره و خانم زهرا فریدني اردس��تاني به 
س��مت نایب رئیس هیات مدی��ره و آقاي داوود نژند به س��مت مدیر عام��ل تعیین گردیدند. 
3- صاحبان امضاء کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضاء مشترک مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیره و با مهر ش��رکت داراي اعتبار اس��ت ضمنًا اوراق عادي شرکت 
ب��ا امضاء مدی��ر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت.4- بازرس اصل��ي و علي البدل 
ش��رکت آقاي عبداله پویان به س��مت بازرس اصلي و آقاي رضا عبدیان به س��مت بازرس 
علي البدل ش��رکت براي مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. 5- ترازنامه و حس��اب سود و زیان 
 ش��رکت متعلق به س��ال 90 مورد تصویب قرار گرف��ت. ذبیح اله فدایي- رئیس ثبت اس��ناد 

و امالک اردستان شماره م / الف 136
 

تاسیس 
2869، ش��ماره: 4942 آگهي تاس��یس ش��رکت اریکه س��ازان قرن )با مس��وولیت محدود( 
خالص��ه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��رکتنامه ش��رکت اریکه س��ازان قرن با مس��وولیت 
مح��دود ک��ه در تاریخ 91/4/5 تحت ش��ماره 818 و شناس��ه مل��ي 14000285974 در این 
اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي کش��ور زاینده رود به ش��رح 
ذی��ل آگهي مي ش��ود و از لحاظ امضاء در مورخ��ه 91/4/18 تکمیل گردی��د. 1- نام و نوع 
ش��رکت: اریکه س��ازان ق��رن )با مس��وولیت محدود( 2- موضوع ش��رکت: اح��داث هتل و 
اقام��ت گاهه��اي جذب توریس��ت و ایجاد دفتر خدمات مس��افرتي ب��راي هماهنگي تورهاي 
 گردش��گر، برگزاري مراس��م و س��مینارها و همایش کنگره هاي مجاز معرفي صنایع دستي 
و برگ��زاري نمایش��گاهها در داخل و خارج از کش��ور، انج��ام دادن واردات و صادرات در 
چهار چوب اهداف ش��رکت اخذ وام و استفاده از تسهیالت مالي و اعتباري، 3- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان جنب دانش��گاه پیام نور 
اردستان کدپستي: 8381898956، 5- مدیر و صاحبان امضاء: آقاي حسن عسکري به سمت 
رئیس هیات مدیره و خانم فرانگیر عامري به س��مت مدیر عامل براي مدت نامحدود انتخاب 
شدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور به امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 6- س��رمایه شرکت: یک میلیون ریال تمام که در اختیار و 
تحویل مدیر عامل گردید. ذبیح اله فدایي- رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان شماره 

م / الف 134
 

تاسیس 
2870، ش��ماره: 738/الف 91/103، آگهي تاسیس شرکت ارمغان سالمت سبا سهامي خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/17 تحت ش��ماره 47255 و شناس��ه ملي 10260653705 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/03/17 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل 
گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تولی��د و توزیع و خرید 
و ف��روش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، تحصی��ل وام و اعتبارات از 
بانکه��اي داخلي و خارج��ي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص 
حقیق��ي و حقوقي، ش��رکت در مزای��دات و مناقص��ات دولتي و خصوصي، اخ��ذ و اعطاي 
نمایندگي در داخل وخارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاری��خ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان، 
ش��هر اصفهان خیابان امام خمیني، خیابان بس��یج، خیابان باغ بهشت، قبل از شرکت فرگاز، 
درب قهوه اي رنگ بزرگ، کدپس��تي 8187133137، 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 
 ری��ال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریال��ي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که 
مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طي گواهي بانکي شماره 195 مورخ 1391/03/01 نزد 
بانگ ملي شعبه امیرکبیر پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي علي کریم زاده اصفهاني به سمت رئیس هیات 
مدیره، 2-5- خانم پروین ش��یراني به س��مت نایب رئیس هیات مدی��ره، 3-5- خانم پروانه 
ش��یراني به س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقاي علي کریم زاده اصفهاني به س��مت مدیر 
عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي 
تعهدات شرکت با امضاي مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیر 
عام��ل: مدیر عامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي مجتبي عس��گري به عنوان بازرس اصل��ي، 2-8- آقاي مرتضي صادقي علویجه 
به عنوان بازرس علي البدل منصور آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتي 

اصفهان شماره م / الف 5093
 

تغییرات 
2871، ش��ماره: 888/ت91/103، آگه��ي تغیی��رات ش��رکت فن��ي و مهندس��ي نگی��ن آب 
چهلس��تون س��هامي خاص به ش��ماره ثب��ت 45542 و شناس��ه مل��ي 10260635083، به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده م��ورخ 1391/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردی��د: دربرگیرن��ده امور پیمانکاري مربوط به س��اخت سیس��تم ها و تصفی��ه خانه هاي 
آب و فاض��الب، س��دها و بنده��ا و تونل هاي انح��راف آب و مخازن آب و ش��بکه هاي آب 
و فاضالب، آبرس��اني و کانالهاي انتقال آب، س��ازه هاي دریایي و س��احلي و نظایر آن، و 
 همچنی��ن برگیرنده امور پیمانکاري مربوط به تولی��د، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، 
شبکه هاي برق و تاسیسات برقي سیستم هاي توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن، 
و نی��ز امور پیمانکاري مربوط به خطوط انتقال )خطوط انتقال آب و نفت و گاز( تاسیس��ات 
مکانیکي، هیدرومکانیکي تاسیس��ات و امور رفاهي س��اختمان، سیس��تم هاي سرد کننده و 
گ��رم کننده ابنی��ه، تهیه و نصب تاسیس��ات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضالب ، وس��ایل 
انتقال )آسانس��ور و پله برقي( سیس��تم هاي خبر و هش��دار دهنده، سیستم هاي آشپزخانه، 
سلف سرویس و رختش��ویي ، پیمانکاري سیستم هاي ارتباطي، همینطور در برگیرنده امور 
پیمانکاري مربوط به اکتش��اف، حفاري، اس��تخراج، بهره ب��رداري از مواد غیر زنده موجود 
در پوس��ته زمین )در خش��کي و آب( بهره برداري از مواد بس��تر دریا سیس��تم هاي ثابت 
انتقال مواد در دریا و ایس��تگاههاي آن ش��امل آب، فاضالب و دیگر مواد، آماده س��ازي و 
س��اخت و بهره برداري از معادن رو باز )در خش��کي( و آماده س��ازي و س��اخت و بهره 
 ب��رداري از معادن زی��ر زمیني، انجام کلیه خدم��ات عمومي از جمله تامین نیروي انس��اني 
موقت. در تاریخ 0/3/24 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري ثبت و مورد تایید و 
امضاء قرار گرفت. منصور آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکتها وموسسات واحد ثبتي اصفهان 
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ابالغ رأی
2872، ش��ماره دادنامه: 9109970354600437، ش��ماره پرون��ده: 9009980359500604، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901056، ش��اکي: آقاي امین قناعتي به نش��اني کالنتري 12 میدان 
جمهوري، متهم: آقاي س��ید علیرضا شیرگان به نشاني مجهول المکان، اتهام: مزاحمت براي 
بانوان و اطفال در اماکن عمومي یا معابر، گردش��کار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده 
 ضمن اعالم ختم رس��یدگي با استعانت از خداي سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور راي 
م��ي نمای��د. راي دادگاه: اته��ام آقاي س��ید علي رض��ا ش��یرگان، دائر بر ایج��اد مزاحمت 
بان��وان موض��وع اع��الم ج��رم مام��ور انتظام��ي از توجه ب��ه تحقیق��ات انجام ش��ده و 
مس��تندات ضمیم��ه و دالئ��ل اب��رازي و دفاعیات غیر موجه وي و ش��هادت مطلع و س��ایر 
قرائ��ن و ش��واهد موج��ود در پرون��ده و اینک��ه متهم عل��ي رغم اب��الغ قانون��ي و انتظار 
 کاف��ي در جلس��ه دادگاه حض��ور نیافت��ه و الیح��ه دفاعی��ه اي نی��ز ارائ��ه ننموده اس��ت 
محرز اس��ت علیهذا دادگاه نامبرده را در اجراي ماده 619 قانون مجازات اس��المي با رعایت 
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزاي 
نقدي و سي ضربه شالق تعزیري محکوم مي نماید. راي صادره غیابي و ظرف مدت ده روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه مي باشد. علي اصغر اعظمي - رئیس شعبه 120 
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ابالغ رأی
2873، شماره بایگانی شعبه: 901102، در خصوص پرونده كالسه: 9009980363300978، 
شعبه 101 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان اصفهان دادنامه شماره 9109970352700088، 
ش��اكي: خانم صدیقه ش��فيعي نيك آبادي به نش��اني اصفهان خ پروین دوم كوچه 79 كوچه 
ش��هيد رجایي پالك 40، متهم: آقاي غالمعلي ش��يرانی بيد آبادي به نش��اني مجهول المکان، 
اتهام: خيانت در امانت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و مبادرت 
به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص ش��کایت خانم صدیقه شفيعي نيك آبادي 
فرزند اكبر عليه آقاي غالمعلي ش��يراني بيد آب��ادي فرزند محمود و دائر بر خيانت در امانت 
نس��بت به خودرو متعلق به ش��اكي به ش��ماره 26 ق 912 ایران 13 دادگاه با توجه به جامع 
محتویات و اوراق پرونده تحقيقات انجام ش��ده ش��کایت ش��اكي مدارك ارائه شده از سوي 
ش��اكي در پرونده دال بر مالکيت شاكي اظهارات اقرار گونه متهم در صفحات 8-12 و اقرار 
به تحویل گرفتن ماش��ين از ش��اكي و محتوی��ات صفحات 22-27 و مفاد ق��رار مجرميت و 
كيفرخواس��ت صادره پيوستي و عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع 
موثر از خویش و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابي را ثابت و محرز دانسته 
مستنداً به مواد 2-16-674 از قانون مجازات اسالمي متهم موصوف الذكر را به تحمل شش 
ماه حبس محکوم مي نماید راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهي در محاكم تجدید 
نظر مركز اس��تان اصفهان مي باش��د. اكبر ذبيحي - رئيس دادگاه شعبه 101 دادگاه عمومي 

)كيفري( شهرستان اصفهان شماره م / الف 5554

ابالغ رأی
2875، ش��ماره دادنامه: 9109970351200291، ش��ماره پرون��ده: 9009980351200968، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900971، خواهان: آقاي یداله س��بحاني با وكالت آقاي نبي اله لطفي 
به نش��اني بلوار ارتش مجتمع كيش ط 1 واحد 4، خوانده: آقاي مرتضي هاش��مي به نش��اني 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چك، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و 
انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
انش��اء راي مي نماید. راي دادگاه: دعوي آقاي نبي اهلل لطفي به وكالت از آقاي یداهلل س��بحاني 
فرزند حس��ن به طرفيت آقایان 1- علي افش��ار فرزند احمد، 2- مرتضي هاشمي فرزند كریم 
به خواس��ته مطالبه مبلغ نود و چهار ميليون )94/000/000( ریال وجه چك شماره 276762 
– 90/9/15 عه��ده بانك ملي ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانوني با توجه به بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در 
اش��تغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان 
دليلي كه حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوي داش��ته 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 آیين 
دادرسي مدني تبصره ماده 2 قانون صدور چك و استفساریه آن حکم بر محکوميت تضامني 
خواندگان به پرداخت مبلغ 94/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 5/398/000 ریال بابت 
مجموع خس��ارات دادرس��ي و همچنين خس��ارت تاخير تادیه از تاریخ س��ر رسيد تا تاریخ 
وصول كه محاس��به آن بر اس��اس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي بر عهده اجراي احکام 
مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قاب��ل واخواهي در ای��ن دادگاه و پس از آن ظرف م��دت 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدید نظر خواهد بود. اميد حفيظي - رئيس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 

شماره م / الف 5550

ابالغ اجرائیه
2876، ش��ماره اجرایيه: 9110420361500034، ش��ماره پرون��ده: 9009980361501036، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901079، به موجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090361500421، و شماره دادنامه مربوطه 9009970361501757 محکوم عليه مهدي 
مظهري دهکردي فرزند عبداهلل، مجهول المکان، محکوم است به 1- پرداخت پنجاه مثقال طالي 
ساخته شده 2- مبلغ 594/244/000 ریال كه بر اساس شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي 
به نرخ روز محاسبه شده بابت اصل خواسته و مبلغ 12/134/895 ریال بابت هزینه دادرسي 
و نيز حق الوكاله وكيل در حق محکوم له فاطمه علوي فرزند رضا به نشاني: خ حکيم نظامي، 
اول خاقاني مجتمع مس��کوني خاقان��ي، پ 3، و 2- پرداخت 30/212/239 ریال حق االجرا به 
عهده محکوم عليه مي باشد. محکوم عليه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرایيه: 1- پس از ابالغ 
اجرایي��ه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
ك��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند بای��د ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تسليم كند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بع��د از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بود 
ای��د ليکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنيد یا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرایيه متعسر باشد به مجازات جبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني مي باش��د به قان��ون اجراي احکام مدني و قانون آیين دادرس��ي مدني مصوب 
79/1/21 و همچني��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکوميت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 
توجه نماید. منصوری- مدیر دفتر ش��عبه بيس��ت و هفتم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 

اصفهان شماره م / الف 5548

ابالغ رأی
2877، ش��ماره دادنامه: 9109970350800302، ش��ماره پرون��ده: 9009980350801055، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901063، خواهان: بانك ملت به مدیریت عل��ي دیوانداري با وكالت 
آقاي مهدي جهانبخش هرندي به نشاني اصفهان خ شيخ صدوق شمالي روبروي سرپرستي 
بانك ملت ساختمان شماره 384 طبقه 3 واحد 6، خواندگان: 1- خانم منير رضایت، 2- آقاي 
س��عيد مجيد، 3- آقاي احمد رضایت، 4- شركت نسيم راه جنت، 5- شركت نگين الوان غدیر، 
6- ش��ركت راه سعيد غدیر همگي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه با بررس��ي محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواس��ت مه��دي جهانبخش هرندي به وكالت از 
بانك ملت به طرفيت 1- ش��ركت نسيم راه جنت، 2- شركت راه سعيد غدیر، 3- شركت نگين 
الوان غدیر، 4- س��عيد مجيد فرزند محمد حس��ين، 5- منير رضایت، 6- احمد رضایت فرزند 
حس��ين دائر بر مطالبه مبلغ 9/697/188/000 ریال و روزانه مبلغ 3/730/671 ریال به عنوان 
خسارت تاخير تادیه با احتساب خسارات دادرسي، دادگاه با مالحظه قرارداد بانکي استنادي 
با موضوع جعاله اعتبار اس��ناد مدت دار فيما بين كه حکایت از مدیونيت خواندگان داش��ته و 
حس��ب ادعاي وكيل خواهان، خوان��دگان به تعهدات خود عمل ننم��وده و از ناحيه خواندگان 
موص��وف ني��ز دفاع و ایرادي به عمل نيامده و دليلي بر برائت ذم��ه ارائه نگردیده لذا دادگاه 
ادعاي خواهان را ثابت تشخيص و به استناد ماده 10 قانون مدني و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیين دادرسي خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 9/697/188/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته به انضمام روزانه مبلغ 3/730/671 ریال به عنوان خس��ارت تاخير تادیه از تاریخ 
تعهد با احتس��اب خسارت دادرسي )هزینه دادرسي و حق الوكاله( محکوم و اعالم مي نماید 
راي صادره نس��بت ب��ه خواندگان غيابي بوده و ظرف م��دت 20 روز قابل واخواهي در این 
مرجع مي باشد. بهراميان- رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م/الف5547

ابالغ رأی
2878، ش��ماره دادنامه: 9009970350901417، ش��ماره پرون��ده: 9009980350900262، 
شماره بایگانی شعبه: 900290، خواهان: خانم سوسن حاجيان با وكالت آقاي سعيد كماسي 
به نش��اني اصفهان خ نيکبخت س��اختمان وكالي ماكان 5 طبقه سوم واحد 14، خوانده: آقاي 
سهراب لطفي مهياري به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه بهاي ثمنيه اعياني، گردشکار: 
دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: 
دعوي خانم سوس��ن حاجيان با وكالت آقاي سعيد كماسي به خواسته مطالبه یکصد ميليون 
ریال باقيمانده ثمن معامله به انضمام خس��ارات دادرسي و تاخير تادیه مي باشد با توجه به 
دادخواست تقدیمي و قرار داد عادي ارائه شده كه حسب آن خواهان و خانم سيمين حاجيان 
اقدام به فروش دو دانگ از ششدانگ پالك ثبتي 15191/4331 به خوانده نموده است كه مبلغ 
دویس��ت ميليون ریال بابت تخليه و انتقال س��ند باقي مانده كه حس��ب اظهار خواهان تخليه 
انحام و سند منتقل گردیده لکن وجه پرداخت نشده است و با توجه به عدم حضور خوانده و 
عدم ایراد و دفاع در قبال دعوي مطرح ش��ده دادگاه به استناد مواد 10 و 394 قانون مدني و 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد ميليون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/009/000 ریال بابت هزینه دادرسي و پرداخت حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانوني در حق خواهان محکوم مي نماید. خسارات تاخير تادیه وفق آخرین 
شاخص اعالمي بانك مركزي در زمان اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 90/3/11 محاسبه مي 
ش��ود. راي صادره شده غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه 
و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهي است. عليرضا اصالني - رئيس شعبه 
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تغییرات 
2879، شماره 845/ت 91/103، آگهي تغييرات شركت مهندسي مهر و نيك توان تبدیل سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 40796 و شناس��ه ملي 10260584912، به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي س��اليانه و هيات مدیره مورخ 1391/03/10 تصميمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي 
فرید رض��ا جعفرپور به عنوان بازرس اصلي، آقاي امير ای��وب تفنگ چي مهياري به عنوان 

بازرس علي البدل براي یك سال مالي انتخاب گردیدند. 2- روزنامه كثيراالنتشار زاینده رود 
جهت نشر آگهي هاي شركت انتخاب شد. 3- اعضاء هيات مدیره به قرار ذیل مي باشند: آقاي 
س��يد ناصر نوري عس��گراني و خانم فرحناز قضاوي و آقاي حميدرضا شایگان فر تا تاریخ 
1393/03/10، 4- س��مت اعضاء هيئت مدیره به قرار ذیل تعيين گردیدند: آقاي س��يد ناصر 
نوري عس��گراني به س��مت رئيس هيات مدیره و خانم فرحناز قضاوي به سمت نایب رئيس 
هيات مدیره و آقاي حميدرضا ش��ایگان فر به س��مت عضو هي��ات مدیره و آقاي حميدرضا 
شایگان فر به سمت مدیر عامل، 5- كليه اوراق و اسناد مالي تعهد آور شركت با امضاي مدیر 
عامل )حميدرضا ش��ایگانفر( و با مهر شركت معتبر است. ضمنًا مدیر عامل مجري مصوبات 
هيات مدیره مي باشد. در تاریخ 1391/03/22 ذیل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاري 
ثبت و مورد تایيد و امضاء قرار گرفت. منصور آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات 

واحد ثبتي اصفهان. شماره م / الف 5306

تاسیس 
2880، شماره: 831/ الف 103 / 91، آگهي تاسيس شركت ستاره پایيزي آسيا سهامي خاص، 
ش��ركت فوق در تاریخ 1391/03/24 تحت شماره 47322 و شناسه ملي 10260654398 در 
این اداره به ثبت رسيده و در تاریخ 1391/03/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکميل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام كليه امور فعاليتهاي بازرگاني از قبيل 
ص��ادرات و واردات – خرید و ف��روش و توليد و تهيه و توزیع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني 
– اخذ تس��هيالت از بانکهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري – انجام كليه ي 
امور مرتبط به ترخيص كاال از گمركات كشور – شركت در مزایدات و مناقصات خصوصي 
و دولتي و اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��ركت هاي دولتي و خصوصي و ش��ركتهاي خارجي 
و انجام كليه ي امور خدماتي از قبيل طراحي و نظارت و اجرا در زمينه ي امور س��اختماني 
و راه س��ازي و طراحي و اجراي كليه امور كش��اورزي و كليه ي امور مرتبط به طراحي و 
س��اخت قطعات صنعتي و هرگونه اموري كه به نحوي با امور شركت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��ركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان، شهر 
اصفهان س��پاهان ش��هر، فارابي 6، بن بست الدن، پالك 79، كدپس��تي 8179993613، تلفن: 
03116512225، 4- س��رمایه شركت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالي كه تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسين طي 
گواهي بانکي ش��ماره 2824/459 مورخ 1391/02/10 نزد بانك مس��کن شعبه سپاهان شهر 
پرداخت گردیده است و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مدیران 
شركت: 1-5- آقاي عباس رئوفي به سمت رئيس هيات مدیره، 2-5- خانم صغري زارعي به 
س��مت نایب رئيس هيات مدیره، 3-5- آقاي مهدي رئوفي به سمت عضو هيات مدیره، 5-4- 
آقاي مهدي رئوفي به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدات شركت با امضاي مدیر عامل همراه با مهر شركت 
معتبر مي باشد. 7- اختيارات مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هيات مدیره مي باشد. 
8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم مهشيد نيکوبين بروجني به عنوان بازرس اصلي، 
2-8- آق��اي فرزاد جاوی��دي به عنوان بازرس علي البدل. منص��ور آذري- رئيس اداره ثبت 

شركتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5463

تاسیس 
2881، ش��ماره: 802/ الف 91/103، آگهي تاسيس شركت نيکاو فرآور پاكان سهامي خاص، 
ش��ركت فوق در تاریخ 1391/03/22 تحت ش��ماره 47323 و شناس��ه ملي 10260654174 
در ای��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاری��خ 1391/03/22 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکميل 
گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و كثيراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: بسته بندي، توليد و پخش 
مواد غذایي در صورت نياز با كس��ب مجوز و پروانه هاي الزم از وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کي و سایر مراجع ذیصالح ضروري است، توليد و توزیع و خرید و فروش 
و ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات بانکهاي داخلي 
و خارجي جهت تحقق موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي، شركت 
در مزای��دات و مناقص��ات دولتي و خصوصي، اخذ و اعط��اي نمایندگي در داخل و خارج از 
كش��ور و هر انچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خيابان هاتف، كوي 
مشير، سه راه سنگ تراش��ها، طبقه زیر زمين، فروشگاه پاكان، كدپستي 8147655461 تلفن 
09131192223، 4- س��رمایه شركت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالي كه تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسين طي 
گواه��ي بانکي ش��ماره 101-1308 مورخ 1391/03/03 نزد بانك اقتصاد نوین ش��عبه چهار 
باغ باال اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مدیران ش��ركت: 1-5- آقاي اكبر اميني كوهانس��تاني به سمت رئيس هيات مدیره، 
2-5- خانم آزیتا بکراني باالني به س��مت نایب رئيس هيات مدیره، 3-5- آقاي علي موسوي 
س��يد محمدي به س��مت عضو هيات مدیره، 4-5- آقاي علي موسوي سيد محمدي به سمت 
مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي 
و تعهد آور ش��ركت با امضاي رئيس هيات مدیره و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هيات مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي جابر جعفري نيس��ياني به عنوان ب��ازرس اصلي، 2-8- آقاي محمد علي رفيع به 
عنوان بازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره ثبت ش��ركتها و موسس��ات واحد ثبتي 

اصفهان شماره م / الف 5474

تاسیس 
2882، ش��ماره 843/ الف 91/103، آگهي تاس��يس ش��ركت هش��ت بهش��ت زیباي اصفهان 
س��هامي خاص، ش��ركت فوق در تاریخ 1391/03/25 تحت ش��ماره 47344 و شناس��ه ملي 
10260654501 در ای��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاریخ 1391/03/25 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تکميل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در روزنامه 
هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه 
فعاليت ه��اي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات، خرید و فروش، طراحي، س��اخت توليد، 
تهيه و توزیع كاالهاي مجاز بازرگاني ش��امل منس��وجات نخ و الياف، فرش ماش��يني، گليم 
و گلي��م فرش، انواع كفپوش، دكوراس��يون ، تجهيزات س��اختماني و صنعتي و مواد اوليه و 
محصوالت وابس��ته، شركت در پروژه هاي عمراني و فني مهندسي، ایجاد شعب و شركت در 
نمایش��گاه هاي در داخل و خارج از كشور، اخذ تسهيالت و اعتبارات از بانك ها و موسسات 
مال��ي و اعتباري خصوصي و دولتي داخلي و بين المللي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت، 
انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور، شركت در مناقصات و مزایدات 
خصوصي و دولتي داخلي و بين المللي، مش��اركت، انعقاد قرارداد، اخذ و اعطاي نمایندگي از 
و به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولتي داخلي و بين المللي، تامين نيروي انساني 
موقت، 2- مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان، ش��هر اصفهان خيابان پروین، جنب فرش پرنيان، كوچه طيب، پالك 21، كدپس��تي 
8199913681، 4- س��رمایه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالي كه تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسين طي 
گواهي بانکي ش��ماره 53/6870/53 مورخ 1391/03/21 نزد بانك تجارت شعبه جي اصفهان 
پرداخت گردیده است و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مدیران 
شركت: 1-5- آقاي مصطفي صادقي به سمت رئيس هيات مدیره، 2-5- آقاي وحيد صادقي 
به سمت نایب رئيس هيات مدیره، 3-5- خانم فاطمه معمار به سمت عضو هيات مدیره، 5-4- 
آقاي مصطفي صادقي به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدات شركت با امضاي مدیر عامل همراه با مهر شركت 
معتبر مي باشد. 7- اختيارات مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هيات مدیره مي باشد. 
8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي محمد علي اميني به عنوان بازرس اصلي، 8-2- 
آقاي سيد محسن قاضي عسگر به عنوان بازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره ثبت 

شركتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5373

تاسیس 
2883، ش��ماره 819 / الف 91/103، آگهي تاسيس شركت آزمون بتن اسپادانا سهامي خاص 
ش��ركت فوق در تاریخ 1391/03/23 تحت شماره 47349 و شناسه ملي 10260654307 در 
این اداره به ثبت رسيده و در تاریخ 1391/03/23 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکميل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: كليه خدمات پيمانکاري و مشاوره اي در 
زمينه هاي مختلف ساختماني از جمله كارهاي ساختمان سازي از قبيل: ابنيه، اسکلت فلزي و 
اس��کلت بتوني و نقشه كشي ساختمان، مشاوره در ساخت و طراحي كلي و جزیي ساختمان، 
تهيه نقش��ه هاي توپوگرافي و زمين شناسي با مقياس هاي مختلف، مشاوره و اجرا در كليه 
امور گودبرداري و حفاري ساختمان، سد سازي و سازه هاي وابسته، مطالعه و اجراي شبکه 
هاي زهکشي س��طحي و زیر زميني و همچنين سدهاي زیر زميني، انواع امور آزمایشگاهي، 
تعيين مقدار آب س��يمان، تعيين دانه بندي مصالح در امور ساختماني، اسلمپ گيري از نمونه 
هاي آزمایش��گاهي، اختالط انواع سيمان به وس��يله ميکروپچينگ هاي پيشرفته، اجراي كليه 
امور مربوط به شهرسازي و راهسازي، اخذ وام و تسهيالت از بانکهاي دولتي و خصوصي 
صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��ركت، 2- مدت ش��ركت: از تاریخ ثبت به م��دت نا محدود، 3- 
مركز اصلي شركت: 1-3- اس��تان اصفهان، شهر اصفهان، خيابان جابر انصاري، خيابان 5 
آذر، روبروي خانه معلم، نبش كوچه ش��هيد رجایي مجتمع تجاري اداري واحد 3، كدپس��تي 

8138959665، 4- س��رمایه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالي كه تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 1/000/000 ریال توس��ط موسس��ين 
طي گواهي بانکي ش��ماره 9215576 مورخ 1391/02/13 نزد بانك ملت شعبه جابر انصاري 
پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولين مدیران شركت: 1-5- آقاي مسعود جعفري به سمت رئيس 
هيات مدیره، 2-5- آقاي حميد هيبتي گوجاني به س��مت نایب رئيس هيات مدیره، 3-5- آقاي 
آرش هيبتي گوجاني به س��مت عضو هيات مدیره، 4-5- آقاي آرش هيبتي گوجاني به سمت 
مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي 
تعهدآور و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیر عامل و رئيس هيات مدیره و با مهر شركت 
معتبر مي باشد. 7- اختيارات مدیر عامل: مدیر عامل مجري مصوبات هيات مدیره مي باشد. 
8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم آمنه جروند به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم 
زهرا رمضاني گهروئي به عنوان بازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره ثبت شركتها 

و موسسات غير تجاري اصفهان شماره م / الف 5382

تاسیس 
2884، ش��ماره: 834/ الف 91/103، آگهي تاس��يس ش��ركت خدماتی صفاهان ایساتيس گل 
س��رخ سهامي خاص، شركت فوق در تاریخ 1391/03/24 تحت شماره 47326 و شناسه ملي 
10260654419 در ای��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاریخ 1391/03/24 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تکميل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در روزنامه 
هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: اجرا، خدمات 
مش��اوره و نظارت در كليه پ��روژه هاي پيمانکاري عمراني ساختماني، كش��اورزي، معدني، 
صنعتي و فني، ابنيه و محوطه س��ازي، تاسيس��ات، تاسيس��ات كارخان��ه اي، خدمات تعمير 
ماش��ين آالت، راه اندازي خطوط توليد، خدمات خطوط انتقال آب و گاز و نفت، كش��اورزي 
و دامپروري، زهکش��ي و آبياري، تنظيفات اماكن عمومي، رنگ آميزي و س��ند بالست، حفظ 
و نگه��داري فضاي س��بز، تامين نيروي انس��اني موقت، طبخ و توزیع غ��ذا، ترخيص كاال از 
گم��ركات، توليد و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،  
تحصي��ل وام و اعتبارات بانکهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��ركت، عقد 
قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي، ش��ركت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي، 
اخ��ذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط 
باشد. 2- مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان، ش��هر اصفهان خيابان امام خميني، ش��هرك مهدیه، گلس��تان 6، طبقه اول، واحد1 ، 
كدپس��تي 8195816313 تلفن 09131267977، 4- سرمایه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي كه تعداد یکصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ریال توس��ط موسسين طي گواهي بانکي شماره 72 مورخ 1391/03/08 نزد بانك ملي شعبه 
رس��الت اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مدیران ش��ركت: 1-5- آقاي مسعود رضا نژاد به سمت رئيس هيات مدیره، 5-2- 
خانم مریم رضا نژاد به س��مت نایب رئيس هيات مدیره، 3-5- آقاي ابوالحسن رضا نژاد به 
س��مت عضو هيات مدیره، 4-5- آقاي ابوالحس��ن رضا نژاد به س��مت مدیر عامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت 
با امضاء رئيس هيات مدیره و مدیر عامل متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مدی��ر عامل: مدیر عامل مج��ري مصوبات هيات مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- خانم سميه جاني به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم مرضيه آب آور به عنوان 
بازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري اصفهان 

شماره م / الف 5422 

تحدید حدود اختصاصی
2934 ش��ماره: 2255 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملك پالك شماره 1687 فرعی واقع 
در زواره 16- اصلی دهس��تان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای رحيم ش��ماعی زواره فرزند حس��ين و غيره در جریان ثبت است، به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نيامده اس��ت، اینك بنا به دس��تور قس��مت اخير م��اده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه 
91/5/31 و 91/6/1 از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به كليه مالکين و مجاورین اخطار می ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در این آگهی، 
در مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاری��خ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تس��ليم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسليم نماید. م الف/ 127  عصاری- رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك زواره

اصالحی
2957 شماره پرونده: 9100400200300460/1، شماره بایگانی پرونده: 9100728/1، شماره 
ابالغيه: 9100510200301553، پيرو آگهی شماره م الف/ 14950 منتشره مورخ 1390/10/4 
بدینوس��يله نام مدیون ش��ماره 2 در س��طر س��وم از آقای محمدابراهيم زرقی به نام محمد 

ابراهيم رزقی اصالح می گردد. اسدی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اخطار اجرایی
2958 ش��ماره: 1690/90 ش ح 14 به موجب رأی ش��ماره 2031 تاریخ 90/11/27 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت یافته اس��ت محکوم عليه آقای كامران 
ش��جاعی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ ده ميليون ریال )10/000/000 ریال( 
بابت یك فقره چك به ش��ماره 461905-90/5/10 عهده بانك صادرات و مبلغ س��ی و چهار 
هزار ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخير و تأدیه از تاریخ سررسيد 
چك لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای س��يد یعقوب موس��وی ن��ام پدر: عبدالکریم 
نشانی محل اقام�ت: جاده اصفهان- شيراز جاده قلعه شور جنب پل راه آهن. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ ش��د محکوم عليه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
كند كه اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2959 در خصوص پرونده كالسه 1815/90 خواهان سيد یعقوب موسوی دادخواستی مبنی 
بر مطالب��ه چك به طرفيت جبار طاهری مهر، درویش علی بهزادی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسيدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/6/29 ساعت 10/30 تعيين گردیده  است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور 
وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2960 كالسه پرونده: 1736/90، ش��ماره دادنامه: 172، مرجع رسيدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��يد یعقوب موسوی نشانی: اصفهان درچه خ نواب صفوی 
كوی فدائيان اس��الم، خوانده: منصور گش��ول مجهول المکان، خواسته: مطالبه بيست و پنج 
ميليون ریال، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای سيد یعقوب موس��وی به طرفيت آقای منصور گشول به خواسته مطالبه مبلغ بيست و 
پن��ج ميليون ریال وجه چك به ش��ماره 654557 به عهده بانك پس��ت بانك ایران به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هيچگونه الیحه و دفاعيات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننم��وده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
می رس��د كه مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 197، 515، 519، 522 قانون آ.د.م 
حک��م بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و پنج ميليون ریال بابت اصل خواس��ته 
و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخير در تأدیه از تاریخ سررسيد چك 
موص��وف )90/1/31( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی 
ص��ادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2961 كالس��ه پرونده: 1689/90 ش 14، ش��ماره دادنامه: 173، مرجع رس��يدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: س��يد یعقوب موسوی، نشانی: جاده اصفهان شيراز 
ج��اده قلعه ش��ور جنب پل راه آهن، خوانده: 1- عزیزاله به��زادی 2- امان اله بهزادی هر دو 

مجهول المکان، خواسته: صدور حکم مبنی بر مطالبه یك فقره چك به مبلغ یك ميليون و پنجاه 
هزار تومان بانضمام كليه هزینه های دادرسی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
سيد یعقوب موسوی به طرفيت آقایان عزیز اله و امان اله بهزادی به خواسته مطالبه مبلغ یك 
ميليون و پنجاه هزار تومان وجه یك فقره چك به ش��ماره 534738 مورخ 1390/6/10 عهده 
بانك كش��اورزی بازفت به انضمام خسارات دادرسی و تأخير تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان ب��ا ابالغ قانونی وقت و انتظار 
كافی در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی بعمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حکایت می كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکوميت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ یك ميليون و پنجاه هزار تومان به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 34/000 به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخير و تأدیه از تاریخ 
1390/6/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می گردد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2962 در خصوص پرونده كالسه 691/91 ش ح 14 خواهان آقای مجتبی شيران دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند موتورس��يکلت به طرفيت آقای عليرضا امين هفش��جانی تقدیم 
نموده است. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/6/27 ساعت 9 صبح تعيين گردیده، 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به این ش��عبه واقع در خيابان آتشگاه ساختمان شماره دو 
دادس��را مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
2963 خانم جميله حاج حيدری دارای شناس��نامه ش��ماره 18500 به ش��رح دادخواست به 
كالس��ه 341/91 از این دادگاه، درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان فاطمه كوچکی ورنوسفادرانی بشناسنامه 174 در تاریخ 1390/10/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس حاجی 
حي��دری فرزند غالمرضا ش ش 14547 )فرزن��د(، 2- زهرا حاج حيدری فرزند غالمرضا ش 
ش 23079 )فرزن��د(، 3- جميله حاج حيدری فرزند غالمرضا ش ش 18500 )فرزند( و الغير. 
اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوب��ت آگهی می نماید تا هر 
كس��ی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12617  ش��عبه 7 ش��ورای 

حل اختالف خمينی شهر

حصر وراثت
2964 آقای محمدرضا فاتحی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 5342 به شرح دادخواست 
به كالسه 340/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان منور محبی اسماعيلی بشناس��نامه 152 در تاریخ 1384/10/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- غالمرضا فاتحی 
خوزانی فرزند محمدعلی ش ش 158 )فرزند(، 2- محمدرضا فاتحی خوزانی فرزند محمدعلی 
ش ش 5342 )فرزند(، 3- زهرا فاتحی خوزانی فرزند محمدعلی ش ش 795 )فرزند(، 4- فاطمه 
صغ��را فاتحی خوزانی فرزند محمدعلی ش ش 10 )فرزن��د(، 5- ربابه فاتحی خوزانی فرزند 
محمدعلی ش ش 1841 )فرزند(، و الغير. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ك نوبت آگهی می نماید تا هر كس��ی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف/ 12614 شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ
2965 به آقای رضا حاجت پور فرزند حبيب اله كه مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت حسب 
ش��کایت خانم زهرا ضيائی و به موجب كيفرخواس��ت صادره از س��وی دادس��تان محترم 
دادس��رای عمومی و انقالب خمينی شهر شما متهم هستيد به كالهبرداری كه جلسه رسيدگی 
به اتهام ش��ما روز شنبه ساعت 10 صبح مورخ 91/6/11 تعيين شده است. لذا به این وسيله 
به ش��ما ابالغ می گردد كه جهت ش��ركت در جلس��ه رس��يدگی در وقت مقرر در این دادگاه 
حاضر یا نسبت به معرفی وكيل اقدام و یا اینکه دفاعيات خود را بصورت كتبی قبل از حلول 
وقت رس��يدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وكيل بصورت 
كتبی دادگاه بصورت غيابی اقدام به رس��يدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 180 قانون 
آئي��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور كيفری و برای ی��ك نوبت در یکی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار درج می گردد. م الف/ 12611 دفتر ش��عبه 103 دادگاه عمومی 

جزایی خمينی شهر

حصر وراثت
2966 آقای عزیز اله ش��يخی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 70 به شرح دادخواست به 
كالسه 336/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان ابراهيم شيخی خوزانی بشناسنامه6793 در تاریخ 1390/5/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بيگم حيدری خوزانی 
فرزند مصطفی ش ش 1902 )همس��ر(، 2- عزیزاله شيخی خوزانی فرزند ابراهيم ش ش 70 
)فرزند(، 3- ش��کراله ش��يخی خوزانی فرزند ابراهيم ش ش 201 )فرزند(، 4- صدیقه شيخی 
خوزان��ی فرزند ابراهيم ش ش 10905 )فرزند(، 5- فاطمه ش��يخی خوزانی فرزند ابراهيم ش 
ش 321 )فرزند( و الغير. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر كس��ی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12616 

شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر

حصر وراثت
2967 آقای عزیز اله ش��يخی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 70 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 343/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان بيگم حيدری خوزانی بشناس��نامه 1902 در تاریخ 1390/11/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ش��کراله شيخی 
خوزان��ی فرزند ابراهيم ش ش 201 )فرزند(، 2- عزیزاله ش��يخی خوزانی فرزند ابراهيم ش 
ش 70 )فرزند(، 3- صدیقه ش��يخی خوزانی فرزند ابراهيم ش ش 10905 )فرزند(، 4- فاطمه 
ش��يخی خوزانی فرزند ابراهيم ش ش 321 )فرزند( و الغير. اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/ 12615 شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ وقت دادرسی
2968 كالس��ه پرونده: 902/90 ح 7، وقت رس��يدگی: 91/6/5 س��اعت 10/30، خواهان: سيد 
یعق��وب مرتضوی باباحيدری، خوانده: مس��عود عالی نيا، خواس��ته: مطالب��ه وجه. خواهان 
دادخواستی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 7 ارجاع گردیده و 
وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب یك نوب��ت در یکی از جراید 
كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 6854 دفتر ش��عبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2969 شماره ابالغيه: 9110100351401593، شماره پرونده: 9009980351401011، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901011، خواهان رامينا وحدانيان دادخواس��تی به طرفيت خواندگان حس��ن 
ریاحی زاده و مهدی ناصری به خواس��ته تخليه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالس��ه 9009980351401011 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی 
آن 1391/06/06 و س��اعت 10:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  

م الف/ 6894 ابراهيمی- منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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سوپرمن: مردی از فوالد
اولین پوستر فیلم »س��وپرمن: مردی از فوالد« منتشر شد. کمپانی 
برادران وارنر و دی س��ی کامیکس، به همراه پوستر، قسمت هایی از 
فیلم را در مراس��م بین المللی کامیک کان در س��ن دیگو به نمایش 
گذاشته اند. کارگردانی »مردی از فوالد« برعهده زاک اسنایدر بوده 
و هنری کاویل نقش سوپرمن را ایفا کرده است. همچنین کریستوفر 

نوالن تهیه کنندگی پروژه را عهده دار بوده است.
در مصاحبه مطبوعاتی این فیلم، کارگردان در مواجه با س��ؤال یک 
مخاطب که پرسید آیا از اعتبار جان 
ویلیامز در این فیلم اس��تفاده کرده 
اس��ت یا نه، گفت: ما سعی کردیم 
طوری برخورد کنیم که انگار از این 
فیلم قباًل هیچ فیلمی ساخته نشده 
است. حتی از موزیک فیلم قبلی نیز 
استفاده نکردیم و موسیقی این فیلم 

از نظر من واقعاً فوق العاده است.
در این فیلم هنری کاویل، راس��ل 
کرو، امی آدامز، کوین کاستنر، دیان 
لین، کریس��توفر ملون��ی و مایکل 

شانون نقش آفرینی کرده اند.

پیش فروش بلیت »چ«      
در اقدام جالب سازندگان فیلم جدید 
ابراهیم حاتمی کیا،  پیش فروش بلیت 
فیلم شهید چمران از اواخر مرداد آغاز 
 می ش��ود. در حالی که فیلمبرداری 
تازه تری��ن فیلم س��ینمایی ابراهیم 
حاتمی کیا با عنوان »چ« در کرمانشاه 
ادامه دارد، تهیه کنن��ده این فیلم در 
اقدامی کاماًل م��درن در حال فراهم 
آوردن امکانات��ی برای پیش ف��روش بلیت های س��ینمایی این فیلم 
است.  بر این اساس، مقرر شده از 25 مرداد ماه پیش فروش بلیت فیلم 
 »چ« از طریق سایت فیلم انجام شده و آنها که زودتر از بقیه بلیت ها را 

پیش خرید می کنند از تسهیالتی خاص بهره مند شوند.

کوریاالنوس را از دست ندهید
گروه فرهن�گ - فیلم س��ینمایی 
» کوریاالنوس« ب��ه کارگردانی رالف 
فاین��س ای��ن هفت��ه در برنام��ه از 
نمایشنامه تا سینمای تاالر هنر اکران 
می شود. فیلم» کوریاالنوس « که از 
نمایش��نامه »کوریاالنوس« نوش��ته 
ویلیام شکسپیر اقتباس شده، داستان 
فرمان��ده مقت��در رم��ی اس��ت ک��ه 
شجاعتش زبانزد خاص و عام اس��ت. اما این جنگجو مشکل بزرگی 
 دارد و آن ای��ن که به م��ردم تح��ت فرماندهی اش بی اعتناس��ت و 
ظلم های بسیاری را بر آنها روا می دارد. در نتیجه همین رفتارهای 
وی، س��رانجام از فرماندهی برکنار و از رم تبعید می ش��ود. فرمانده 
رومی که از این تبعید خش��مگین ش��ده، تصمیم به انتقام از مردم 
سرزمینش می گیرد و... دراین فیلم اکشن که محصول سال 2012 
آمریکاس��ت، بازیگرانی همچون رالف فاینس، جرالد بوتلر و برایان 

کوکس به ایفای نقش می پردازند.  

پرستویی  به اصفهان می آید 
گروه فرهن�گ - فیلم س��ینمایی 
»کت��اب قان��ون « ب��ا ب��ازی پرویز 
پرس��تویی ای��ن هفته در س��ینمای 
 خانواده ت��االر هنر اکران می ش��ود.  
»کتاب قانون« ب��ه کارگردانی مازیار 
میری و نویسندگی محمد رحمانیان 
در برنامه سینمای خانوده تاالر هنر، 
روز جمعه30 تیرماه ساعت 17 اکران 
می شود. فیلم سینمایی »کتاب قانون« داستان مهندس رحمان توانا، 
کارمند عالی رتبه دولتی است که در مأموریتی خارج از کشور، به یک 
دختر زیبای مسیحی دل می بندد. پس از ماجراهایی، سرانجام دختر 
به دین اسالم مشرف می شود و به همراه رحمان به ایران می آید، اما 

بازگشت رحمان آغازگر ماجراهایی تازه است.

 پسر طالها به تاالر هنر می آید 
گروه فرهن�گ - فیلم تئاتر کمدی 
»پس��ر طالها« در تاالر هن��ر به روی 
پرده می رود. نمایش »پسر طالها« از 
 آثار نویس��نده معاصر آثار نمایش��ی 
نیل سایمون اس��ت و مهدی مکاری 
کارگردانی آن را بر عهده داشته است.

»پس��ر طالها« داس��تان دو دوست 
کمدین قدیم��ی را روای��ت می کند 
که پس از سال ها دوباره دعوت  به کار می ش��وند، اما زمانه نسبت به 

گذشته تفاوت های بسیاری کرده است.

اعالن

هفت

8
جشنواره لومیر از کن لوچ  تقدیر می کند 

مسئوالن جش��نواره لومیر اعالم کردند که با اهدای جایزه یک عمر دستاورد سینمایی از 
کن لوچ، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده انگلیس��ی قدردانی می کنند. جشنواره لومیر 
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بی شک هنرمندان وسینماگران فراوانی بودند که با 
تالشی برخاسته از جانشان کوشش کردند که به ذات 
اصلی سینما، یعنی داس��تان گویی وسرگرم کردن 
مخاطب وفادار بمانند و البت��ه نام هایی بودند که در 
بطن همین سینما رشد کردند ودر ذهن اذهان مردم 

و حافظه تاریخ سینما باقی ماندند.
مایه افسوس است که این سینما نه از سوی منتقدان، 
کارشناسان و مورخان و نه از س��وی گردانندگان و 
بانیان دولتی س��ینما )چه در دوران پیش از انقالب 
و چه حتی پ��س از آن(، و ن��ه حتی از س��وی خود 
س��ینماگران ایرانی آن چنان که باید جدی گرفته 

نشده است.
در آسمان سینمای عامه پسند ایران نام های  بزرگی 
پروازمی کنندکه نه با مرگش��ان و نه با تخریبش��ان 

توسط کس��انی که حتی به نام آنها رشک می برند، 
فراموش نمی شوند؛ چون در دل مردم نقش بسته اند 

و جزئی از خاطره آنها شده اند.
یکی از این خاطره ها ایرج قادری است؛ نامی که آشنا 
بوده وهست. بیش از 50 سال حضور او در سینمای 
ایران مدت زمانی نیست که به همین راحتی بتوان 
آن را نادیده گرفت و توشه عمر یک نفر را زیر سؤال 

برد وآن را کوچک شمرد.
ش��روع فعالیت او در س��ینما  با بازی در نقش هایی 
کوتاه و نه  چندان مهم در دو فیلم از زنده یاد ساموئل 
خاچیکیان»چه��ارراه ح��وادث« )1333( و »خون 
و ش��رف« )1334(آغاز ش��د، اما با نق��ش آفرینی 
در»چشمه آب حیات« )شادروان سیامک یاسمی، 
1338(، در کنار اسمی که مردم هنوز با کلمه معرفت 

از او یاد می کنند، زنده یاد محمدعلی فردین و در یک 
نقش اصلی اما منفی، ایرج قادری توانست خود را به 

دست اندرکاران سینمای آن دوران بشناساند. 
اودر پوش��ش قهرمان و نقش اصلی ظاهر ش��د. در 
ای��ن دوره، عام��ه مخاطب��ان و دس��ت اندرکاران 
س��ینما، قادری را به  عنوان»هنرپیش��ه نقش اول« 
 شناختند و پذیرفتند. او دیگریک ستاره مردم پسند
 درس��ینمای تج��اری ای��ران ب��ه  ش��مار می آمد و

بی ش��ک دلیلش هم بازی او درنقش»حسن ُخله« 
درفیلم»کوچه مردها«)س��عید مطلبی، 1349( بود 
که نظر خیلی از س��ینماروهای آن دوران را به خود 
جلب کرد وحت��ی برخی براین ب��اور بودند که بازی 
او برنقش آفرینی شادروان فردین می چربید وعامل 

اصلی موفقیت فیلم درگیشه بود. 

درای��ن میان،خیلی ازفیلم س��ازان وتهیه کنندگان 
س��ینمای تج��اری دهه 50 خورش��یدی، ب��ا تکیه 
برشمایل وتیپ مردانه وگیشه پس��ند ایرج قادری، 
بازی درنقش هایی مناسب با فیزیک وچهره اش را به 
او پیشنهاد می کردند و این، جایگاه قادری را به  عنوان 

یک ستاره، بیش از پیش تثبیت می کرد. 
در سال های پایانی حیات سینمای پیش از انقالب، 
ایرج قادری بهترین کارهای خود را در مقایسه با دیگر 
آثارش در آن سال ها کارگردانی کرد؛ »بُت«)1355(، 
با نقش آفرینی بهروز وثوق��ی و ناصر ملک مطیعی، 
مهمترین ای��ن آثار بود که هم ازدید داس��تان گویی 
وهم ازدیدگاه س��اختاری)به ویژه ب��ا درنظرگرفتن 
میزانس��ن ها و دکوپاژهای��ش(، یک س��ر و گردن از 

ساخته های پیشین قادری باالتر بود.
فضای حاکم بر روزهای پرالتهاب پس از س��رنگونی 
حکومت پهل��وی خبر از ای��ن می داد که بس��یاری 
ازنمادهای حکومت پیش��ین دیگرجای��ی در دوران 
پس از انق��الب نخواهند داش��ت. س��ینما، در کنار 
موسیقی و بیشترهنرها، از جمله این نمادها بود که 

باید خانه تکانی اساسی در آن رخ می داد.
ایرج قادری، همانند بسیاری از سینماگران شناخته 
شده سینمای فارسی، برای ادامه حیات کاری اش با 
مشکل ها و س��نگ اندازی های فراوان روبه رو شد. با 
این وجود، او در فضایی آشفته که سینما در سال های 
پایانی ده��ه 50 و ابتدای ده��ه 60 تجربه می کرد، 
با اش��تیاقی از جنس گذش��ته، بازهم به فعالیتش 

ادامه داد.
س��اخت فیلم ه��ای »دادا«)1360( و»برزخی ها« 
)1360( و بازی در فیلم»پنجمین سوار سرنوشت« 
)سعید مطلبی،1360( ازدل بس��تگی قادری برای 
ادام��ه کارش در س��ینمای ایران حکای��ت می کرد. 
درمیان این آثار»برزخی ها« به مدد روایت داستانی 
پر افت وخیزکه ناخواسته با مهم ترین رویداد دوران 
خودش گره خ��ورده بود)یورش ع��راق به مرزهای 
ایران( ونیز با گردآوری بیش��تر س��تارگان سینمای 
فارسی در کنار هم، توانست درهمان اکران محدود و 
جنجالی اش که به استعفای وزیر ارشاد وقت انجامید، 

رکوردی چشم گیر درگیشه بزند.
درس��ال های ابتدایی دهه 60  که سینمای رسمی 
و دولتی کم کم قانون ها و خ��ط قرمزهای خود را جا 
انداخت، دیگربرای همگان روش��ن بود که خیلی از 
سینماگران شناخته  شده پیش از انقالب فرصتی برای 
فعالیت نخواهند داشت. دراین میان »تاراج«)1364( 
به واپسین فیلمی ازایرج قادری تبدیل شد که درآن 
دوران توانس��ت رن��گ پرده های س��ینما را به خود 

بگیرد و قادری پس از آن و پس از 30 س��ال حضور 
پیوسته درس��ینمای ایران، ناگزیربه مدت 10 سال 

خانه نشین شد.
پس از ی��ک ده��ه س��کوت و خانه نش��ینی و البته 
پس ازس��ال ها کوش��ش و نامه نگاری، ایرج قادری 
درس��ال های ابتدای��ی ده��ه 70 توانس��ت رضایت 
مس��ئوالن را ب��رای کار دوب��اره در س��ینما جل��ب 
کند.»می خواه��م زنده بمانم«)1373(، نخس��تین 
فیلم قادری پس از 10 سال دور بودن از سینما بود؛ 
فیلمی که به ج��رأت بهترین اثرکارنامه س��ینمایی 
اوس��ت و یکی ازتولیدهای مهم س��ینمای بدنه در 
آن س��ال ها به ش��مار می آید که  با تکیه بر داستان 
پراحس��اس و تعلیق خود، نقش آفرین��ی تأثیرگذار 
و چش��م گیر بازیگ��ران اصل��ی اش و نیزکارگردانی 
 شس��ته ورفته قادری، جدا از به دست آوردن عنوان 
پرفروش ترین فیلم س��ال 1374، توانست رضایت 
خیلی از منتقدان را برانگیزد و ن��ام خود را به عنوان 
یکی از اندک درام های دادگاهی جان دار و جذاب در 

تاریخ سینمای ایران جا بیندازد.
در س��ال های پایانی دهه 70 س��ینمای ایران، پیرو 
دگرگونی های سیاس��ی و اجتماعی این س��ال ها، 
توانس��ت موضوع هایی ت��ازه را که تا پی��ش از آن به 
گونه ای تابو به ش��مار می آمدند، تجربه کند و دست 
سینماگران برای سرک کش��یدن در موضوع هایی 
ملتهب بازتر ش��د. یک ده��ه ازحضور دوب��اره ایرج 
قادری درسینما می گذشت که او خیلی آرام و بی سر 
و صدا، درنقش دایی ق��راب در»آکواریوم«)1384( 
ظاهر ش��د.، نقش آفرینی او پ��س از نزدیک به یک 
ربع قرن دوری از بازیگری و نیز با تکیه برکارگردانی 
حساب شده خاص خودش، توانست رضایت خیلی 
ازتماش��اگران عالقه مند ب��ه این گونه ازس��ینما را 
جلب کند و به فروش��ی خوب برسد. قادری که پس 
ازسال ها دوباره به آرزویش دس��ت یافته بود و دیگر 
می توانست بدون اس��ترس جلوی دوربین برود، در 
ادامه ب��ه س��اخت»محاکمه«)1386( و»پاتو زمین 
نذار«)1387( دس��ت زد و از این مسیرخواست که 
پرسونای سینمایی اش درسال های پیش ازانقالب را 
زنده کند. نمای پایانی فیلم»شبکه«، که درآن ایرج 
قادری را تنها وخس��ته با کیفی در دست درخیابان 
می بینیم که خیلی معمولی و بدون کمتر نشانی از آن 
پرسونای آشنا درمیان مردم پیش می رود و موسیقی 
او را همراه��ی می کند، یک امضای س��ینمایی تلخ 
بربیش از 50 س��ال حضور او دردل سینمای ایران و 
البته پایانی بریک دوره مهم وغیرقابل انکارسینمایی  

است.

بررسی سینمای عامه پسند با حضور ایرج قادری

سینماگری که عامه پسندی اش را دوست داشت 

بدون شک در تمامی کشورهای دنیا وکمپانی های فیلمسازی چرخه اقتصاد بر پایه  سینمای به اصطالح عامه پسند   جمال
است که با بهره گیری از مؤلفه های روایی و داستانی آشنا وتمهیداتی که قباًل امتحان خود را پس داده اند، مخاطب  نوروز باقری

را به  سینما می کشاند و به حیات این صنعت کمک می کند که ایران وسینمای آن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بازیگر برنده اسکار در ۹۵ سالگی درگذشت  
گروه فرهنگ - سلس��ت هولم، بازیگر فیلم های »قرارداد شرافتمندانه« 
 و »همه چیز درباره ایو« روز یکش��نبه در نیویورک درگذشت. هولم حدود 
دو هفته پیش در پی وقوع آتش س��وزی در آپارتمان محل س��کونتش در 
سنترال پارک وس��ت که در واحد متعلق به رابرت دنیرو، بازیگر آمریکایی 
روی داد، به دلیل از دست دادن آب بدن در بیمارستان بستری شد. او روز 
جمعه از همس��رش فرانک بازیل که خواننده اپراست خواست او را به خانه 
برگرداند. هولم روزهای آخر عمر خود را در کنار همسر، اقوام و دوستانش 
 The Tender ،)1948( گذراند. او هنگام مرگ 95 س��اله بود.حفره مار
Trap، جامعه اعیان و از هملت متنفرم )1991( از دیگر فیلم های مطرح 
هولم هستند. او در دو فیلم »بدهی های دانشکده« و »من را دیوانه می کند« 

که هنوز اکران نشده اند، نقش آفرینی کرد.

الماس ها ابدی اند 

کاپیتان ها و پادشاهان توافق شرافتمندانه همه چیز درباره ایو

مسئوالن موضعشان 
را  مشخص کنند

عرضه سه مستند 
جدید در بازار

یک منتقد و تهیه کننده س��ینما گفت: برای بنده این مثل یک آرزو شده که 
یکی از مسئوالن موضع خود را درباره فیلم س��ینمایی »کوروش کبیر« که 
فیلمنامه آن نوشته شده و کارهایی نیز درباره آن صورت گرفته، مشخص کند 
و الاقل شرایط صدور مجوز ساخت آن را اعالم کنند. این سخنان علی معلم 
بود که به خبرگزاری مهر گفت. معلم تأکید کرد: در حال حاضر نیاز بسیاری به 
ساخت فیلم هایی در ارتباط با شخصیت های مهم تاریخی وجود دارد. اگر دقت 
کنید، هر از چند گاهی بنگاه های خبری اعالم می کنند که در خارج از کشور 
قرار است درباره چنین شخصیت هایی فیلم بسازنند، ولی این کار را نمی کنند. 
آنها برای فیلم هایی که درباره شخصیت های تاریخ ایران است فیلم نمی سازند؛ 
زیرا این شخصیت ها الگویی را ترسیم می کنند که در حال حاضر با تبلیغات 

غرب علیه ایران برابر نیست.

مستندهای »سالطین خیابان ها«، »من انرژی هسته ای نیستم« و »تاراز« در 
دومین سری مجموعه هوای تازه وارد بازار شد. مستند »تاراز« توسط فرهاد 
ورهرام به مدت 55 دقیقه در فاصله س��ال های 1367 � 1366 ساخته شده 
است. »تاراز« درباره عشایر کوچ رو بختیاری است که در دو استان خوزستان 
)منطقه گرمسیر( و چهارمحال و بختیاری )منطقه سردسیر( زندگی می کنند. 
مستند 38 دقیقه ای »سالطین خیابان ها« به کارگردانی پالیز خوشدل و زینب 
تبریزی، داستان تعدادی جوان اس��ت که این جوانان از پایه گذاران ورزشی 
خیابانی به نام »پارکور« هستند. مستند »من انرژی هسته ای نیستم« در سال 
86 به مدت 30 دقیقه موضوع پرتوهای رادیواکتیو در شهرساحلی رامسر است 
که به نگاه موافق ومخالف مردم و کاندیداهای انتخابات ش��ورای شهر درباره 

این پدیده می پردازد. 

مشایخی زیر اولین باران پاییزیوضعیت  مرد نقره ای مشخص نیستفرهنگ ایرانی با فرش، به آلمان می رود
 گاهی انتقال فرهنگ یک کش��ور از طریق محصوالت و کاالهای آن کشور صورت 
می پذیرد. کاالهای ارزشمندی چون فرش، می توانند به انتقال فرهنگ غنی کشور 
ما به دیگر کشورها تأثیر بسزایی داشته باشند و حاال یک فیلمساز جوان تصمیم گرفته 
تا این انتقال فرهنگی را در مستندی به تصویر بکشد. سینا عطائیان، مستندساز جوان 
که پیش از این »یار دار« را درباره فرش ایرانی ساخته بود، اکنون تصمیم دارد تا بار 
دیگر به این موضوع بپردازد. او درباره فیلم جدیدش گفت: به طور اتفاقی و از طریق 
یک شرکت با مرکز رفوگری و تعمیرات فرش ایرانی در آلمان آشنا شدم و با توجه به 
مطالعاتی که پیش از این درباره فرش داش��تم، به موضوع عالقه مند و متوجه شدم 
 که آنجا یکی از عمده ترین مراکز رفوگری در آلمان اس��ت. او افزود: در فیلم مستند 
»از پس غبار« از طریق بررس��ی مرکز رفوگری و تعمیرات و قالیش��ویی با مواجهه 
فرهنگ فرش به مثابه یک نماد ایرانی، با فرهنگ های دیگر مواجه می شویم، یعنی 
کسانی را می بینیم که از طریق فرش به فرهنگ ایرانی عالقه مند شده اند. او ادامه 
داد: در واقع اتصال فرهنگ شرق و غرب از طریق یک کاال را نشان می دهیم و این که 
در جاهایی که ما شناخته شده نیستیم، فرش ما را می شناسند؛ در واقع صادرات فرش 
ایرانی، روشی برای صادرات فرهنگ ایرانی است. عطائیان درباره تولید این مستند 

گفت: تاکنون 10 جلسه از فیلمبرداری در مرکز رفوگری در آلمان انجام شده است.

 تهیه کننده س��ریال م��رد نق��ره ای گفت: هنوز مش��خص نش��ده که س��ریال 
»مرد نقره ای« از کدام یک از شبکه های سیما پخش خواهد شد. رییس صداوسیما 
در حال بازبینی این سریال هستند و پس از تأیید ایشان، تا چند روز آینده وضعیت 
پخش سریال نیز مشخص می شود. این ها حرف های امیرحسین شریفی به  ایمنا 
بود که چنین ادامه یافت: تاکنون 18 قسمت از سریال تلویزیونی »مرد نقره ای« 
ساخته شده و تدوین آن نیز به پایان رسیده اس��ت، اما هنوز مشخص نیست که 
 این سریال از کدام شبکه پخش می ش��ود. وی در ادامه افزود: این سریال در کل 
22 قس��مت دارد.»مرد نقره ای« به کارگردانی کاظم معصومی، داستان زندگی 
مرد ثروتمندی به نام هادی رادمنش اس��ت که در اصفهان صاحب یک کارخانه 
تولید فرش است. او یک مغازه بزرگ نقره فروشی نیز دارد که اداره آنجا را به تنها 
پسرش دانیال، سپرده است. رادمنش در جریان ش��رکت در انتخابات صنفی، با 
تماس مشکوک مرد ناشناس��ی زندگی خود را در خطر می بیند و... سریال »مرد 
نقره ای« به طور کامل در لوکیش��ن های اصفهان و چند س��اختمان تاریخی این 
استان تصویربرداری می شود و فیلمنامه آن را جابر قاسمعلی نوشته است. شریفی 
همزمان با این سریال، مجموعه 90 قسمتی »هشت بهشت« به کارگردانی سعید 

عالم زاده را نیز در اصفهان تهیه می کند.

جمشید مشایخی در ادامه تصویربرداری تله فیلم »اولین باران پاییزی« به کارگردانی 
افسانه منادی، با بازیکنان تیم فوتبال اس��تقالل تهران در ورزشگاه مرغوب کار به 
گفتگو نشست. نادر مقدس، تهیه کننده این فیلم تلویزیونی در این باره گفت: بخشی 
از سکانس های این فیلم با حضور استاد مشایخی و پوریا پوربهرامی، بازیگر نوجوان 
»اولین باران پاییزی« در زمین ورزشگاه مرغوب کار تصویربرداری شد و در جریان 
این تصویربرداری، مالقات پیشکسوتان هنر و فوتبال اتفاق افتاد که طی آن جمشید 
مشایخی و اصغر حاجیلو در فضایی صمیمانه با یکدیگر به گفتگو نشستند. وی افزود: 
علی لطیفی، بازیکن تیم استقالل نیز در سکانسی از »اولین باران پاییزی« در نقش 
مربی حاضر و به ایفای نقش پرداخت. همچنین طبق توافقات منعقد شده قرار بود 
فریبا متخصص، نقش اول زن این فیلم را ایفا کند که به دلیل تداخل کاری ایشان 
با مجموعه تلویزیونی »زمانه« به کارگردانی حسن فتحی، این امر میسر نشد و لیدا 
ملت جایگزین وی شد. این تهیه کننده اضافه کرد: افشین نخعی و بنفشه اعرابی نیز 
به جمع بازیگران این فیلم افزوده شدند و تاکنون 70درصد از مراحل تصویربرداری 
آن سپری شده است. لیدا ملت تجربه حضور در چند اثر سینمایی را دارد و قرار است 
در پروژه »چ« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا نیز در نقش همسر اول دکتر مصطفی 

چمران بازی کند.



یادداشت

روبان سفید 

اکران خانگی

   هفت 

هشت فیلم ایرانی در جشنواره  سینما داماره  
هشت فیلم ایرانی در جش��نواره بین المللی فیلم »س��ینما داماره« ایتالیا حضور دارند. این 
جشنواره عالوه بر نمایش فیلم در بخش های مختلف، با حضور فیلمسازانی از سراسر جهان 

در 9 شهر ایتالیا ورک شاپ فیلمسازی برگزار می کند.

9

14 فیلم از اصفهان 
درجشنواره وارش

گروه فرهنگ - هفتمین جشنواره وارش به میزبانی شهر بابل برگزار 
خواهد شد، اما امسال این جشنواره برای اصفهانی ها متفاوت از دفعات 
پیشین است. این جش��نواره که به صورت دوس��االنه برگزارمی شود، 
امس��ال پذیرای آثاری با موضوعات مختلف و س��اختارهای داستانی، 
مستند، انیمیش��ن و نماهنگ خواهد بود. حسن علیرضایی، فیلمساز 
اصفهانی دراین دوره از جشنواره با تهیه کنندگی 14 فیلم، پرکارترین 
شرکت کننده این جش��نواره محسوب می ش��ود. علیرضایی درحال 
 حاضر به عنوان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم های پویانمایی 
»خلیج فارس« و »کالغ ه��ا« را در مرحله تولید دارد ک��ه این دو اثر تا 

شهریور ماه آماده نمایش خواهند شد.

پایداری ادیبانه در قلمستان
مدیرمرکزآفرینش های ادبی قلمستان گفت: هدف از برگزاری کارگاه 
آموزشی ادبیات پایداری، ارتقای سطح علمی نویسندگانی است که در 

زمینه ادبیات پایداری فعالیتی انجام داده اند.
 سید احمد مرتضایی که این خبر را به ایسنا داده بود، اظهارکرد: درکارگاه 
آموزشی ادبیات پایداری هر جلسه، کتاب های خاص داستانی را که قرار 
است در ماه بعد مورد بررسی قرار گیرد برای مطالعه معرفی می کنند.  
وی افزود: عالوه بر بررس��ی کتاب مورد نظردر هر هفته، در این کارگاه 
آموزشی، نویسندگان آثارخود را برای جمع حاضر در جلسه می خوانند 
و آثارشان نقد و بررسی می ش��ود.  مرتضایی بیان کرد: کارگاه آموزشی 
ادبیات پایداری در ابتدا موضوع های متفاوتی در ادبیات پایداری را مورد 
بحث و بررسی قرار می داد، اما در س��ال جاری بحث های زبان شناسی 
مورد بررسی قرار می گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: این کارگاه آموزشی 
پنجشنبه آخرهرماه درمرکز آفرینش های ادبی قلمستان، واقع در باغ 
غدیر اصفهان برگزار می شود و مجید رییس علی نیز استاد این کارگاه 

آموزشی است.

دبیر جشنواره تجسمی منصوب شد  
گروه فرهن�گ - جلیل ج��وکار به عن��وان دبیر دومین جش��نواره 

بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان اصفهان انتخاب شد.
اصغرامیرنیا، سرپرس��ت دفترامور هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ 
 و ارش��اد اس��المی دراین حکم آورده اس��ت:  نظر به تعهد و توانمندی 
جناب عالی و با عنایت به پیش��نهاد جناب آقای دکتر محمود شالویی 
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان، به موجب 
این ابالغ به سمت دبیر دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
کودک و نوجوان منصوب می شوید. بد نیست بدانید دبیری هفتمین 
 همایش ملی نگارگری ایران در س��ال 1387، دبیر نخستین جشنواره 
بین المللی )طواف تا والیت( در سال 1390 و اس��تادیار دانشگاه هنر 
اصفهان از جمله س��وابق کاری جلیل جوکار بوده است. گفتنی است 
جوکار پیش از این به عنوان مش��اور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان در امور پژوهش منصوب شده بود.

 پری سان به یاد کسایی منتشر شد
گروه فرهنگ - آلبوم موس��یقی»پری س��ان«به آهنگس��ازی کاوه 
سروریان به یاد اس��تاد حسن کس��ایی و به منظور ادای احترام به ساز 
منتشر شد. آلبوم موسیقی»پری سان« در قالب 14 قطعه موسیقایی 
منتشر شده است. بر همین اساس، تصنیف بیرجندی به عنوان نخستین 
قطعه از این آلبوم، آغازگر آن است و با تصنیف بویر احمدی، پریسان، 
بختیاری، چهارمضراب راجه، فریاد نی، دی بالل، چهار مضراب دشتی، 
آواز چهارگاه، ضربی چهارگاه، چهار مضراب ماهور از آثار استاد صبا، آواز 
ماهور و مرغ سحر ادامه پیدا می کند. قطعه پایانی این آلبوم موسیقی 
رنگ ماهور از آثار درویش خان است که در مدت زمان سه دقیقه ساخته 
شده است. کاوه س��روریان، آهنگساز این آلبوم موس��یقی در توضیح 
چگونگی ساخت موسیقی این مجموعه به مهر، توضیح داد و گفت: در 
این اثر از قابلیت های ناشناخته س��از نی در خلق اثری مدرن و در عین 

حال مردم پسند استفاده شده است. 

بدرود بغداد به شبکه نمایش خانگی آمد 
فیلم  س��ینمایی »بدرود بغداد« به کارگردانی مهدی نادری وارد ش��بکه 
نمایش خانگی شد. »بدرود بغداد« اولین فیلم سینمایی مهدی نادری در 
مقام کارگردانی است. مصطفی زمانی، پانته آ بهرام، مزدک میرعابدینی، 
آریا ش��اکری، عدنان ش��اه طالیی، مجید بهرامی و جهان مهر سرشار در 
این فیلم نقش آفرینی ک��رده اند. در خالصه داس��تان ای��ن فیلم  آمده 
است: مخالفان اشغال عراق هش��دار دادند خاورمیانه باتالقی بزرگ برای 
آمریکاس��ت، اما گوش نکردند که در باتالق هر چه دست و پا بزنی بیشتر 
فرو می روی... . »بدرود بغداد« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی است. این فیلم در مقام 
نماینده سینمای ایران، به آکادمی 
اس��کار 2011 معرفی شده بود. 
درزمان اکران بسیار محدود این 
فیل��م برخی منتقدان نوش��تند: 
ساختن فیلمی بلند با حضور سه 
ش��خصیت اصلی در ی��ک بیابان 
برهوت، کاری اس��ت کارس��تان. 
حاال فرض کنید یکی از این س��ه 
 ش��خصیت اصل��ی آمریکای��ی و 

دو تای دیگر عرب باشند و....  

امیرو داور جشنواره فیلم ونیز  
فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا یکی از داوران بخش افق های 

شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم ونیز است.
 برگزارکنندگان جشنواره ونیز روز سه شنبه اسامی داوران 

بخش افق ها و لوییجی دی لورنتیس را اعالم کردند.
امیر نادری، کارگردان ایرانی یک��ی داوران بخش جنبی 
افق هاست. نادری پارسال با فیلم ژاپنی زبان »برش« در 

این بخش جشنواره ونیز حضور داشت.
نادری 67 س��اله که دو دهه اس��ت در نیویورک زندگی 
می کند، س��ازنده فیلم هایی چ��ون »خداحافظ رفیق«، 
»تنگنا«، »س��ازدهنی«، »تنگسیر«، »س��اخت ایران«، 

»دونده« و »آب، باد، خاک« است.
 دیگر داوران بخ��ش افق ها عبارتند از: جیس��ن کلیوت 
تهیه کننده مستقل آمریکایی که سابقه همکاری با برایان 
دی  پالما، جیم جارموش و استیون س��ودربرگ را دارد، 
نادین لبکی کارگردان و بازیگر لبنانی، س��اندرا دن هامر 
رییس سابق جش��نواره فیلم روتردام و رییس فعلی موزه 
فیلم آمس��تردام، رونا اس��الم تصویرگر بریتانیایی متولد 
بنگالدش که س��ال 2008 نامزد جایزه ترنر شد و میلکو 
مانچوسکی فیلمساز مقدونی س��اکن نیویورک که سال 
1994 با فیلم »پیش از باران« برنده جایزه ش��یر طالی 

جشنواره ونیز شد.
همان طور که قباًل اعالم ش��د، پی یرفرانچس��کو فاوینو، 
بازیگر سرشناس ایتالیایی ریاس��ت داوران بخش افق ها 
را به عهده دارد. داوران این بخش برندگان جایزه افق ها، 
جایزه وی��ژه داوران افق ها و جایزه فیلم کوت��اه افق ها را 

انتخاب می کنند.
مت ریوز کارگردان و تهیه کننده آمریکایی، باب سینکالر 
دی جی و تهیه کننده موس��یقی از فرانسه، ایزابال فراری 
بازیگر ایتالیایی و میشل دموپولوس رییس سابق جشنواره 
فیلم تس��الونیکی داوران بخش لوییج��ی دی لورنتیس 
هس��تند که برنده جایزه ش��یر آینده بهترین فیلم بلند 
اول را انتخاب می کنند. ش��کار کاپور رییس داوران این 

بخش است.
آلبرتو باربرا، مدیر هنری جدید جش��نواره ونیز پیش از 
این مایکل مان کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده 
آمریکایی را به عنوان رییس هیأت داوران بخش مسابقه 
بین الملل این دوره جشنواره فیلم ونیز معرفی کرده است. 
مایکل مان و همکارانش برنده جایزه شیر طالیی و دیگر 

برندگان بخش مسابقه بین الملل را مشخص می کنند.
شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم ونیز 29 اوت تا هشت 

سپتامبر )هشت تا 18 شهریور( برگزار می شود.

بازیگران صحنه عبارت بودند از: ماندانا حمیدی و رادنوش مقدم که 
 تن پوش نقش پوشیده بودند برای بازی تازه، ولی این بار با جنسی

 از زندگی. قصه، داس��تان زنی است که به مطب دکتر روانپزشکی 
 مراجعه می کن��د و از ترس ها و کابوس های��ش می گوید. در طی 
صحبت هایش با دکتر، از میان اش��اره ها و نشانی های او حقایقی 
تکان دهنده آشکار می ش��ود که تمامی روند ماجرا تحت الشعاع 
 آن قرار گرفته و مس��یر داس��تان به ط��ور کلی عوض می ش��ود. 
در بررسی این کار، ابتدا باید نگاهی به س��اختار نمایشی داستان 
 بیندازیم که  به خوبی نتوانسته  نه در پرداخت وتحلیل شخصیت ها

برای معرفی آنها به بیننده و نه درتعلی��ق  اثر، گامی به جلو بردارد 
و از ابتدای نمایش، پایان آن مشخص اس��ت وبیننده با هیچ گره 
داستانی مواحه نیست که او را درگیر کند و یا به چالش بیندازد. در 
این نمایش فقط  یک روند چرخشی را شاهدیم که  بین دو بازیگر 
 گفتگوهایی رد وبدل می ش��ود و این مس��أله حتی تاجایی پیش 

می رود که بیننده را خسته نیز می کند.
طراحی صحنه از نظر زیباشناسی ومعرفی مکان داستان به بیننده 

تا حدی به خوبی  چیده شده، ولی استفاده ابزاری وکاربردی از آن  
را در روند نمایش شاهد نیستیم. استفاده از س��الن روباز انتخاب 
نادرستی است؛ زیرا در باورپذیرکردن  مکان داستان برای بیننده 
هیچ کمکی نمی کند. باید فضایی بس��ته تر انتخاب می ش��د که 
پژواک های صدا نیز در آن شنیده نش��ود و این حس را که بیننده 
در اتاقی در بسته است القا شود. در طراحی واجرای این کار کمی 
شتاب زده عمل شده و بی شک می توانست با میزانسن های بهتر 
و حتی تغییراتی در مت��ن و اضافه کردن ش��خصیت های فرعی، 
اس��تراحت کوتاهی به بیننده بدهدکه اتفاق��ات را در ذهن خود 
پرداخت و آن را برای ادامه داستان آماده کند. بار اصلی نمایش بر 
گفتگو است، نه بازی و بازیگران راوی نمایش هستند نه بازیگران 
آن و دلیل آن، بی ش��ک تکیه نمایش بر محوریت گفتگوهای دو 
بازیگر است و خیلی کم شاهد بازی های نمایشی هستیم، همین 
دلیل باعث ش��ده بیننده به میانه راه نرسیده، خس��ته شود. این 
کار می توانس��ت یک نمایش رادیویی موفق باشد تا یک نمایش 
صحنه ای؛ چون قرار گرفت��ن دو فاکتور مه��م آن یعنی گفتگو و 

موسیقی در القای حس به ش��نونده، عامل بسیار مهمی است، اما  
 در یک نمایش صحنه ای  که باید با حرکت و نمایش همراه شود، 

در این اثر کم کاری شده است.
با ای��ن حال گفتگوه��ا روان وقابل ب��اور و برآم��ده از بطن جامعه 
اس��ت که خود در ایجاد یک فضایی ملموس ب��ه بیننده به خوبی 
عمل ک��رده وتوانس��ته مخاطب را با خ��ود همراه کن��د و جامعه 

 وآس��یب های آن را ب��رای او 
به طور صحیح کالبد ش��کافی 
کند. موسیقی در القای حس 
به بیننده به خوبی عمل کرده 
وحتی جایی بار نمایش را نیز 
ب��ه دوش می کش��د و همین 
طور ن��ور ب��رای تأکیدگذاری 
بر ش��خصیت های صحنه  به 

خوبی طراحی شده است.
بازی بازیگران قابل باور است 
و توانس��ته  م��رز خ��ود را ب��ا 
تماشاچی بشکند و او را درگیر 
داستان کند. همچنین در بیان 
و ایجاد حس در صدا و تغییردر 
چهره  به درستی عمل شده تا 
در ایجاد یک فضای نمایش��ی 
ملموس تر کمک کن��د و اگر 
در پرداخت شخصیت ها کمی 
دقیق تر عمل می شد، بی شک 

به بازیگران مجال بیش��تری برای  بازی می داد، ولی در کل قابل 
قبول است.

بیننده وقتی می تواند با یک اثر همذات پن��داری کند که خود را 
 درآن ببیند و نمایش آینه ای باشد تمام قد از زندگی، مشکالت و 
دغدغه های او، فارغ از هرگونه بزرگ نمایی و سیاه نمایی، تا همان 
باشد که مخاطب با آن درگیر است وذهن او را به خود مشغول کرده 

است، نه دنیایی  ناشناخته که هیچ نقطه مشترکی با آن ندارد.
»11 شاخه گل زنبق سفید« روایتی دیگر از عشق است که مفهوم 
 آن به تناس��ب زمان دگرگون شده و عاش��قی آنها نیز هر بار رنگ 
تازه ای می گیرد و دیگر خطی بین عشق وهوس نیست که بتوان 
عاشق را شناخت؛ چون هر بار زمزمه ای در گوش یار نجوا  می شود 
و با گذشت زمان، یار آن را فراموش می کند و با دیدن یک نفر دیگر 

عاشق او می شود؛ این است عاشقی قرن بیست و یکمی.

11 شاخه گل زنبق سفید و یک دنیا دردسر

درگیری تمام عیار در فرشچیان فقط به خاطر عشق؟! 

  س�الن روب�از فرش�چیان میزب�ان نمای�ش»11 ش�اخه گل زنب�ق س�فید« نوش�ته رزیت�ا 
 جمال 
نوروزباقری

 اصل من�د و کارگردانی لی�ا پرویزی ب�ود که از 1۶ ت�ا ۳۰ تیرماه س�اعت ۲۰:4۵  ه�ر روز از   
عاقه مندان خود پذیرایی می کرد.
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برداشت کوتاه

SMS

سینماگری که قاب کوچک را می شناسد یک بچه قد کوتاه، خجالتی و چاقالو 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – رابین ویلیامز با نام اصلی رابین مک لورین ویلیامز، متولد 21 ژوئیه 19۵1  است. 
پدرش رابرت، مدیر یک شرکت سازنده اتومبیل فورد و مادرش )لوری( مدل لباس بود. هر وقت 
پدر در کار خود ترفیع می گرفت، آنها مجبور بودند به شهر دیگری نقل مکان کنند. وقتی به شهر 
دیترویت رفتند، آنهاصاحب یک خانه بزرگ 40 اتاقه! در یک مزرعه ش��دند، ولی آن روزها برای 
رابین روزهای سختی بود. او درباره کودکی خود می گوید: »یک بچه قد کوتاه، خجالتی، چاقالو 
و تنها«. او با خرده نقش ها همچون بسیار از هنرپیشه ها پیش رفت تا این که پس از اجرای یک 
سری نمایش های خنده دار به نام روزهای خوش، هنرپیش��ه میهمان شد و درنقش فردی به نام 
مورک ظاهر شد. مورک یک آدم فضایی عجیب و دوست داشتنی بود که از سیاره اورک به زمین 

آمده بود.  ویلیامز جوایز متعددی از گلدن گلوب، اسکار و امی را در کارنامه دارد. 

گروه فرهنگ- سید ضیاء الدین دری را که بیشتر محبوب تئاتری ها و بعد هم تلویزیونی هاست، ما با 
سریال »کیف انگلیسی« می شناسیم؛ کسی که بیش از 10 سال است مشغول ساخت »کاله پهلوی« 
است. دری 29 تیر سال 1332 در تهران به دنیا آمد و پس از تحصیالت ناتمام در رشته علوم ارتباطات، 
جذب سینما و با کارگردانی فیلم سینمایی »صاعقه« در س��ال 1363 وارد این عرصه شد؛ ملودرامی 
خانوادگی با درونمایه زیاده خواهی که در نهایت به فاجعه ای دردناک ختم می شود. فیلمی که دری را 
11 سال از سینما دور کرد. بعد از این دوری، او به سراغ »لژیون« رفت که با وجود سوپراستارها نتوانست 
اعتباری برای کارگردان فراهم کند. این اتفاق به تولید سینمایی »سینما سینماست« و بعد »باد و شقایق« 
منجر شد، تا این که دری باور کرد س��ینما جای او نیست.  این واقعیت او را به سریال »کیف انگلیسی« 

رساند، ولی دری دوباره سینما را با فیلم های »عشق ممنوع« و »من و دبورا«تجربه کرد.

در ادامه بازرسی های ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگیدر مراسم افتتاح دو شبکه جدید مطرح شد؛ 

دو مستند درباره
 روحانیون ساخته می شود

 قیمت نارنگی 
سانسور شد! 

تلویزیون ایران دس��ت به اقدام جالبی زد. چندی پیش ش��بکه دو سیما 
به هنگام پخش فیلم »بگذار زندگی کن��م«، دیالوگی را که در آن قیمت 
نارنگی در سال 136۵ اعالم ش��ده بود، حذف کرد. ماجرا از این قرار بود 
که گویا در صحنه مربوط به این دیال��وگ، پس از خروج فخری خوروش 
)همسایه( از منزل مادر       افسانه بایگان )بازیگر زن اصلی فیلم(، مهین 
شهابی )مادرزن( با ذکر قیمت نارنگی، گله می کند که نارنگی گران، ولی 
پوست کندنش آسان است، اما درست در لحظه ذکر قیمت، صدای فیلم 

قطع شد.
این فیلم یک��ی از پرفروش تری��ن فیلم های دهه 60 و نخس��تین حضور 

سینمایی مهدی هاشمی پس از بازی در سریال »سلطان و شبان« بود.

روزهای پایانی هفته بود که همه از دو شبکه جدید حرف زدند، 
شبکه های پویا و ورزش ومراسمی گرم و صمیمی که با حضور 

برخی از هنرمندان برگزار شده بود. 
احمدی نژاد در این مراس��م طی س��خنانی گفت: وقتی انسان 
بزرگ تر می شود، نیاز بیش��تری به ارتباط پیدا می کند و رسانه 

بخشی از ارتباطات و زندگی انسان را تأمین می کند.
وی ادامه داد: من ب��ه اوقات فراغت اعتقاد ندارم و هر س��اعتی 
که کودک پای تلویزیون اس��ت، س��اعت پویایی و کمال است. 
انسان به استراحت، تفریح، یادگیری، ارتباط با دیگران و... نیاز 

دارد و امروز رس��انه به خوبی می تواند بخش مهمی از این نیاز 
را برطرف  کند.

 خوشحالم که امروز 17 شبکه فعال است و این شبکه ها بخشی 
از نیاز اجتماعی را فراهم می کند. وی با اشاره به دو شبکه ورزش 
و پویا اظهار داشت: این دو شبکه بسیار مهم هستند و من خودم 
بعضی از پویانمایی ها را دی��ده ام؛ هم ایرانی و ه��م غیر ایرانی. 
داستان آرش، فرمانروایان مقدس و حضرت سلیمان را دیده ام و 
یک ساعت میخ کوب آن بوده ام. یکی دیگر از پویانمایی هایی که 
از شبکه پویا دیدم، داستانی از آمریکای جنوبی بود و نقش اول 

آن را یک اسب ایفا می کرد.  
احمدی نژاد عنوان داشت: امروز بدون ورزش نمی توان زندگی 
کرد، همان طور که نمی توان بدون عم��و پورنگ، امیرمحمد و 
آقای روشن پژوه زندگی کرد. ما به لحاظ ذخیره فرهنگی بسیار 

غنی هستیم. 
اگر یک ش��بکه بخواهد مباحث تاریخی ما را طرح کند و برای 
کودک و بزرگس��ال سازندگی داش��ته باش��د، برای هزار سال 
خوراک داریم. مانند امثال و حکم و داستان های مولوی که هر 

کدام به شکل های مختلف قابل ساخت است. 

سعید جابری انصاری گفت: تشکیل ستاد حمایت و صیانت از 
آثار فرهنگی و هنری گواه دیدگاه های والیتمدارانه مدیران 
فرهنگی است. در ادامه بازرسی های ستاد حمایت و صیانت 
از آثار فرهنگی، مأموران این ستاد با همکاری پلیس اطالعات 
 و امنیت اس��تان اصفهان و اداره کل ارشاد این استان از مراکز 
عرضه کننده محصوالت فرهنگی شهر اصفهان بازدید و اقدام 

به جمع آوری محصوالت غیرمجاز فرهنگی کردند. 
در این بازرس��ی ها مجموعا14 هزار س��ی دی و دی وی دی 
غیر مجاز کشف و ضبط و تذکرات الزم به واحدهای متخلف 

 داده ش��د. همچنین در روزهای گذش��ته بازرس��ان ستاد به 
شهرس��تان های نسیم شهر، س��لطان آباد و اسالم شهر برای 
رصد بازار مراجعه کردند که در بازرسی هایی که انجام دادند، 
توانس��تند برخی از عوامل توزیع کننده فیلم های مستهجن 
و مبتذل را که ب��ه صورت دس��تفروش اقدام ب��ه توزیع این 
محصوالت می کردند، شناس��ایی و دس��تگیر کنند و کشف 
و ضبط 17هزار س��ی دی مبت��ذل و مس��تهجن نتیجه این 

بازرسی ها بود.  
دبیر س��تاد حمای��ت و صیانت از آث��ار فرهنگی درب��اره این 
بازرسی ها گفت: در ادامه سفرهای استانی و در راستای رصد 
بازار محصوالت فرهنگی در کش��ور، در دو هفته گذش��ته با 
هماهنگی که با مدیر کل ارشاد استان اصفهان و نیروی محترم 
انتظامی انجام ش��ده بود، ما بازدیدهایی از شهرس��تان های 
استان اصفهان داش��تیم. آنچه در این بازرس��ی ها به چشم 
می خورد، کم بودن قاچاق فیلم های نمایش خانگی در شهر 
اصفهان بود. اگر چه در شهرستان ها این درصد زیاد بود، اما 
در حوزه بازی های رایانه ای شاهد بازیهای رایانه ای ممنوعه، 

غیر مجاز و گاهی مستهجن در شهر اصفهان بودیم. 

گروه فرهنگ - سجاد کریمان مجد دو فیلم مستند با موضوع روحانیون 
کارگردانی می کند. کریمان مجد گفت: دو مستند را در دست تولید دارم. 
مستندی را به سفارش جشنواره »روحانی در قاب سینما« می سازم که در 
قم و تهران تصویربرداری می ش��ود و درباره تأثیر و حضور روحانیون درجه 
اول کشور در مدیوم سینماست. تهیه کننده این مستند، جشنواره روحانی 
در قاب سینما است و کارگردانی را من و حجت نظری به طور مشترک انجام 
می دهیم. کریمان مجد با مستند »روس��ری های رنگی ما« جایزه بهترین 
کارگردانی مستند پنجمین جش��نواره فیلم کوتاه دینی »رویش« را از آن 
خود کرد. وی مستندهای »روسری های رنگی ما«، »آیینه« و »چادر« را در 

کارنامه کارگردانی خود دارد.

کشف 14 هزار لوح فشرده غیر مجاز در اصفهان بدون عمو پورنگ و امیر علی نمی توان زندگی کرد 

»11 شاخه گل زنبق 
سفید« روایتی دیگر 

از عشق است که 
مفهوم آن به تناسب 
زمان دگرگون شده 

و عاشقی آنها نیز هر 
 بار رنگ تازه ای 
می گیرد و دیگر 
خطی بین عشق 

وهوس نیست که 
بتوان عاشق را 

شناخت



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ملی پوش گیتی پسند
 پای میز مذاکره با ارومی ها

ملی پوش تیم والیبال گیتی پس��ند برای انتخاب تیم فصل آینده خود 
با مسئوالن شهرداری ارومیه وارد مذاکره شد. محمد موسوی که هفته 
پیش به دلیل بی انضباطی از اردوی تیم ملی والیبال کنار گذاشته شد و 
قرار بود تا پایان هفته جاری در اردوی تیم ملی حاضر شود، روز پنجشنبه 
برای انجام کارهای باقی مانده خود به اصفهان س��فر کرد و بار دیگر به 
 تهران بازگشت. موس��وی که جدایی اش از گیتی پسند قطعی به نظر 
می رسد، پنجشنبه شب در تهران با اصغر رسول زاده، سرپرست باشگاه 
شهرداری ارومیه مذاکرات نهایی خود را انجام داد و به زودی قرارداد خود 
را با این تیم امضا می کند. ش��هرداری ارومیه برای فصل آینده با سعید 

معروف هم به توافق رسیده است. 

هادی ریش اصفهانی در استقالل
در اولین کنفرانس مطبوعاتی امیر قلعه نویی در اصفهان پس از حضورش 
در تیم سپاهان، وی گفت که چند بازیکن جوان مرا خیلی تحت تأثیر 
قرار داده اند. در آن نشست قلعه نویی از هادی ریش اصفهانی نام برد و 
مدعی شد این دروازه بان بسیار جوان در س��ال های آینده حرف های 
زیادی برای گفتن خواهد داشت و بایستی به انتظار آن روز نشست. پس 
از دو سال حضور قلعه نویی در سپاهان و پس از این که او یک فصل را در 
تراکتورسازی حضور داشت، به استقالل بازگشت و جالب این که هادی 
ریش اصفهانی، دروازه بان جوان و آینده دار سابق سپاهان را با خود به 
استقالل برده است. هادی ریش اصفهانی در فصل آینده سنگربان سوم 
آبی هاست و حاال قلعه نویی می خواهد کم کم او را به فوتبال ایران معرفی 
کند؛ ریش اصفهانی که البته تونچی روی او نظر نداشت. گفتنی است 
به جز هادی ریش اصفهانی، سپاهان در فصل نقل و انتقاالتی که آن را 
پشت سر گذاشتیم یک پدیده بسیار ارزشمند یعنی سردار آزمون را از 
دست داد که شاید طی چند سال آینده به خاطر این که او را این قدر ساده 

از دست داد، افسوس بخورد.

 پتروشیمی از فرزاد کوهیان 
برنامه خواست

باشگاه پتروش��یمی بندرامام برای هدایت تیم بسکتبال این باشگاه در 
فصل آینده از سرمربی سابق ذوب آهن برنامه خواست. مشخص نبودن 
شرایط تیم داری ذوب آهن در لیگ برتر بسکتبال و قطع همکاری این 
باشگاه با کادرفنی ذوب آهن از جمله فرزاد کوهیان سرمربی این تیم، نام 
این مربی را در لیست مربیانی قرار داد که باشگاه پتروشیمی برای هدایت 
تیم بس��کتبال این باش��گاه در فصل آینده از آنها برنامه خواسته است.

مهران شاهین طبع فصل گذشته هدایت پتروشیمی را برعهده داشت و 
با این تیم به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر رسید. با این حال مسئوالن 
این باشگاه جنوبی قصد ایجاد تغییراتی در نیمکت هدایت این تیم دارند.  

 منصوری قرچک
 حرفش را پس گرفت

تیم فوتسال ش��هید منصوری قرچک که گفته می ش��د در لیگ برتر 
فوتس��ال فصل آینده ش��رکت نخواهد کرد، با تصمیم مدیران این تیم 
در لیگ برتر فصل آینده شرکت خواهد کرد. چندی پیش فعالیت های 
باشگاه ش��هید منصوری قرچک با تصمیم کریم منصوری، مدیرعامل 
این تیم به حالت تعلیق درآمده بود، اما روز گذش��ته در جلسه  فرماندار 
شهرستان قرچک با مدیران این باشگاه تصمیم گیری شد تا تیم فوتسال 
منصوری همچنان با نام شهید منصوری قرچک در لیگ برتر فوتسال 
حضور داش��ته باش��د. همچنین اکبر تقوی که پیش از ای��ن به عنوان 
سرپست تیم فوتسال گیتی پسند فعالیت می کرد، به عنوان مدیرعامل 
این باشگاه معرفی شد و کریم منصوری نیز یکی از اعضای هیأت مدیره 
این باشگاه خواهد بود. گفتنی است، رضا لک همچنان به عنوان سرمربی 

این تیم فعالیت خواهد کرد.

 شیث رضایی
با شهرداری تبریز بست

شیث رضایی، بازیکن فصل گذشته پرس��پولیس در تبریز حاضر شد 
تا با عقد قرارداد با شهرداری تبریز امسال را با این تیم تبریزی سپری 
کند.پیش از این، خبرهایی مبنی بر حضور این بازیکن در یزد منتشر 
ش��ده بود که حضور در تبریز و توافق با شهرداری این شهر، خبر فوق 

را منتفی می کند. 

بن همام تبرئه شد
دادگاه عالی داوری در ورزش )CAS( حک��م محرومیت مادام العمر 
محمد بن همام را که از سوی فیفا صادر شده بود، رد کرد. بن همام سال 
گذش��ته به اعضای کونکاکاف یک میلیون هدیه داده بود تا در رقابت 
با سپ بالتر در انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، 
به وی رأی بدهند. البته وی چند روز پی��ش از رأی گیری از نامزدی 
ریاست فیفا کنار کش��ید و بدین ترتیب راه را برای ریاست بالتر برای 

چهار سال دیگر هموار کرد.

 شمسایی و نظری را به چین می برم
حسین شمس/ سرمربی سابق تیم ملی

لیگ فوتس��ال چین اواخر ش��هریورماه آغاز می شود و مدیر 
 برنامه ام هنوز در حال مذاکره با این تیم است. اگر به توافق رسیدم، با 
دو بازیکن راهی چین می ش��وم. به احتمال فراوان وحید شمسایی و 
مصطفی نظری را با خودم به چین می برم. به هر حال این باشگاه چینی 
رقمی را پیشنهاد داده که گذشتن از آن س��خت است. رقم آنها حتی 
بیشتر از ارقام لیگ های اسپانیا و روس��یه است. من در این فیلمی که 

درست کرده اند، نقش آدم بده شده ام که 
همه پسش می زنند. در حال حاضر 
نیز همین که جایی مثل فوتسال 
دانش آموزی را پیدا کرده ام کافی 
اس��ت، بنابراین فعال در جاهای 
مختلف مشغول هستم تا از این 

نقش خارج شده، در این 
فیلم آرتیس��ت باشم و 

در تیم ملی کار کنم.

 غنایی ها لباس ندارند!
کاروان غنا هنوز لباس های خ��ود را جهت حضور در رژه 
افتتاحیه المپیک 2012 لن��دن دریافت نکرده و ممکن 
است در این مراسم شرکت نکند. در بازی های آفریقایی 
سال 2011 نیز غنایی ها با مشکل مشابه ای مواجه شدند 
و نتوانستند در رژه مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند. 

نادال از حضور در المپیک 
انصراف داد

رافائل نادال، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های انفرادی 
 تنیس المپی��ک در فاصله ی��ک هفته مانده به ش��روع 
بازی های المپیک لندن از حضور در این بازی ها انصراف 
داد. او گفته که در ش��رایط مسابقه نیس��ت و به همین 
 خاطر مجبور اس��ت یکی از غم انگیزترین لحظات عمر 
حرفه ای خود را پشت س��ر بگذارد. پیش بینی می شد 
قهرمان 11 دوره گرند اس��لم جهان، پرچم اسپانیا را در 

مراسم افتتاحیه و رژه کشورها حمل کند.  

 تیرانداز باردار مالزیایی
در المپیک رقابت می کند

یک زن تیرانداز مالزیایی که هشت ماهه باردار است، در 
رقابت های المپیک2012 لندن شرکت خواهد کرد.

نور س��وریانی محمد طیبی، تیرانداز زن مالزیایی که در 
ماده تیران��دازی تفنگ بادی10 مت��ر در المپیک لندن 
به رقابت با حریف��ان می پردازد، کمت��ر از یک ماه دیگر 
مادر خواهد ش��د. این ورزش��کار مالزیایی ب��ه روزنامه 
استار گفت: وقتی پیش از حضور در رقابت های آسیایی 
متوجه ش��دم که باردار هس��تم، فکر کردم ک��ه رویای 
المپیک برایم به پایان رسیده است؛ چون باید از کودکم 
 مراقبت می ک��ردم، ولی وقتی توانس��تم در تفنگ بادی 
10 متر، سهمیه المپیک را کسب کنم، در تفکرم بازنگری 
ک��ردم و فکر کردم ش��اید با وج��ود ب��ارداری بتوانم در 
المپیک حضور داشته باشم. نور س��وریانی گفت: برخی 
مرا س��رزنش می کردند که چرا با وجود ای��ن که باردار 
هس��تم در رقابت های انتخابی المپیک شرکت کرده ام، 
ولی این حرف ه��ا مرا ناراحت نکرد و ب��ه تمریناتم ادامه 
دادم. در واقع، این انتقادها تنها باعث ش��ده که انگیزه ام 
برای درخشش در المپیک افزایش پیدا کند. نور سوریانی 
اولین زن مالزیایی اس��ت که در رش��ته تیراندازی جواز 

حضور در المپیک را کسب کرده است.

همراه با المپیک

10
زالتان و پرداخت مالیات 75درصدی در فرانسه

مهاجم سابق میالن با یکی از گران قیمت ترین قرارداد تاریخ فوتبال، به پاری سن ژرمن منتقل شد. 
زالتان ابراهیموویچ، خرید جدید باشگاه پاری س��ن ژرمن، مجبور است تا 75درصد از مبلغ درآمد 

ساالنه اش را بابت مالیات بپردازد. 

اما س��ؤال اینجاس��ت که تیم های بس��کتبال اصفهان با آن همه 
پتانسیل چرا این گونه با خاک یکسان ش��د؟ استانی که به راحتی 
می تواند س��ه تیم لیگ برتری را ه��م از نظر بازیک��ن و هم از نظر 
کادر فنی حمایت کند، چ��را به این حال و روز افتاده اس��ت؟ آخر 
و عاقبت تیم بس��کتبال ذوب آهن چه می شود؟سرنوشت این تیم 
را کسی می نویس��د که در افق های دورش تنها فوتبال و والیبال 
نشسته وجود دارد؛ کس��ی که به امید امدادهای غیبی دست روی 
 دست گذاشته و کاری به کار نفس به ش��ماره افتاده تیم بسکتبال 
ذوب آهن با آن ه��واداران پرش��ورش ن��دارد.  مدیرعاملی که در 
 آخرین اظهار نظر خود، به راحتی از واگذاری تیم بسکتبال باشگاه 
ذوب آهن خبر داد، هیچ بعید نیست در وانفسای تغییرات مدیرکلی 
اداره ورزش و جوانان و دالیلی که برای واگذاری امتیازات این تیم 

دارد، از پایه این تیم را منحل اعالم کند. خسرو ابراهیمی در لفافه 
 از واگذاری تیم بس��کتبال ذوب آهن به بخش خصوصی استقبال 
می کند و تأکید دارد که با حف��ظ برند ذوب آهن، بخش خصوصی 
 اعالم آمادگی کرده که همه هزینه ه��ای این تیم را تقبل می کند

و نام و برندش را فدای نام و اعتبار این باشگاه می کند، اما تا امروز نه 
تنها خبری از بخش خصوصی نشده، بلکه تکلیف بسکتبالیست های 
س��ابق این تیم که تا فصل پیش با این تیم قرارداد داش��ته اند هم 
مشخص نیست.  آنچه مسلم است، مدیران ذوب آهن برای انحالل 
تیم های هندبال این باشگاه در دو بخش بانوان و آقایان به قطعیت 
رسیده اند، ولی گویا در مورد بسکتبال با طمأنینه پیش می روند؛ 
هرچند از ادبیاتی که به کار می برند مشخص است که ابائی از اعالم 
انحالل این تیم هم ندارند:» هرچه زودتر جلسه ای با مدیرکل اداره 

ورزش وجوانان برگزار می کنیم تا در این مورد تصمیم گیری شود. 
با این حال اگر شرایط فراهم نش��ود، احتمال حذف بسکتبال هم 
وجود دارد، اما از طرفی مصمم به اضافه کردن رشته هایی همچون 
شنا، تیراندازی، تکواندو و یکی، دو رشته رزمی دیگر هستیم)!(«  از 
طرفی شنیده می شود که تیم بسکتبال ذوب آهن در صورت حضور 
در لیگ، با چهره های جوان و ناشناخته پا درعرصه رقابت می گذارد 
که آن هم در نوع خود نگران کننده است. در این بین نگاه مسئوالن 
استانی به این مقوله نیز قابل توجه است.آنها  تا زمانی که معوقات 
بازیکنان فوتبال مطرح بود خود را ب��ه  آب و آتش می زدند و از هر 
راهی بود با تزریق پول به باشگاه، بدهی قبلی بازیکنان تسویه شد و 
بازیکنان جدید مورد نظر برای فصل جدید هم جذب شدند، اما گویا 
خویشتن داری و مظلومیت سایر رشته های توپی این باشگاه، آنها 

را از معوقات دو فصل اخیر خود محروم کرده است. 

چطور برای فوتبالیست ها پول بود؟!
 محمدرضا اکبری، فوروارد تیم بس��کتبال ذوب آه��ن در این باره 
می گوید: 20درصد از قرارداد پارس��ال و کل قرارداد امس��الم را از 
باش��گاه طلب دارم. بارها در این باره با مس��ئوالن باشگاه صحبت 
کردیم که هیچ نتیجه ای هم نداش��ته است. فقط می گویند صبر 
کنید؛ به ما اگر اعالم کنند تا کی باید صبر کنیم بد نیس��ت. موعد 
پرداخت مالیات ها فرا رسیده و باید مالیات پولی را بدهیم که هنوز 
دریافت نکرده ایم. وی می گوید: باشگاه نزدیک به سه، چهار میلیارد 
به بازیکنان بسکتبال تعهد دارد که معلوم نیست کی تصمیم دارد 
این مبالغ را پرداخت کند. من از تمام مس��ئوالن خواهش می کنم 
پیگیر حق و حقوق ما باشند. بازیکنان فوتبال مثل ما مشکل قراداد 
ندارند؛ فیفا مثل کوه پشت آنهاست، اما ما وضعیت قراردادهایمان 
مشخص نیست و در واقع ما پارس��ال رایگان برای این باشگاه بازی 
کرده ایم.  اکبری معتقد است باشگاه ذوب آهن اگر قرار است برای 
فصل جدید لیگ بسکتبال مثل سال گذشته تیمداری کند، همان 
بهتر که انحالل را اعالم کند:»هرچند با انحالل این تیم، بسکتبال 
تیم ملی آسیب جدی می بیند؛ چرا که ذوب آهن طی این سال ها 
به عنوان تیم بازیکن ساز نسل خوبی را به تیم ملی معرفی کرد، اما 
اگر می خواهند این تیم بماند باید حمایتش کنند. اگر پول نیست، 
پس چطور فوتبالیست ها مشکالت مالی شان حل شد؟ چرا زمانی 
 که پول به باش��گاه آمد اعالم کردند که دس��تور از ب��اال آمده که با 
فوتبالیست ها تسویه شود؟ این فوتبال چه افتخاری باالتر از بقیه 

رشته های باشگاه کسب کرده که این طور حمایت می شود؟

تونل موفقیت بسکتبالیست های اصفهان مسدود شده است

ستون بسکتبال باشگاهی ایران فرو می ریزد؟

در حالی که اصفهان همیشه قلب تپنده بسکتبال ایران بوده، با رفتن سرمایه گذارهایش از این ورزش،  نجمه 
آینده تاریکی برای بسکتبال ایجاد خواهد شد تا جایی که دیگر هیچ حامی بزرگی را در بسکتبال این کرمی

استان نخواهیم دید.  ذوب آهن تا فصل گذشته همیشه یک پای فینال لیگ برتر بود و در وضعیتی که 
باشگاه های قدرتمندی در بسکتبال سرمایه گذاری نمی کردند، این تیم به همراه چند باشگاه دیگر چرخ بسکتبال باشگاهی 
ایران را می چرخاند. سابقه باشگاهی ذوب آهن، تونل موفقیت بسکتبالیست های اصفهان در عرصه ملی بود. گویا رفتن توزین 
از بسکتبال، ریسکی بود که خیلی از باشگاه ها از آن می ترسیدند، اما با کنار کشیدن سرمایه گذارهای کاشانی، ترس انصراف 

ریخت و عدم سرمایه گذاری در بسکتبال نقل محفل باشگاه ها شد. 
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نفرزاده از دست 
گیتی پسند پرید

 اوشین ساهاکیان 
در راه ماهان

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان کشورمان که برای فصل جدید لیگ برتر 
والیبال با مسئوالن گیتی پسند مذاکره کرده بود، با سایپا به توافق رسید. 
فرهاد نفرزاده که سال گذشته با سایپا در دیدار فینال لیگ برتر در مجموع 
س��ه دیدار برگزار شده مغلوب تیم کاله ش��د و برای چندمین بار به مقام 
دوم رقابت ها دست یافت، برای فصل جدید لیگ برتر با مسئوالن باشگاه 
سایپا به توافق رسید. نفرزاده برای فصل جدید لیگ برتر با مسئوالن تیم 
والیبال گیتی پسند نیز پای میز مذاکره رفته بود، اما در نهایت تیم سایپا 
را انتخاب کرد. به این ترتیب یکی از گزینه های سرمربیگری گیتی پسند 
کنار رفت تا سرمربی فصل آینده این تیم از بین مصطفی شجاعی و بهروز 

عطایی و البته اگر گزینه دیگری اضافه نشود، انتخاب گردد. 

تکلی��ف ذوب آهن برای حضور در لیگ آینده مش��خص نیس��ت و بازیکنان 
مطرح این تیم در ح��ال رایزنی برای انتخاب تیم فصل آینده خود هس��تند. 
اوشین س��اهاکیان، ملی پوش ذوب آهن که یکی از ش��اکیان اصلی شرایط 
نابس��امان مالی ذوب آهن در فصل گذش��ته بود، یکی از بازیکنانی است که 
احتمال پیوس��تنش به تیم همشهری زیاد اس��ت. گفته می شود اوشین به 
فوالد ماهان پیشنهاد ۳00 میلیون تومانی داده است و احتمال پیوستن او به 
این تیم زیاد است. به نظر می رسد عماد سلمانی، دیگر بازیکن ذوب آهن هم 
امسال راهی فوالد ماهان خواهد شد. به نظر می رسد ترکیب ماهان برای فصل 
جدید ترکیب متفاوتی نسبت به سال قبل باش��د. فصل نقل و انتقاالت لیگ 
برتر بسکتبال از چهاردهم تیر ماه آغاز شده و تا پانزدهم مرداد نیز ادامه دارد. 

نام امارات روی ورزشگاه رئال مادرید
رئال مادرید قصد دارد سانتیاگو برنابئو را تغییر نام دهد. البته آنها دوست 
ندارند نام رییس افسانه ای باشگاه را از روی ورزشگاهشان بردارند، اما 
با تغییر نام و قرار گرفتن نام امارات در کنار برنابئو هم مخالف نیستند. 

ایگواین و  تمدید دوباره  با رئال
قرارداد ایگواین با رئال تا سال 2016 اعتبار دارد، 
 ولی آنها قصد دارند تا دس��تمزد او را از س��االنه
 ۳/5 میلیون یورو به 4/5 میلیون یورو برسانند. 

برادر ادن آزارد، در راه چلسی
ادن آزارد درماه ژوئن و با قراردادی که حدود۳2 میلیون 
پوند برآورد ش��ده، به چلس��ی پیوس��ت و االن شنیده 
می شود که برادر 19 ساله اش هم به تیم لندنی می رود. 04

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته نخس��ت 
گروه 
ورزش

لیگ دوازدهم در ورزشگاه دستغیب به 
مصاف شاگردان محمود یاوری رفت که 
در پایان متحمل شکست سنگین سه بر صفر شد.  فجرسپاسی و 
ذوب آهن که به نوعی دی��دار افتتاحیه لیگ دوازدهم را در چمن 
مصنوعی ورزشگاه دستغیب برگزار می کردند، در حالی به مصاف 
هم می رفتند که ش��ناخت زیادی نس��بت به تیم مقابل در فصل 
جدید نداشتند. شاگردان محمود یاوری اما به نظر هماهنگ تر از 
شاگردان کربکندی به نظر می رسیدند؛ این امر را می توان از تعداد 
پاس های صحیح بازیکنان تیم میزبان و البته شروع خوب آنها که 
با گل دقیقه 10 نظری همراه شد، فهمید. تیم شیرازی در اواسط 
نیمه اول بار دیگر توسط اشتباه مدافع ذوب آهن به گل دوم خود 
رسید تا در پایان نیمه اول با دو گل از حریف اصفهانی خود پیش 
 باش��د. ذوب آهن لی��گ دوازدهم در نیم��ه اول هیچ نش��انی از 

ذوب آهن دو،سه فصل گذشته نداش��ت، اما با شروع نیمه دوم با 
توجه به این که دو بر صفر از میزبان عقب بود، حمالت خود را روی 
دروازه فجرسپاسی بیشتر کرد؛ هرچند با دفاع منطقی تیم یاوری، 
ذوب آهنی ها راه به جایی نبردند. در ادامه نیز دو تیم بازی نسبتاً 
متعادلی را به نمایش گذاش��تند و این فجرسپاس��ی بود که با در 
دست داشتن بازی در میانه میدان، از پی ریزی حمالت ذوب آهن 
جلوگیری  کرد، اما در 10 دقیقه پایان��ی دیدار تعویض های بهتر 
یاوری مشخص شد و آنها توانستند در این 10 دقیقه موقعیت های 
زیادی را روی دروازه ذوب آهن ایجاد کنند که نتیجه این حمالت 
نیز گل دقیقه 90+1 جوکار بود که حسن ختامی برای شب باشکوه 
شیرازی ها بود. در این دیدار محمد مهدی نظری، بابک لطیفی و 
حمید جوکار به ترتیب در دقای��ق 10،۳2 و 92 برای فجر گلزنی 
کردند. ش��اگردان رس��ول کربکندی در همین آغاز کار شکست 
سختی برابر تیم محمود یاوری متحمل شدند و شاید این شکست 
نشانگر فصل بسیار سختی برای ذوب آهن باشد. گفتنی است، این 
سنگین ترین شکست ذوب آهن برابر فجرسپاسی در لیگ برتر بود. 
پیش از این شکست دو بر صفر سنگین ترین شکست ذوب آهن 
برابر فجر به شمار می رفت و در مجموع نیز این چهارمین شکست 
برابر فجرسپاسی در لیگ برتر محس��وب می شد. غیبت مهدی 
رجب زاده و قاسم حدادی فر عالمت سؤال بزرگ این دیدار بود. به 
گفته سرپرست ذوب آهن این تیم هیچ مصدوم و محرومی برای 
دیدار برابر فجر نداش��ت و باید دید رجب زاده و حدادی فر به چه 

دلیل برابر فجرسپاسی بازی نکردند؟!

سرپرست س��ازمان لیگ با گله مندی از مس��ئوالن صداوسیما 
تأکید کرد: مردم بدانند با این وضعیت هفته دوم لیگ از تلویزیون 
پخش نمی شود؛ چون ظاهرا دوستان در صداوسیما در یک برج 
عاج نشسته  اند تا کسی به آنها نزدیک نشود! غالمرضا بهروان که 
به تازگی از اجالس کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( برگشته، 
در گفتگویی در واکنش به این که ظاهرا دوباره فدراسیون بر سر 
حق پخش تلویزیونی کوتاه آمد و مسابقات هرچند ظاهرا موقتی، 
اما پخش ش��د! گفت: ما چیز زیادی از صداوس��یما نخواستیم. 
ما فقط می خواهیم حقوق فوتبال پرداخت ش��ود و حاضریم با 
صداوسیما تعامل کنیم، اما انگار آنها در یک برج عاج نشسته اند و 
از خودشان تابویی ساختند که کسی نتواند نزدیک شان شود! وی 
با ابراز گله مندی از مسئوالن صداوسیما ادامه داد: ما در هفته اول 
به خاطر مردم حاضر شدیم دوربین های تلویزیون به ورزشگاه ها 
راه پیدا کنند تا هفته اول لیگ پخش شود. تقاضاهایی از سوی 

مقامات بلندپایه از علی کفاشیان، رییس فدراسیون شده بود تا 
بازی های هفته اول پخش شود. من این ها را می گویم تا قضایا را 
بدانند. االن هم به مردم می گویم که اگر در روزهای آینده توافقی 
میان فدراسیون و صداوسیما نباش��د، از پخش تلویزیونی هفته 

دوم لیگ معذور خواهیم بود.
وی در واکنش به این که صداوس��یما با چه مبلغی برای امضای 
توافقنامه موافقت کرده، به ایس��نا گفت: مبلغ درخواستی ما از 
صداوس��یما در حد قابل توجهی بیش��تر از مبلغ قرارداد فصل 
گذش��ته اس��ت، اما حاضریم در این باره با صداوس��یما تعامل 
کنیم. صداوسیما می گوید س��الی 500 میلیون تومان به مبلغ 
قرارداد فصل گذشته اضافه می کند، در حالی که آنها درآمدهای 
میلیاردی هنگفتی از پخش بازی های لیگ به دست می آورند. 
بهروان درباره دستاورد جلسات کمیته مسابقات AFC و تکلیف 
برگزاری جام حذفی گفت: AFC اجازه برگزار کردن یا نکردن 
جام حذفی را به خودمان واگذار کرد و اعالم کرد می توانیم تمام 
سهمیه های ایران را در لیگ قهرمانان آسیا از نتایج لیگ برتر به 
آنها معرفی کنیم، اما با صحبت هایی که میان خودمان داش��ته 
و بررسی هایی که بنده داش��تم، امیدواریم جام حذفی را با یک 
برنامه ریزی دقیق و جابه جا ک��ردن بعضی از آنها، برگزار کنیم. 
وی در پاسخ به این س��ؤال که قرار اس��ت برای مربیانی که در 
نشست های خبری حاضر نمی شوند جریمه پنج میلیون تومانی 
تعیین شود، تصریح کرد: این موضوع را برای تصویب در جلسه 

هیأت رییسه مطرح خواهیم کرد. 

جام حذفی برگزار می شود فجرسپاسی شیراز ۳ - ذوب آهن اصفهان صفر

بهروان: از پخش هفته دوم لیگ معذوریم!شکست سنگین پیرمردها در آغاز دوباره لیگ



یادداشت

ایجاد کمیسیون محیط زیست در 
مجلس شورای اسالمی ضروری است 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد 
کمیسیون تخصصی و مستقل توسعه پایدار محیط زیست در مجلس 
شورای اسالمی یک ضرورت است. سعید یوس��ف پور که دراین باره 
با ایرنا سخن می گفت، بیان داش��ت: با توجه به اهمیت توسعه پایدار 
و حفظ محیط زیس��ت در راس��تای بهره برداری مطلوب تر، تشکیل 
کمیسیون حفاظت از محیط زیست در مجلس ضروری به نظر می رسد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود کمیس��یون ه��ای تخصص��ی در مجلس 
ش��ورای اس��المی، اظهار داش��ت: الیحه ها و  طرح ه��ا و موضوعات 
کارشناس��ی مرب��وط ب��ه آن، قب��ل از ارای��ه و تصوی��ب در صح��ن 
 علن��ی مجل��س در کمیس��یون ه��ای تخصص��ی بح��ث و بررس��ی 
می ش��ود، درحالی که مس��ائل مربوط ب��ه حوزه محیط زیس��ت در 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. یوس��ف پور تأکید کرد: باتوجه به این که منع 
قانونی در راستای ایجاد کمیسیون مستقل محیط زیست در مجلس 
شورای اسالمی وجود ندارد، تشکیل این کمیسیون برای توسعه پایدار 
در محیط زیس��ت ضروری اس��ت. مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: در حوزه محیط زیست مسائل 
مهمی همچون فرس��ایش خاک، ریزگردها، فقر مراتع و س��یالب ها 
مطرح است که نیاز به یک مرجع مستقل برای پیگیری تخصصی امور 

در مجلس شورای اسالمی دارد.

با صرفه جویی آب همه 
مشکالت حل می شود

مدیرعامل ش��رکت آبفار چهارمحال و بختیاری گفت: با 
فرافکنی، دیگر استان ها را عامل ایجاد مشکالت ناشی از 

خشکسالی جلوه دادن، بی عدالتی است.
 قاس��معلی خدابخش��ی اظهار داش��ت: بعض��ی مدعی 
هس��تند که می��زان برداش��ت و مصرف آب م��ردم این 
اس��تان از رودخانه زاینده رود بیش از اس��تاندارد است 
که این مس��أله را دلیلی ب��رای احداث تون��ل اول و دوم 
گالب و مدیری��ت، هدای��ت و کنترل آب ق��رار داده اند. 
برهمین اس��اس الزم اس��ت تا میزان مصارف آب برای 
افکار عمومی اطالع رسانی ش��ود تا مشخص شود میزان 
برداش��ت آب اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری چقدر 
اس��ت. وی افزود: در مدت40 س��ال گذش��ته برابر آمار 
رس��می مدیریت مناب��ع آب،500 میلی��ون مترمکعب 
آب س��د زاینده رود کاهش یافت��ه و در کنار این، چیزی 
نزدیک ب��ه 400 میلی��ون حق آبه در زیردس��ت زاینده 
رود و حوضه اس��تان اصفهان افزایش یافته اس��ت. این 
میزان ب��ه ویژه در کان��ون جمعیتی مص��ارف صنعتی و 
انتقال به اس��تان های دیگر مش��خص است.خدابخشی 
گفت: طرح  ه��ای انتق��ال آب بین حوضه ای ب��ه عنوان 
 یک راهکار تأمی��ن آب در کانون ه��ای مصرفی اگر چه 
به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما به مصداق 
هر کار دیگر ابتدا باید نیازهای حوضه مبدأ در نظر گرفته 
شود، س��پس این گونه طرح ها اجرایی شود. مدیرعامل 
ش��رکت آبفار چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: 
اجرای این گونه طرح ها نباید موجب بر هم زدن وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی و حوضه مبدأ و مقصد شود. وی در 
ادامه بر ضرورت اصالح الگوی مص��رف آب تأکید کرد و 
گفت: برهمین اساس، الزم اس��ت تا تما م روستاییان نیز 
مصرف آب خود را مدیریت کنند و عالوه بر رعایت الگوی 
مصرف آب و تالش در راس��تای اص��الح الگوی مصرف، 
 در فص��ل تابس��تان صرفه جوی��ی را نیز مدنظر داش��ته 

باشند.
وی تصریح کرد: این در حالی  اس��ت ک��ه با صرفه جویی 
در مصرف آب می توانیم عالوه بر این که همیشه آب در 
دسترس داشته باش��یم، دیگران را نیز از این مایه حیات 
بهره مند کنیم. خدابخش��ی با اعالم آخرین وضعیت آب 
شرب روستاهای استان گفت: در صورتی که خانوارهای 
روس��تایی در مصرف آب صرفه جویی نکنند، مجبور به 

جیره بندی آب هستیم.

خبر ویژه

رییس شورای فرهنگ عمومی شهرکرد 
 مراد کاظمی 

آحاد جامعه با همدلی و داش��تن مش��ارکت معنوی در ماه 
رمضان، به یک شور و نش��اط جمعی در پرتو معنویت دست خواهند 
یافت؛ چرا که در این ماه فعالیت های مذهبی با حضور پرشور مردم 
رنگ و بوی دیگری می یابد و به همین دلیل می توان گفت با حضور 
مؤمنین در جامعه و امر به معروف و نهی از منکر لسانی و عملی، نیازی 

به حضور قوه قهریه نخواهد بود. 
ماه مبارک رمضان، ماه رونق فرهنگ های آیینی در بین مردم است 
که با هم��کاری و هماهنگی 
نهادها شکل جمعی به خود 

می گیرد. 
فرهنگ عموم��ی مبتنی بر 
همه اعتقادات��ی اس��ت که 
ریشه در رفتارهای اجتماعی 
دارد و در کوت��اه مدت مورد 

تغییر قرار نمی گیرد. 

رمضان ماه نشاط معنوی است و 
نیازی به قوه قهریه نیست

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
چهارمحال و بختیاری 282 مهد کودک دارد 

 حسین سعیدی، مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری دارای 
282 مهد کودک است  که 150 کودک شیر خوار در این مهدها  خدمات دریافت می کنند. از این 

تعداد، 101 مهدکودک خصوصی و شش مهدکودک خودکفا در این استان وجود دارد.
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  معاونت دانش��جویی فرهنگی دانشگاه 
گروه 
عل��وم پزش��کی ب��ا هم��کاری آموزش شهرستان

کارکنان، اقدام به برگزاری همایش��ی با 
عنوان مثبت اندیشی و تغییر نوع نگاه کرد. در این همایش  که با 
حضور 450 نفر از پرسنل دانشگاه و مراکز تابعه در سالن ابن سینا 
برگزار شد، مهرعلیان، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم 
پزش��کی هدف از برگزاری این همایش را افزایش میزان آگاهی 
کارکنان و ارتقای سطح آگاهی ها، تغییر نوع نگرش کارکنان در 
محیط اداری و تغییر نگرش در رفتار با کارکنان و ارباب رجوع بیان 
کرد. وی افزود: در این همایش از کلیه کارکنان دانشگاه و مراکز 

بهداشتی شهری و روستایی دعوت به عمل آمده است.
فرهنگ، استاد دانشگاه و یکی از سخنرانان مجرب کشور در این 
همایش در زمینه های علمی و اعتقادی ایراد سخن کرد و موضوع 
مثبت اندیش��ی را یک موضوع مهم علمی و اجتماعی  دانس��ت 
 و از این موض��وع به عنوان یک مس��أله مهم در بی��ن کارکنان و 
خدمت رس��انان یاد کرد. وی این موضوع را با بیان آیاتی ازقرآن 
کریم توضیح و ادامه داد: بحث مثبت اندیشی در ضمیر ناخودآگاه 
انسان قابل بررس��ی اس��ت. وقتی ضمیر ناخودآگاه واژه خنثی 
دریافت می کند، هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد، ولی وقتی 
واژه مثبت یا منفی دریافت می کند، از خود واکنش نشان می دهد. 
وی ادامه داد: اگر اندیشه مثبت باشد، مغز نیز مثبت عمل می کند. 
بر همین اس��اس واژه های منفی که در ناخودآگاه تکرار ش��وند، 

انسان را خسته و بیمار و بالعکس واژه های مثبت، انسان را شاداب 
و بشاش می کنند. وی خاطرنشان کرد: براساس علم روانپزشکی 
اندیش��ه مثبت نقش درمانگری دارد و تنه��ا قرص های اعصاب 
نیس��تند که درمانگرند، بلکه مثبت اندیشی نیز تأثیربسزایی در 

درمان دارد. 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه برتر 
در راس��تای اجرای صحیح روند اش��تغال وکار آفرینی در سال 
1390، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان دانشگاه برتر با 
رویکرد اشتغال وکار آفرینی معرفی و موفق به دریافت لوح سپاس 
از  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ش��د. در این لوح از 
زحمات و تالش های ریاست، معاونت توسعه وکارکنان دانشگاه 

تجلیل شده است.  

 همایش پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر برگزار 
شد

 روزشش��م تیرماه مص��ادف با روزجهان��ی مب��ارزه باموادمخدر 
و12-5تیرماه هفته مبارزه باموادمخدر نامگذاری ش��ده اس��ت.

شعارسازمان جهانی بهداشت در این سال »نسل جوان ایمن در 
برابر اعتیاد سرمایه ملی است، پس به سالمت فکرکنیم نه به مواد« 
بود. به همین مناسبت همایشی با عنوان پیشگیری از سوءمصرف 
مواد مخدر با حضور فرماندار، مسئوالن ادارات، رابطین سالمت 

ادارات، مش��اوران و مربیان تربیتی آموزش وپ��رورش، رابطین 
 بهداش��تی و خان��واده معتادان گمنام در محل س��الن س��ینما 
هش��ت ش��هریور بروجن برگزار ش��د. در ابتدا دکتر اعتمادی، 
سرپرست شبکه درسخنان کوتاهی اعالم کرد: درسال 1390تعداد 
مراجعین به مرکز ترک اعتیاد و مش��اوره قب��ل از ازدواج 56 نفر 
 بوده که از این تع��داد، چهار نفر زن و52نفر مرد ب��وده اندکه در 
صد کالس آموزشی مختلف شرکت کرده اند. وی افزود: طی سه 
ماه اول سال 91 نیز تعداد20مورد جدیدجهت ترک مواد به این 
مرکز مراجعه کردند وتشکیل پرونده دادند. در ادامه این همایش، 
فرماندار شهرس��تان بروجن برگزاری چنین همایش هایی را به 
منظور ارتقای س��طح آگاهی مردم و دع��وت از جوانان مطلوب 
ارزیابی کرده و از مسئوالن خواست درجهت آگاهی خانواده ها و 
جوانان مبنی بر اثرات مخرب و غیرقابل جبران مصرف موادمخدر 
ازهیچ کوششی دریغ نکنند و اعالم آمادگی نمود  که در این راستا 
هرکمکی الزم اس��ت انجام خواهد ش��د. ازدیگربرنامه های این 
همایش می توان به اجرای سرود دانش آموزی وسخنرانی یکی از 
افراد موفق درترک اعتیاد و نمایش کلیپ مستندتوسط سرهنگ 
حس��ینی، فرمانده س��تاد مبارزه باموادمخدر نی��روی انتظامی 
استان که در همایش حضور داشت اشاره کرد. الزم به ذکر است، 
درحاشیه این همایش و در ورودی سالن، نمایشگاهی از تصاویر 
 مربوط به انواع موادمخدر وآثارسوء مواد درخانواده ها و جامعه، 

به ویژه قشر نوجوان و جوان توسط نیروی برپا شده بود.  

 صع�ود گ�روه کوهن�وردی ش�بکه بروجن ب�ه قله 
هفت تنان

گروه کوهنوردی س��المت وابسته به شبکه بهداش��ت و درمان 
شهرستان بروجن به قله هفت تنان زردکوه صعودکردند. ارتفاع 
این قله 4108متر اس��ت که اعضای این گروه این قله را از مسیر 
روستای ش��یخ علی خان درتاریخ های هشتم و نهم تیرماه طی 
کردند. گروه یاد شده متشکل از بهروزپورصفر، غضنفرهادی پور، 

محمد یلمه و مهرداد توکلی هستند.  

 ب�ا تمدید مجوز رش�ته آمار زیس�تی در دانش�گاه 
موافقت شد

 به اس��تناد رأی صادره در دویس��ت و پانزدهمین جلسه شورای 
گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 17اردیبهشت سال 
91، با تمدید مجوز رشته آمار زیس��تی مقطع کارشناسی ارشد 
ناپیوسته با ظرفیت پذیرش چهار دانشجو  برای یک دوره موافقت 

به عمل آمد. 

با حضور 450 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی 

همایش علمی مثبت اندیشی برگزار شد
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مزایده
2894 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 32329 و 32326-2/881. شش دانگ آپارتمان پالک 
14644 فرعی از 5000 اصلی واقع در طبقه اول سمت شرق به مساحت 190 مترمربع به انضمام 
انباری پالک 14633 به مس��احت 10 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مش��اعی 11264 فرعی و 
قدرالسهم از راه پله مشاعی 14635 فرعی و موتورخانه مشاعی شماره 14640 فرعی و پارکینگ 
مشاعی شماره 14641 فرعی و حیاط مشاعی شماره 14642 واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: 
اصفهان خ آبشار سوم، شرق پل های غدیر، مجتمع مسکونی فراز طبقه اول، سمت شرق که اسناد 
آن در صفحات 270 و 273 دفتر 1000 امالک ذیل شماره ثبت 185596 و 185598 به نام مهرداد 
ش��ب انگیز نسبت به پنج دانگ و فریبا اسماعیل پور فرد نس��بت به یک دانگ ثبت و صادر شده 
اس��ت با حدود آپارتمان شمااًل انکساراً در پنج قس��مت پنجره و دیواریست به فضای خیابان به 
طول های 1 متر و 1/20 متر و 1/20 متر 1/20 متر و 3/30 متر شرقًا اول بطول 1/55 متر پنجره 
و دیواریس��ت به فضای خیابان دوم بطول 31/30 متر دیواریس��ت به دیوار پالک 2232 فرعی 
جنوبًا بطول 6/75 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی 14642 غربًا اوالً انکساراً در 
6 قسمت پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی 14642 فرعی بطول های 1/05 متر و 1/05 
متر و 4/80 متر و 2/70 متر و 1/65 متر و 0/90 متر دوم در س��ه قس��مت که قسمت دوم شمالی 
اس��ت بطول های 4/70 متر و 1/60 متر و 1/90 متر به دیوار اش��تراکی با آپارتمان پالک 14643 
فرعی سوم در سه قسمت پنجره و دیواریست به هواکش بطولهای 0/90 متر و 1/20 متر و 0/90 
متر چهارم بطول 1/20 متر به دیوار اش��تراکی ب��ا آپارتمان مذکور پنجم بطول 1/40 متر پنجره 
و دیواریس��ت به نورگیر ششم در دو قسمت که قسمت دوم قسمتی از شمال مجاور است بطول 
های 4/80 متر و 1/40 متر درب و دیواریس��ت اش��تراکی با راه پله و آسانسور مشاعی 14635 
فرعی هفتم در س��ه قس��مت بطول های 7/70 متر و 0/30 متر و 1/50 متر به دیوار اش��تراکی با 
آپارتمان 14643 فرعی حدود انباری: شمااًل در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است بطول های 
1/25 متر و 0/80 متر و 1/10 متر به دیوار اش��تراکی با انباری 14632 فرعی ش��رقًا بطول 3/20 
متر دیواریس��ت به دیوار تحتانی پالک 2232 جنوبًا در س��ه قسمت که قسمت دوم شرقی است 
بطول های 1/75 متر و 0/50 متر و 1/20 متر و دیواریس��ت به تحتانی عرصه مشاعی غربًا اول 
بطول 3/20 متر به دیوار اشتراکی با انباری 14634 فرعی دوم بطول 1/40 متر درب و دیواریست 
اشتراکی با راه پله مشاعی و راهرو بین انباری 14635 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق عبارت اس��ت از ششدانگ آپارتمان به پالک ثبتی شماره 14644 از 5000 واقع در طبقه اول 
س��مت شرقی با قدرالحصه از مش��اعات به انضمام انباری پالک 14633 با مصالح اسکلت بتنی، 
سقف ها تیرچه و بلوک، بدنه های داخلی گچ کاری و رنگ شده، کف ها سرامیک، کابینت ها ام دی 
اف، سرویس های بهداشتی تا سقف کاشی، درب های داخلی چوبی با رنگ سیلر و کیلر، پنجره 
ها پروفیلی، گرمایش پکیج، رادیاتورها آلومینیومی، نماها س��نگ و آجر، آب و فاضالب و برق و 
گاز و آسانسور دایر و عمر ساختمان حدود 13 سال می باشد ششدانگ ملکی آقای مهرداد شب 
انگیز نسبت به پنج دانگ و فریبا اسماعیل پور فرد نسبت به یک دانگ که طبق اسناد رهنی شماره 
141147-1358/6/4 و 150787-1387/11/13 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک سامان شعبه 
اصفهان واقع می باش��د و مدت بیمه منقضی شده اس��ت از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1391/5/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه 
اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 

و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا ای��ن آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1391/4/31 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 

به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 5742 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
2908 اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالس��ه 338/90 ج 1 له آقای محمدباقر س��لطانیان با وکالت امیرحس��ین شیرانی و علیه 
علیرضا زمانی علویجه به نش��انی خ کهندژ، ایستگاه سودان، کارگاه صنعتی نقش جهان مبنی بر 
مطالبه 266/831/609 ریال اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و اجرایی متعلقه و مبلغ 6/665/000 
ریال حق االجرای دولتی در روز ش��نبه تاریخ 91/5/14 از س��اعت 8 تا 10 صبح در محل اجرای 
احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی، اتاق 332، طبقه س��وم دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت 
جهت فروش کارگاه صنعتی واقع در خ کهندژ )آیت اله اشرفی اصفهانی(، نبش کوی شمس آبادی، 
کارگاه صنعتی زمانی که اوصاف ملک عبارتند از مس��احت حدود 390 مترمربع و اعیانی حدود 
150 مترمربع و مدارک قدیمی دست نویسی )قباله ای( که اکنون در تصرف آقای علیرضا علویجه 
می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال( 
ارزیابی گردیده است که مصون از تعرض طرفین قرار گرفته است برگزار نماید. طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزایده با مراجعه به آدرس فوق، از آن بازدید و با تودیع 10 درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. م الف/ 5995 رنجبر- مدیر اجرای احکام شعبه 

اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
3022 در خصوص پرونده کالس��ه 348/91 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه 

مبلغ 40/000/000 ریال بابت دو فقره س��فته به طرفیت ابراهیم و اسماعیل راحلی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/6/1 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
3023 در خصوص پرونده کالس��ه 346/91 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت دو فقره س��فته به طرفیت ابراهیم و اس��ماعیل راحی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/6/1 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف 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 شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

3024 در خصوص پرونده کالس��ه 347/91 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه 
دو فقره سفته به مبلغ 40/000/000 به طرفیت ابراهیم و اسماعیل راحلی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/6/1 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است. 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 شماره دو شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
3025 در خصوص پرونده کالس��ه 726/91 خواهان افس��انه حمیدی دادخواستی مبنی بر انتقال 
س��ند فیاضی و به طرفیت حمیدرضا ربانی حقیقی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 91/6/1 س��اعت 10/30 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 
ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده اموال غیرمنقول
3031 شماره: 5143 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )پرونده اجرایی 4/1702( ششدانگ قطعه زمین 
که به صورت خانه درآمده پالک ش��ماره 270 فرعی مجزا ش��ده از 7190 که آن هم تفکیک شده 
از 6724 واقع در اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 232 
مترمربع موردثبت صفحه 574 و 558 دفاتر 237 و 201 امالک با جمیع توابع و لواحق و متعلقات 
و منضمات شرعیه و عرفیه آن که سند آن صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه بدین شرح 
ش��مااًل: در دو قسمت درب و دیواریست به خیابان به طول های 11 متر و 2/65 متر شرقًا: درب 
و دیواریس��ت به کوچه به طول 23 متر جنوبًا: دیواریس��ت به پالک فرعی 311 به طول 13 متر 
غربًا: دیواریست به پالک فرعی 269 به طول 25 متر، ملکی بتول پورصالح کچومثقالی و محمود 
پورصالح کچومثقالی فرزندان رضا و ابراهیم شناسنامه 4656 و 25 اردستان ساکنین اردستان 
ش��هرک شهید بهشتی کوچه شهریور پالک 22 و سایر مشخصات عبارتند از: بدلیل بسته بودن 

درب من��زل گزارش کارشناس��ی از بیرون از خانه صورت پذیرفت مح��ل مورد بازدید دارای 
323 مترمربع عرصه و 400 مترمربع اعیانی می باشد اعیانی مشتمل بر یک باب منزل مسکونی 
دو طبقه اس��ت مصالح دیوارها آجری سقف تیرآهن نمای خارج آجر و سنگ درب های خارجی 
پروفیل و آلومینیوم و مش��ترکات آب دو انش��عاب، برق دو انشعاب، گاز یک انشعاب و تلفن دو 
انشعاب می باشد، که به موجب سند رهنی 234424-88/12/15 دفتر 309 تهران در رهن شرکت 
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو می باش��د و از س��اعت 9 صبح الی ساعت 12 
روز دوشنبه مورخه 91/5/16 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان از طریق مزایده از مبلغ 
1/384/000/000 ریال ارزیابی توس��ط کارش��ناس رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
از طرف خریدار فروخته می ش��ود. آدرس ملک: اردستان شهرک شهید بهشتی کوچه شهریور 
پالک 22 می باشد. ضمنًا بدهی های مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مص��رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ه��ای مالیاتی وعوارض 
ش��هرداری و غیره به عهده برنده مزایده اس��ت. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان منتشر خواهد شد. م الف/ 141 فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مزایده اموال غیرمنقول
3032 ش��ماره: 5144 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )پرونده اجرایی 4/1689(. ششدانگ یکباب 
خانه پالک ش��ماره 106 فرعی مجزا ش��ده از 7190 که آن هم تفکیک ش��ده از 6724 واقع در 
اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 269/71 مترمربع 
مورد ثبت صفحه 156 دفتر 192 امالک با جمیع توابع و لواحق و متعلقات و منضمات ش��رعیه 
و عرفیه آن که س��ند آن صادر و تس��لیم گردیده اس��ت با حدود اربعه بدین ش��رح شمااًل: پی 
مش��ترک با پالک 79 فرعی به طول 10/50 متر ش��رقًا: دیواریست به پالک 105 فرعی به طول 
24/13 متر جنوبًا: درب و دیوار بخ خیابان به طول 10/50 متر غربًا: دیواریس��ت مش��ترک با 
پالک 107 به طول 24/83 متر، ملکی محمد عابدینی فرزند غالمرضا شناسنامه 7958 اردستان 
ساکن اردستان پنجاه دستگاه کوچه الله شرقی پالک 17 و سایر مشخصات عبارتند از: مصالح 
دیوارها آجری س��قف تیرآهن و خش��تی نمای خارج آجر ماشینی س��طوح داخلی گچ و رنگ 
س��رامیک و سنگ کف سرامیک درب های خارجی پروفیل و آلومینیوم درب های داخلی چوبی 
و دارای س��رویس کاشی و سرامیک آشپزخانه اوپن و... و دارای مشترکات آب برق و گاز، که 
به موجب سند رهنی 234219-88/12/03 دفتر 309 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات 
و لوازم یدکی ایران خودرو می باش��د و از ساعت 9 صبح الی ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 
91/5/16 در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان از طریق مزایده از مبلغ 598/000/000 
ریال ارزیابی توس��ط کارشناس رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار 
فروخته می ش��ود. آدرس ملک: اردستان شهرک هفت تیر خیابان 20 متری پالک 53 می باشد. 
ضمنًا بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره 
به عهده برنده مزایده است. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتشر 

خواهد شد. فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزایده اموال غیرمنقول
3033 ش��ماره: 5147 آگهی مزای��ده اموال غیرمنقول )پرونده اجرایی 4/1709( شش��دانگ یک 
درب باغ پالک ش��ماره 4121 واقع در کوی مون اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثب��ت اصفهان م��ورد ثبت صفحه 479 دفتر 175 امالک با جمی��ع توابع و لواحق و متعلقات 
و منضمات ش��رعیه و عرفیه آن که س��ند آن صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه بدین 
ش��رح شمااًل: به شارع ش��رقًا: به جای دیوار اش��تراکی با باغ 4122 جنوبًا: به دیوار اشتراکی 
ب��ا باغ 4120 غربًا: به ش��ارع، ملکی بتول پورصالح کچومثقالی فرزند رضا شناس��نامه 4656 
اردس��تان ساکن اردستان شهرک شهید بهشتی کوچه ش��هریور پالک 22 و سایر مشخصات 
عبارتند از: به دلیل بسته بودن درب باغ تهیه گزارش کارشناسی با اندازه گیری از بیرون و با 
اس��تفاده از مستندات موجود صورت پذیرفت محل مورد بازدید دارای 1200 مترمربع عرصه 
و هفتاد مترمربع اعیان می باش��د ملک مشتمل بر باغ )اکثر درختان خشکیده( دیوار کشی )یک 
ضلع مخروبه( و س��اختمان به صورت انبار است مصالح دیوارها آجر و بلوک- سقف تیرآهن 
و تیر چوبی درب های خارجی پروفیل و مش��ترکات مش��خص نیست، که به موجب سند رهنی 
233862-88/11/10 دفتر 309 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران 
خودرو می باش��د و از ساعت 9 صبح الی س��اعت 12 روز دوشنبه مورخه 91/5/16 در محل 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان از طریق مزایده از مبلغ 515/000/000 ریال ارزیابی توسط 
کارش��ناس رسمی ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار فروخته می شود. 
آدرس ملک: اردستان کوی مون بعد از مسجد قاسم می باشد. ضمنًا بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض ش��هرداری و غیره به عهده برنده مزایده است. 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتش��ر خواهد شد. فدائی- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزایده
3034 ش��ماره: 5146 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )پرونده اجرایی 4/1687( شش��دانگ قطعه 
زمین پالک ش��ماره 7722 فرعی واقع در اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 145/02 مترمربع مورد ثبت صفحه 316 دفتر 173 امالک با جمیع توابع و 
لواحق و متعلقات و منضمات ش��رعیه و عرفیه آن که س��ند آن صادر و تسلیم گردیده است با 
حدود اربعه بدین ش��رح ش��مااًل: به دیوار پالک شماره 3856 به طول 7/90 متر شرقًا: به دیوار 
پ��الک 7723 به ط��ول 16/85 جنوبًا: درب و دیوار به کوچه منس��ده احداثی به طول 8/40 متر 
غربًا: به دیوار پالک 3826 به طول 16/70 متر، ملکی عباس��علی فدائی اردستانی فرزند محمود 
شناس��نامه 302 اردستان ساکن اردس��تان کوی راهمیان و سایر مشخصات عبارتند از: زمین 
به مساحت 145/2 مترمربع و بدون هرگونه اعیانی، که به موجب سند رهنی 89/10/29-2207 
دفتر 1179 تهران در رهن ش��رکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو می باشد 
و از س��اعت 9 صبح الی س��اعت 12 روز دوشنبه مورخه 91/5/16 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالک اردس��تان از طریق مزایده از مبلغ 126/000/000 ریال ارزیابی توسط کارشناس رسمی 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود. آدرس ملک: اردستان 
خیابان قیام کوچه ش��هید عباس خانی می باش��د. ضمنًا بدهی های احتمالی مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره به عهده برنده مزایده است. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان منتشر خواهد شد. فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده اموال غیرمنقول
 )4/1688 اجرای��ی  )پرون��ده  غیرمنق��ول  ام��وال  مزای��ده  آگه��ی   5145 ش��ماره:   3035
شش��دانگ قطع��ه مل��ک محصور پ��الک ش��ماره 4657 فرع��ی که ش��ماره ه��ای 7572 الی 
7574 ازآن مج��زا گردی��ده واق��ع در ک��وی مون اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمس��یر 
بخ��ش 17 ثب��ت اصفه��ان ب��ه مس��احت 425 مترمربع م��ورد ثب��ت صفح��ه 307 دفتر 187 
 ام��الک ب��ا جمی��ع توابع و لواح��ق و متعلق��ات و منضمات ش��رعیه و عرفیه آن که س��ند آن 
صادر و تسلیم گردیده اس��ت با حدود اربعه بدین شرح شمااًل: در امتداد غیرمستقیم به کوچه 
مجموعًا به طول 14/55 متر ش��رقًا: در امتداد غیرمس��تقیم به دیوار ملک 4658 )فعاًل ساختمان 
ش��ده( مجموعًا به طول 40/70 متر جنوبًا: بدیوار ملک در حال ساخت 7573 به طول 9/30 متر 
غرب��ًا: در امتداد غیرمس��تقیم به ملک 4655 حد فاصل جوی صحرائی و مرز اش��تراکی جوی 
صحرائی مجموعًا به طول 45/90 متر، ملکی خانم آمنه زائری امیرانی فرزند حسین شناسنامه 
1300 اردس��تان ساکن اردس��تان باالتر از س��ه راه هالل احمر روبروی نمایندگی ایساکو و 
س��ایر مش��خصات عبارتند از: زمین به مس��احت 425 مترمربع و بدون هرگونه اعیانی، که به 
موجب س��ند رهنی 235930-89/03/29 دفتر 309 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات 
و لوازم یدکی ایران خودرو می باش��د و از ساعت 9 صبح الی ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 
91/5/16 در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان از طریق مزایده از مبلغ 263/000/000 
ریال ارزیابی توس��ط کارشناس رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار 
فروخته می ش��ود. آدرس ملک: اردستان خیابان شهدا جنب گلزار شهدا می باشد. ضمنًا بدهی 
های احتمالی مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره به عهده برنده مزایده اس��ت. این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتش��ر خواهد ش��د. فدائی- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت دادرسی
3036 از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عموم��ی خمین��ی ش��هر در پرون��ده مطروح��ه کالس��ه 
910081 ح 1 ب��ه خان��م مریم س��لطانی خوانده پرونده ف��وق الذکر که مجه��ول المکان اعالم 
ش��ده اس��ت و خواهان آن آق��ای اس��ماعیل ه��وازاده فرزند امیرآقا س��اکن: خمینی ش��هر 
ج��وی آباد قدی��م جنب تکیه چه��ارده معصوم منزل ش��خصی بخواس��ته: تقاضای س��هم 
 مش��اعی بمق��دار 24 حب��ه از 72 حبه مش��اع از پالک ثبت��ی 99/99 بخش 14 ثب��ت اصفهان 
طبق صلح نامه ش��ماره 55791 و در جریان رسیدگی می باشد. اخطار می نماید که برای روز 
2ش��نبه مورخ 91/8/1 س��اعت 9/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی خمینی شهر 
مراجع��ه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بص��ورت کتبی قبل از موعد مقرر بدفتر مربوطه 
اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ در دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت 
دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این 
آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می گردد. م الف/ 12621 دفتر ش��عبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
3037 کالس��ه پرون��د: 229/91، ش��ماره دادنام��ه: 403، مرج��ع رس��یدگی: ش��عبه س��وم 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان خمینی ش��هر، خواهان: ناصر خوش اخ��الق فرزند محمد، 
نش��انی: خمینی ش��هر خ حافظ، کوی کوهی، س��نگبری قائ��م آل محمد )ص(، وکی��ل: عبداله 
حاجی هاش��می فرزند حس��ن نش��انی: خمینی ش��هر میدان ق��دس بل��وار آزادگان جنب بیمه 
 تأمی��ن اجتماع��ی، خوانده: اصغ��ر فخاری فرزن��د رحیم مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالبه، 
گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر 
مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی آقای ناصر خوش 
اخالق با وکالت آقای عبداله حاجی هاش��می بطرفیت آقای اصغ��ر فخاری دائر بر مطالبه مبلغ 
چهل و هفت میلیون ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
دادخواس��ت لغایت زمان اجرای حکم مس��تند ب��ه یک فقره حواله صندوق پ��س انداز و قرض 
الحس��نه ش��هدا بش��ماره 25522 مورخ 90/12/10 بمبلغ 17/000/000 ریال و دو فقره حواله 
تعاونی ثامن الحجج بش��ماره های )1( 31837 م��ورخ 91/3/17 بمبلغ 12/000/000 ریال و )2( 
31836 م��ورخ 91/3/5 بمبل��غ 18/000/000 ری��ال با توجه به مدارک مذک��ور در فوق و عدم 
حض��ور خوان��ده علی رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارائه الیح��ه دفاعیه از جانب وی 
و وجود اصل س��ند مس��تند دین در ید خواهان که داللت بر مش��غولیت ذمه خوانده می نماید 
و با اس��تناد به مواد 198، 515، 519، 520 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 11، 26، 
 27، 28 و 29 و 31 قانون ش��وراها خواس��ته خواهان را محمول بر صحت دانس��ته و خوانده 
را به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و همچنین پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/3/3( لغایت زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی 
محاسبه خواهد شد. محکوم و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در ش��ورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر می باشد. م الف/ 12621  شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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امام جواد علیه السالم:
هر که به خواس��تگاری دختر ش��ما آی��د و به تق��وا و تدیّن و 
امانتداری او مطمئن می باشید با او موافقت کنید وگرنه شما 

سبب فتنه و فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد.

عجیب ترین زوج های دنیا 

در این مطلب به تعدادی از زوج های بس��یار عجیب که ش��اید در دنیا 
کاماًل منحصر به فرد باشند، اشاره می کنیم.

جوان ترین زوج دنیا
 هر دختر جوانی همیش��ه آرزوی عروس ش��دن را دارد و ب��ه آن فکر 
می کند. دختر بچه ها دوست دارند تا هرچه زودتر لباس عروس به تن 
کنند، اما این امر در مورد جایا کوپر متفاوت است. او در سن 9 سالگی در 
حالی که می دانست بر اثر بیماری زیاد زنده نمی ماند، تصمیم به ازدواج 
گرفت. داماد که تنها هفت سال سن دارد، همبازی جایا در کودکی بود. 
این دو در س��ال 2009 با یکدیگر ازدواج کردند. جایا چند ماه پس از 

این ازدواج در گذشت.

زوجی با نام مشترک
این که عروس و داماد دارای یک تاریخ تولد باشند شاید عجیب باشد، 
ولی خیلی شگفت انگیز نیس��ت، اما یک زوج دارای نام های مشترک 
هس��تند. این زوج هر دو کلی هیلدربنت نام دارن��د و از اهالی تگزاس 
در آمریکا هس��تند. این دو، دلیل اصلی آشنایش��ان را نیز همین اسم 

مشترک می دانند.

خوش ش�انس ترین زوج دنیا
 برنده ش��دن در یک مس��ابقه به تنهایی یک خوش شانسی محسوب 
می ش��ود، حال تصور کنید یک زوج با یک ش��ماره خ��اص دوبار یک 
مسابقه را برنده شود. خانواده آنجلو توانست در یک مسابقه تلویزیونی 
دوبار با یک شماره منحصر به فرد برنده شود. این خانواده در سال 1996 

برای اولین بار و در سال 2007 دومین بار این جایزه را دریافت کرد.

دور از هم ترین زوج
بوریس و آنا کوزلو، زوجی هس��تند که برای مدت طوالنی 60 سال از 
یکدیگر دور بودند. این زوج تنها سه روز در کنار هم زندگی کردند و پس 
از آن بوریس مجبور ش��د به ارتش بپیوندد و پس از بازگشتش، دیگر 
خانواده اش در آن خان��ه زندگی نمی کردند. پس از 60 س��ال این دو، 
همدیگر را دوباره پیدا کردند و زندگی ناتمامشان را بار دیگر آغاز کردند.

کشف اسکلت مشهورترین 
مدل داوینچی

باستان شناسان اطمینان دارند با کشف استخوان های مونالیزا رازی 
را که در پس مشهورترین نقاشی جهان وجود دارد کشف کرده اند.

به گزارش مهر، باس��تان شناسان با حفر س��طح زیرین یک صومعه در 
فلورانس، اس��کلتی یافته اند که اعتقاد دارند متعلق به لیزا گراردینی، 
مدل شاهکار و اس��رارآمیز لئوناردو داوینچی اس��ت. باستان شناسان 
 اس��کلتی را یافته اند ک��ه اعتق��اد دارند متعل��ق به مدلی اس��ت که 
الهام بخش نقاش��ی مونالیزای داوینچی بوده است. این صومعه محل 
تدفین لیزا گراردینی، همس��ر تاجر ثروتمند ابریشم در فلورانس است 
که مدل نقاشی داوینچی ش��د. لیزا گراردینی، همسر فرانسیسکو دل 
جیکوندو، تاجر مشهور ابریش��م بود. در ایتالیا مونالیزا به ال جیوکوندا 
مشهور است. مورخان مدرن در این رابطه اتفاق نظر دارند که بانویی که 
در تابلوی مونالیزا به تصویر کشیده شده، همان لیزا دل جیوکوندو است 
 که پس از مرگ همسرش راهبه ش��د. وی در روز 15 ژوئیه 1542، در 
63 سالگی درگذشت. یک گروه باستان شناسی از سال گذشته صومعه 
متروکه س��نت اورس��وال را حفاری کرد. آنها ابتدا مجب��ور بودند بتن 
ضخیمی را در سطح این صومعه حفر کنند که به دنبال برخی تالش ها 
برای تبدیل کردن این صومعه به سربازخانه ارتش ساخته شده بود، اما 
به سرعت به هدف رسیدند. آنها سردابی پیدا کردند که اعتقاد داشتند 
محل تدفین لیزاس��ت و پس از آن که در این قسمت نیز حفاری هایی 
انجام دادند، به جمجمه یک زن رس��یدند. این جمجمه یک و نیم متر 
زیر سطح اصلی صومعه در کنار چند اس��تخوان دنده و مهره پیدا شد. 
طرح های باس��تان شناس��ان پس از این کشف متوقف ش��د؛ چرا که 
بودجه آنها به پایان رسید، اما این تحقیقات از ماه گذشته از سرگرفته 
شده است. این گروه تحقیقاتی اعتقاد دارد جمجمه و استخوان هایی 
که سال گذشته در پی حفارهای خود به دس��ت آورده، متعلق به لیزا 
گراردینی است. این جمجمه درکنار استخوان های دنده و مهره های 

ستون فقرات، 1/5 متر در زیر سطح صومعه قرار داشت.
قرار است این استخوان ها مورد بررس��ی قرار بگیرند تا مشخص شود 
که با جمجمه کشف شده ارتباط دارد یا خیر. دانشمندان پس از ثابت 
 DNA کردن نسبت جمجمه و استخوان های کشف شده، به بررسی
 اس��تخوان ها با بقایای ب��ه جای مان��ده از دو فرزند این مدل نقاش��ی 
می پردازد. وقتی که دانش��مندان صحت و سقم اسکلت و استخوان ها 
را مشخص کردند، اقدام به بازسازی صورت آن می کنند تا مقایسه ای 
میان نقاشی 500 ساله داوینچی صورت گیرد و ش��اید توانستند رمز 

لبخند مبهم و معمایی مونالیزا را در این فرآیند کشف کنند.
مونالیزا یک نقاشی رنگ روغن اس��ت و درحال حاضر در تملک دولت 
فرانس��ه قرار دارد. این نقاشی مش��هورترین نقاش��ی جهان محسوب 

می شود.

با فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان و نیاز روزه داران به 
اس��تفاده از مواد غذایی که س��المت آنه��ا حفظ کند، 
واح��د بهبود تغذی��ه مرکز بهداش��ت دانش��گاه علوم 
 پزش��کی اصفهان ب��ه مناس��بت فرارس��یدن این ماه 
توصی��ه های��ی را ارایه کرد. ای��ن توصیه ه��ا که برای 
خوردنی ها و نخوردنی های سحری، افطار و شام است 

به شرح زیر است:

 افطار 
رطب یا خرما + آب: افطار کردن با خرما س��نت اس��ت 
و بهتر اس��ت تا ش��ام چیز دیگری میل نش��ود، اما اگر 
خواس��تید چیز دیگری مص��رف کنید، بهتر اس��ت از 
ش��یرینی جات طبیعی اس��تفاده کنید، مثل عسل به 
صورت شربت یا انگور و کش��مش یا میوه های شیرین 

دیگر.
1    آبی که هنگام افطار می نوشید بهتر است نه زیاد 

گرم باشد و نه زیاد سرد )معتدل(
2     س��عی ش��ود افطار و ش��ام با هم مصرف نشود. 

حداقل نیم ساعت بعد از افطار شام مصرف شود.
3    در افطار لبنی��ات مثل )دوغ و ماس��ت( مصرف 
نشود؛ زیرا بسیار سرد است و برای مغز مضر بوده و چه 

بسا احساس کسالت به انسان دست دهد.
 

شام 
1    حریره بادام ب��ا آرد برنج قهوه ای که با عس��ل یا 

شیره انگور یا شیره خرما شیرین شده باشد.
2     نان + پنیر +سبزی + مغز گردو + چند عدد خرما 

یا مقداری انگور رسیده 
3     اکتفا به یک نوع غذای ساده که بخار پز یا آب پز 

شده باشد. مانند: انواع پلوها و خورش ها.
4     می توان از غذاهای گوش��تی یا غذاهای دریایی 
نیز در وعده شام استفاده کرد، اما به مقدار کم )حداکثر 

دو بار در هفته (
5     می توان از آش جو با کشک مرغوب استفاده کرد.

همچنین انواع سوپ ها نیز می تواند مصرف شود. برنج 
به مقدار کم، خوراک عدسی، گوشت و سبزی

سحر 
1     بهتر است در س��حری از غذاهای گیاهی پخته 
 یا خام اس��تفاده ش��ود. مثال: س��االد فصل + دو قاشق 
غذا خوری جوانه گندم + لیمو ترش تازه و روغن زیتون 
و آن را خوب بجوید. س��پس می توان مق��دار کمی از 
غذاه��ای پخته گیاه��ی مانند پلو و خورش��ت گیاهی 
اس��تفاده کرد. به جای گوشت درس��حری می توان از 

قارچ مصرف کرد.
2     مقداری میوه و مغز بادام خام یا مغز گردو و پسته 
و فندق و تعدادی انجیر خشک خوب جویده شود. بعد 
دو لیوان آب خنک نیز میل ش��ود. می توان در سحری 
چند دانه خرما یا انجیر یا میوه های دیگر نیز تناول کرد.

3    غذاهای حاوی حبوبات، خرم��ا، پنیر، نان گندم 
سبوسدار، شیر، ماس��ت محلی، میوه و سبزیجات، نیز 

می توان مصرف کرد.

 توصیه های کلی در مورد شام و سحری 
1     در هن��گام ش��ام و س��حری فق��ط از ی��ک 
ن��وع غ��ذا اس��تفاده ش��ود ک��ه ش��امل س��ه گ��روه 
 غذای��ی باش��د و در مص��رف چن��د ن��وع غ��ذا باهم 

خودداری کرد.
2    س��عی کنید حتما س��حری میل ش��ود؛ زیرا به 
 فرم��وده پیامب��ر )ص( درآن برک��ت اس��ت و نی��از 
تغذیه ای بدن را در طول روز تأمین می کند و از کاهش 
قند خون و بی  حوصلگی و خستگی و کاهش یادگیری 

جلوگیری می کند.
3     در س��حری غذاهای کم حجم و فیبردار مصرف 

شود. 
4     مصرف سبزیجات و میوه جات هنگام سحری و 
شام بسیار مناسب است و به دفع سموم کمک می کند 

و تشنگی در طول روز را کاهش می دهد.
5     در ش��ام و س��حر س��عی کنید از آرد سبوسدار 
استفاده شود. )نانی که با آرد سبوسدار پخت شده باشد، 

مانند نان سنگک(
6    در س��حری از مص��رف غذاهای��ی مث��ل: کوکو 
سبزی،کوکو سیب زمینی، کتلت، گوشت سرخ کرده، 
جوجه کباب، ماهی کباب، همچین غذاهایی که ادویه 
زیاد دارند خ��ودداری ش��ود؛ زیرا ای��ن غذاها موجب 

تشنگی می شوند.
7     از مصرف غذاهای ش��یرین و چرب مثل زولبیا و 

بامیه در هنگام افطاری خودداری شود. 
8     مصرف غذاهای ساندویچی و س��س مایونز نیز 

ضرر دارد و مناسب نیست. 
9     جهت احساس تشنگی کمتر می توان در پایان 

سحری لیموترش استفاده کرد. 
10     در شام و س��حری از مصرف غذاهای سنگین و 

سرخ کرده پرهیز شود. 
11    بعد از مصرف سحری بال فاصله نخوابید. 

12     در هنگام س��حری از نوش��یدن چای خودداری 
شود؛ زیرا دفع آب بدن را زیاد می کند و موجب تشنگی 

می شود.

 خوردنی ها و نخوردنی های 
ماه رمضان
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دویست و هفدهمین ش��ماره دنیای تصویر با گزارش 
کامل پنجاه و شش��مین جش��نواره فیلم ک��ن و نیز 

پرونده ای درباره سینمای کوبریک منتشر شد.
در ابتدای این ش��ماره و در بخ��ش تازه های 2012، 
مطالب��ی درب��اره فیلم های م��ردان س��یاهپوش3، 
برای افتخار بیش��تر: داس��تان حقیقی کریس��تیادا، 
پرومته، خاط��رات روزانه  چرنوبیل، کش��تی جنگی، 
هتل ماریگولد خارق العاده، س��فید برفی و شکارچی، 
ماداگاس��کار3، آنچه انتظار دارید در زمانی که انتظار 
 می کش��ید، دیکتاتور و قلمروی طلوع ماه می خوانیم. در ادامه این ش��ماره و در قس��مت 
بر صفحه تلویزیون، مطالبی پیرامون پشت کوه های بلند، راه طوالنی و گزارش اختتامیه و 

برگزیدگان نخستین جشنواره بین المللی فیلم ویدئویی تهران آمده است. 
خوش��مزه ترین حلوا در مراس��م ختم خودمان اس��ت! و نیز نقد فیلم های خوابم می آد و 

آزمایشگاه هم در ادامه این شماره منتشر شده است. 
و زشتی چه آسان شکل می گرفت! هم مقاله ای است درباره جمال شناسی سینمای ایران و 
تماشایی هایی از هستی و نمودهای آن در 22 پرده که در بخش ریشه ها منتشر شده است. 
در بخش راهنمای کتاب این ش��ماره، مقاالتی ب��ا موضوع ادبیات و انق��الب، نظریه  فیلم 
عامه پسند، ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله  دیگر، نفس بریده، قول؛ فاتحه ای بر رمان 

پلیسی آمده است.
  1001 فیلمی که باید قبل از مرگ ببینید، هم بخش دیگری از این شماره دنیای تصویر 
اس��ت. در بخش زوم هم گزارش��ی پیرامون احواالت صدور مجوز فیلم سینمایی کوروش 

کبیر منتشر شده است.
 همچنی��ن در ای��ن ش��ماره می توانید ج��داول ف��روش فیلم ه��ای روز، گ��زارش کامل 
پنجاه وششمین جشنواره فیلم کن را بخوانید. این گزارش به همراه فهرست کامل برندگان 
و عکس های اختصاصی دنیای تصویر از جشنواره کن امسال به چاپ رسیده است. بخش 
ویژه این شماره، پرونده خواندنی و جامعی درباره استنلی کوبریک و آثارش است. در این 
پرونده ضمن طبقه بندی فیلم های این اس��تاد مسلم سینما، زندگی و فعالیت های هنری 

کوبریک در قالبی جدید و جذاب گردآوری و ارایه شده است.

تحلیل ه��ای جدید دانش��مندان، ای��ن واقعیت را که 
چرا زمین خشک اس��ت توضیح می دهد. کمبود آب 
در زمین همواره ذه��ن محققان را به خود مش��غول 

کرده است. 
یک مدل اس��تاندارد موجود این واقعیت را که چگونه 
منظومه شمسی از یک دیس��ک گازی تشکیل شده 
توضیح می دهد. مطالعه این دیسک چرخشی متشکل 
از گاز و گرد و غبار که میلیاردها س��ال قبل خورشید 
را احاطه کرد، نشان می دهد که زمین باید یک سیاره 

آبی باشد. مدل مزبور همچنین از آن حکایت دارد که زمین باید از ماده یخی و در ناحیه ای 
حول خورشید شکل گرفته باشد که در آنجا دماها برای متراکم کردن یخ از این دیسک به 
 اندازه کافی پایین بوده اند و بنابراین، زمین باید از ماده ای غنی از آب تش��کیل شده باشد. 
هم اکنون این پرسش مطرح اس��ت که با وجود این واقعیت، چرا س��یاره ما نسبتاً خشک 
است؟ با این حال تحلیل جدید مدل دیسک منسجم )accretion-disk model( که 
توضیح دهنده چگونگی ش��کل گیری سیارات از یک دیس��ک باقی مانده به دور خورشید 
است، دلیل احتمالی خش��کی نس��بی زمین را مطرح می کند. این تحقیق که توسط ربکا 
مارتین و ماریو لیویو از مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی در بالتیمور رهبری شد، نشان می دهد 
که زمین از بقایای صخره ای و در منطقه ای خشک و گرم تر یعنی در درون ناحیه ای موسوم 
به خط برفی )snow line( شکل گرفت. هم اکنون خط برفی در منظومه شمسی و در وسط 
کمربند سیاره ای واقع ش��ده که مخزن آوار و خرده سنگ بین مریخ و مشتری است.  فراتر 
از این نقطه، نور خورشید ضعیف تر از آن است که بقایای یخی به جا مانده از دیسک گازی 
را ذوب کند. مدل های دیسک منسجم، نشان می دهد که خط برفی4/5 میلیارد سال قبل 

یعنی زمان شکل گیری زمین بسیار نزدیک تر به خورشید بوده است.
به گفته مارتین، در صورتی که خط برفی در زمان شکل گیری سیاره ما درون مدار زمین قرار 
می گرفت، سیاره ما هم اکنون باید یخی بود. سیاراتی همچون اورانوس و نپتون که دورتر از 
خط برفی شکل گرفتند از ده ها درصد آب تشکیل شده اند، اما زمین آب زیادی ندارد و این 
امر همواره یک معما بوده است. این دانشمند معتقد است که مدل بازبینی شده یک طرح 

کلی برای تعیین رفتار تمامی دیسک ها به دور ستاره های جوان نیست.

چرا زمین خشک است؟مرور کارنامه استنلی کوبریک در  دنیای تصویر

تصویر جالب از 
نخستین سشوار دنیا

این وسیله بزرگ و حجیم که در تصویر 
مشاهده می کنید، اولین سشوار تولید 
شده در دنیا بوده که در یک سالن 
زیبایی و آرایش در آمریکا وجود داشت.
تصویر نیز در سال 1920 گرفته شده 
است.

دوربین آزمایشات علمی ناسا با وضوح تصویری باال موفق به 
شکار تصویری فوق العاده از ریگ های روان یکی از دشت های 

قطب شمال مریخ  شده است.
  این دش��ت در ارتفاعی بالغ بر 73 درجه واقع شده و باالتر 
از محل فرود Mars Phoenix متعلق به ناساست که در 
سال 2008 و در ناحیه 68 درجه شمالی بر روی سطح این 

سیاره نشست. 
 ریگزارهای باراچان پدیده ای ش��ناخته شده بر روی سطح 
مریخ بوده و نمونه های مشابهی از این دست بر روی زمین نیز 

قابل مشاهده اس��ت. باراچان  ها با حرکت هوا نیز سرگردان 
می شوند.

  مری��خ از لحاظ جغرافیای��ی بدون تحرک و مرده نیس��ت. 
این س��یاره ش��اید میزبان مناس��بت های زمین شناس��ی 
همچون زمین نباش��د، اما چش��م انداز آن توس��ط بادها و 
تغیی��رات فصل��ی ش��کل داده می ش��ود و ای��ن وع��ده را 
می دهد که هر مس��افری به مریخ )ربات یا انس��ان( ش��اهد 
 دنیای��ی دینامیک و جذاب برای تفحص در س��یاره س��رخ

 خواهد بود.

تصویر زیبای ناسا از ریگ های روان مریخ

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

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

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

چگونه ماه رمضان خود را بگذرانیم؟ دست انداز
با حلول ماه مبارک رمضان به  مجید 

سیاق هر س��ال رس��انه های کافی
مختلف کش��ور پر ش��ده اند از 
توصیه های رنگ و وارنگ در مورد این که چه بخوریم و 
چه نخوریم. البته این کار بسیار جالبی است که انشاءاهلل 
مأجور خواهد بود. اما مسأله اینجاس��ت که اوال میان 
نظرات این کارش��ناس تا آن کارشناس180 و چه بسا 
360 )!( درجه تفاوت وجود دارد. بعضی می گویند این 
 را حتم��ا بخور که حال��ت را جا م��ی آورد، آن دیگری 
می گوید به خدا اگر بخوری پودر می ش��وی! از طرف 
دیگر بعضی از این کارشناسان گویا در سوئیس زندگی 
می کنند و به حکم س��واره بودن، از م��ا پیادگان خبر 
ندارند. مثال یکی، دس��تور طبخ س��االدی متشکل از 
گردوی بافت و عس��ل س��بالن و جوانه گندم و مقدار 
دیگری از این قبیل موجودات را داده که با محاسبات 
حقیر، س��ر به 50 هزار تومان می زند، ل��ذا برای پایان 
دادن به این اغتشاش نظری، حقیر تصمیم گرفتم دست 
به کار ش��ده و به نوبه خود یک برنام��ه غذایی کامل با 
رعایت همه جوانب ارایه کنم. البته همین جا عرض کنم 
که مسئولیت عواقب بعدی استفاده از این رژیم به عهده 

خود روزه داران عزیز است. 

س�حری: همان طور که می دانید یک اشتباه رایج در 
مورد س��حری، زیاد خوردن آن است. تحقیقات نشان 
داده هرچه کمتر بهتر. لذا پیش��نهاد می کنم در وعده 
سحری مقداری س��ینه جوجه را کباب نموده و با پلو 

میل نمایید.
 اما از آنجا که مرغی وجود ندارد و اگر هم به وجود بیاید، 
دست من و شما نمی رس��د و تازه، ترویج خوردن مرغ 
)یعنی همین کاری که حقیر دارم می کنم( به فرموده 
مسئوالن عزیز رواج فحش��ا و منکر بوده و کاًل ممنوع 
است... لذا همان پلو را میل می نماییم. فقط روزه داران 
عزیز باید دقت کافی را مب��ذول کنند که به هیچ وجه 
برنج ایرانی برای وعده سحر مناس��ب نیست؛ چرا که 
عالوه بر قیمت کیلویی شش هزار تومان، در تحقیقات 
ما مشخص ش��ده که در این برنج ها ترکیباتی وجود 
داردکه ضرر دارد ، بنابر این مقدار کمی از همین  برنج 
های پاکس��تانی را دم کرده و با روغن بسیار کم صرف 

می کنیم.
 افطار: قبل تره��ا می گفتند بهتری��ن افطار مقداری 
حریره بادام که با ش��یره انگور شیرین ش��ده باشد و یا 
مقداری رطب با شربت عسل است، اما تحقیقات حقیر 
نشان می دهد که این غذاها برای مغز بسیار ضرر دارد؛ 

زیرا شنیدن قیمت آنها موجب سوت کشیدن مخ شده 
و چه بسا مواردی از قاط زدن افراد بعد از آن هم دیده 
شده اس��ت، لذا اصاًل چه کاری هس��ت که آدم افطار 
س��نگین)!( بخورد؟ به خصوص که نیم ساعت بعدش 
هم می خواهد شام بخورد! بنابراین با توجه به این که 
ما ملت چای دوستی هستیم، همان یک لیوان چای را 

با یک نصف حبه قند می خوریم که بهتر هم هست.
شام: خب شام را که اصوالً خیلی از خانواده های ایرانی 
 به دالیل رژیم��ی و غیره از برنام��ه زندگی خود خارج 
کرده اند، لذا تکلیفمان با این دس��ته از دوس��تان که 
روش��ن اس��ت؛ بروند بخوابند که برای سحری خواب 
نمانند. برای بقیه سمج ها که همان طوری دور سفره 
نشس��ته و ما را نگاه می کنند، هم ع��رض می کنم که 
کاًل انواع کباب ها به علت کلس��ترول باال کاماًل مردود 
هستند. غذاهای مرغی هم که هنوز اصغر از صف خرید 
مرغ برنگش��ته و بعید اس��ت حاال حاالها هم برگردد. 
خورش ها هم که وقت می برد تا ج��ا بیفتد، لذا نان و 
پنیر یکش است! بهترین شام که هم سبک است و هم... 
همان سبک است! فقط دقت کنید که گردو و پسته هم 
بدکلسترولی دارند، لذا قید آنها را هم بزنید و آرام آرام 

شامتان را بخورید که از دهن نیفتد. 
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