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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نوسانات اخیر 
نرخ ارز اظهارداش��ت: گرانی و تورم مانند بمبی است که باید 
خنثی ش��ود. محس��ن رضایی تحریم های اقتصادی غرب را 

تهدیدی جدی برای ایران عنوان کرد و...

موتورسواریباکالسباال!

تاحاال به موتورس��واری،آن هم با موتورهای س��نگین 
باالی 1300س��ی س��ی فکر کردید؟ تاحاال ش��ده در 
آرزوه��ا و برنامه های آین��ده تان داش��تن یک هوندا 
repsool یا cbr را قرار داده باش��ید؟ ه��ر نوجوان و 
جوانی که حتی یک بار موتور را لمس کرده باش��د، در 
پس افکار پرطمطراق و شلوغ ذهنش به موتورسواری، 
آن هم با موتورهایی مثل سوزوکی و v max فکر کرده 
است، ولی با توجه به مش��کالتی که به لحاظ تردد این 
نوع موتورها در سطح شهر وجود دارد، عالقه مندان به 

موتورسواری...

دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اش��اره به این که آمری��کا و رژیم 
صهیونیستی جرأت حمله به ایران را ندارند،گفت: راهبرد دشمن نارضایتی مردم است 

و سرمایه اصلی انقالب ما نیز اعتماد مردم به رهبری، حکومت و دولت است. 
به گزارش مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی روز گذشته در گردهمایی 
سه هزار نفری گردان های الزهرا)س( خواهران بسیجی وزارتخانه ها و ادارات به تبیین 
نقش زنان در انقالب اسالمی، دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: از 
ابتدای قرآن تا انتهای آن موضوع  اصلی درباره انسان است و تمام دنیا می داند که یکی 
از الگوهای اصلی پیروزی انقالب اسالمی ما، حضور زنان در زمان پیروزی انقالب است. 
س��ردار صفوی با بیان این که زنان در دفاع مقدس و پیروزی انقالب اسالمی از مردان 
جلوتر حرکت می کردند، افزود: تعداد زیادی از شهدا را زنان و کودکان تشکیل می دهند. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، حضور زنان در انقالب اسالمی را الگو دانست 
 و تأکید کرد: در فرهنگ کش��ورهای عربی، زنان اجازه حضور در می��دان را ندارند، اما 
هم اکنون می بینیم که حضور زنان ایرانی در عرصه های مختلف به الگویی برای سایر 

زنان تبدیل شده است. 
سرلشکر صفوی افزود: زنان شیعه در بحرین و سایر کشورهای اسالمی در میدان مبارزه 
حضور دارند و الگوی حضور زنان در صحنه های اجتماعی و سرنوشت ساز، زنان ایرانی 
هستند. وی با بیان این که همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس حمایت کننده و 
پشتیبانی آنان بودند، اظهار داشت: در دفاع مقدس زنانی حضور داشتند که فرزندان و 
همسران خود را راهی عرصه  جهاد کرده بودند. فرمانده سابق سپاه پاسداران با بیان این 
که زنان در دفاع مقدس، مقاومت و رشادت های بسیاری از خود به نمایش گذاشتند، 

اظهار داشت: زنان در عمق جبهه ها، در مدارس و دانشگاه ها و در میدان های مختلف از 
 امام بزرگوار و رزمندگان حمایت کردند. صفوی با بیان این که زنان بهترین رفتار را با 
مراجعه کنن��دگان در ادارات دارند، افزود: زن��ان در ادارات با مردم رفتاری براس��اس 
مردمداری دارند و گزارشی نداریم که کسی از رفتار خانم ها در ادارات ناراضی و ناراحت 

باشد. 
وی تأکید کرد: شما زنان الگوی زنان جهان اسالم هستید و مدیریت، اخالص، شجاعت 
و فداکاری شما در انقالب اسالمی و بیداری اسالمی برای جهانیان به الگو تبدیل شده 
است. سرلشکر صفوی با اشاره به تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه کشورمان گفت: 
برخی از دولت ها منبع قدرتشان سرمایه و اقتصاد است و برخی دیگر تکنولوژی و علم را 
سرمایه خود می دانند، اما امام بزرگوار ما بزرگ ترین منبع قدرت ایران را سرمایه مردمی، 

ایدئولوژی اسالمی، موقعیت سرزمینی، فرهنگ و تمدن دانستند. 
وی با بیان این که هر کشوری منابع قدرت ملی خود را برای سه هدف در نظر دارد، افزود: 
این سه هدف حفظ امنیت ملی، اقتصادی و حفظ ارزش ها و آرمان هاست که امام)ره( با 
سرمایه مردمی، امنیت ملی ایران را در هشت سال دفاع مقدس تأمین کرد، به گونه ای 
که حماسه فرزندان ما در دفاع مقدس، تضمین کننده 80 سال امنیت کشورمان است. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به این که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
جرأت حمله به ایران را ندارند، ادامه داد: در جنگ عراق و افغانستان آمریکا خسارت های 
سیاسی، انسانی و اقتصادی زیادی دیده و تحمل خسارت های سنگین دیگری را ندارد. 
صفوی با بیان این که دشمن با اعمال تحریم ها مردم را هدف قرار داده، اظهار داشت: 
دشمن می خواهد اعتماد مردم را به نظام سیاس��ی ضعیف کند و در اثر این فشارهای 
اقتصادی که به ملت وارد می شود، نوعی ناراحتی از حکومت، انقالب و دولت در میان 

مردم به وجود آید. 
وی تصریح کرد: اگر تجربه هشت سال دفاع مقدس را به کار بگیریم، از جنگ تحریم های 
اقتصادی با کمک خداوند، توجهات امام زمان)عج( و حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(، 
با هوشمندی زنان و ملت ایران و با اقتصاد مقاومتی عبور می کنیم. صفوی تأکید کرد: 
ما باید راهبرد دشمن را تشخیص دهیم و خودمان نیز راهبرد داشته باشیم. وی افزود: 
حفظ انسجام و اتحادی که در زمان جنگ بین مردم و دولت وجود داشت، مطمئنا در 

وضعیت کنونی باعث پیروزی ما خواهد شد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: ما باید پایمان را روی گلوی 
دش��منان بگذاریم و هجومی با آنان برخورد کنیم؛ چرا که ما ی��ک ملت زنده و جوان 
هستیم. صفوی با بیان این که با اتحاد ملی و انسجام می توانیم اقتصاد مقاومتی را اجرا 

کنیم، از مصرف باالی برخی منابع همچون آب و انرژی در کشور انتقاد کرد.

آمریکاورژیمصهیونیستیجرأتحملهبهایرانراندارند
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رسانه های خارجی،  پوشش کودک 
5

ایرانی را تغییر می دهند

صادر کننده نمونه ای که 4 ماه بدون 
کارت بازرگانی ماند!4

اصولگرای��ان منتقد که قائل به حض��ور دیدگاه های مختلف و 
ارایه برنامه های متفاوت به افکار عمومی هستند، نظر مثبتی به 
 ایده طرح دولت وحدت ملی نخواهند داشت، کما این که حتی 
 طیف های سنتی همچون مؤتلفه هم روی خوشی به آن نشان

 نداده ان��د. بعد از ط��رح نامزدی هاش��می رفس��نجانی برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، چند روزی اس��ت ک��ه موضوع 
کاندیداتوری علی اکبر ناطق نوری نیز در رس��انه ها و از زبان 
 برخی چهره های سیاس��ی مطرح شده اس��ت. تا پیش از این 
دو شخصیت سیاسی باس��ابقه به عنوان لیدرهای جریان های 
سیاسی یاد می ش��د که در تدارک برنامه ریزی برای انتخابات 

ریاس��ت جمهوری هس��تند، اما صحبتی از حضور مس��تقیم 
آنها به عن��وان کاندیدا در انتخابات نب��ود. در پی طرح نامزدی 
احتمالی هاش��می رفس��نجانی، این نکته قابل توجه است که 
موضوع نامزدی هاشمی رفس��نجانی در حقیقت تکه بزرگی از 
 پازل طرح » دولت وحدت ملی« اس��ت که اتفاقا نام هاشمی و 
ناطق نوری همواره در طی چند سال گذشته با آن عجین بوده 
است. هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او با برجسته کردن نامزدی 
احتمالی وی، فرصت را برای ورود کاندیدای وحدت ملی آماده 

می کنند و...
2

 فائزه هاشمی 
بازداشت شد

افزایش درآمد 
دولت کجا می رود؟

 ساکت
مشاور صفارزاده شد

اصفهانی ها در 
رباتیک رکورد زدند 

 132 میلیون هکتار
 از اراضی ملی کشور 

سنددار شد 
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جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظر دارد آهن آالت قراضه و فرس��وده  خود را از طریق برگزاری 
مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از اجناس فوق در محل مرکز آموزشهای 
تخصص��ی جمعیت هالل احم��ر اصفهان واق��ع در کیلومتر 15 جاده اصفهان ش��یراز جنب داروس��ازی 
 فارابی ، حداکثر تا تاریخ 91/7/4 جهت دریافت اس��ناد مزایده با در دست داش��تن فیش واریزی به مبلغ
 100000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 نزد بانک ملت شعب سراسر کشور به نام جمعیت 

هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.
- تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 80000000 ریال 

- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 91/7/6 
ـ  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل ش��هری شهرداری اصفهان در نظر 
دارد طراحی سازه، تهیه مصالح و اجرای فوندانسیون، اسکلت فلزی، شبکه و المانهای 
سازه فضاکار تک پیچ)کاتروس( و پوشش سقف ساندویچ پنل محوطه بازار ولیعصر به 
متراژ حدود 500 متر مربع واقع در اصفهان واقع در کندرو ضلع غربی بزرگراه ش��هید 
میثمی، جنب ش��هرداری منطقه 13، بازار ولیعصر را به مبلغ تقریبی 500/000/000 
ریال بر اساس متر مربع سطح پوشش س��قف احداث شده از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان م��ی توانند از تاری��خ 91/6/27 تا پایان وقت 
اداری مورخه 91/7/5 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه سوابق کاری 
شرکت به دفتر فنی س��ازمان واقع در خیابان س��جاد، قائم مقام فراهانی)سپهساالر(، 
ابتدای کوچه گلستان چهار مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه دفتر فنی اقدام به واریز 
مبلغ  200/000 ریال بابت هزینه تهیه اس��ناد مناقصه در وجه حس��اب جاری شماره 
3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان )قابل پرداخت در کلیه شعب 

بانک ملی( نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 6302477-78

1- پیمانکاران بایستی دارای توان اجرایی مناسب، سوابق کاری و حسن سابقه 
در این زمینه باشند

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 7/000/000 ریال طی ضمانت بانکی 
یا فیش پرداختی الزامی است

3- مدت اجرا دو ماه شمسی می باشد
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 91/7/15 می باشد

5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 91/7/15 بازگشایی می شود
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است

معاونت اداری و پشتیبانی

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی
 مشاغل شهری شهرداری اصفهان

آگهی مزایده عمومیآگهی مناقصه
)شماره 11_91(

نوبت دومنوبت اول

پذیرش آگهی های

روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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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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

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

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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
.abfae

sfaha
n.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.m
porg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

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، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

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 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 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 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

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.

ضمنًا 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 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

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

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

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

هدفمند سازی از خرداد ماه احتمال اجرای مرحله دوم 

 شغلی موفق 4 نکته برای داشتن

بررسی مشکالت کارگران

15 طنز روتین اندر حکایات

چه رنگی است؟  اسم شما  11

3

در دانشگاه اصفهانراه اندازی300 رشته جدید 

16

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 

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

که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 

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

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

برای آماتور هاکتابخانه مرکزی، جایی 

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، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
گالری های سه گانه نمایش دهند. می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تشدید نظارتتواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 

یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 

 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 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 

بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 

 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 

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

آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
اواخر اردیبهشت داده است.تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

2

سازي احداث می کنداصفهان کارخانه واگن 
جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی
مسافرکش  نماهای  دستبند پلیس بر دستان 

سیاه دل 
علت اعتیاد را در کشور اصفهان رتبه دوم مرگ به 

دارد 
 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله آگهی مزایده )مرحله دوم(
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 
و بيدگل مراجعه نمايند.10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
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

)ریال(مبلغ تضمین 

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 

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

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 تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

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، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

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 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 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 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

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.

ضمنًا 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 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

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

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

6250732-3
6265583



چهره روزیادداشت

مرسی: روابط با ایران مهم است
رییس جمهور مصر تأکید کرد، وجود روابط با ایران در این برهه برای 
مصر جهت حل بحران س��وریه مهم است. محمد مرسی در نخستین 
اظهارات خود در تلویزیون دولتی مصر، گفت: ایران به عنوان یک طرف 
اصلی در منطقه، می تواند نقشی فعال و حمایت کننده در حل مشکل 
سوریه داشته باشد.  مرسی خاطرنشان کرد که تصمیم دارد با مسئوالن 
ارشد س��ه کش��ور عضو گروه چهار جانبه برای حل بحران سوریه، در 
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، نشستی 
داشته باشد.  مرسی خاطرنشان کرد: ما از ایران دور نیستیم و مشکلی 
ریشه ای با این کشور نداریم و مسائل )با ایران( مانند دیگر کشورهای 

دنیا طبیعی است.

فائزه هاشمی بازداشت شد
فائزه هاشمی برای س��پری کردن دوران محکومیت خود بازداشت 
 ش��ده اس��ت. دراین باره غالمحس��ین اس��ماعیلی، رییس سازمان 
زندان های کشور به مهر گفت: هنوز بند امنیتی زنان در زندان اوین 
وجود دارد که تعداد محدودی زندانی در آنجا حضور دارند. زنانی که 
اتهامات امنیتی دارند در این بند نگهداری می شوند و به زندان زنان 
در ش��هرری منتقل نخواهند ش��د. وی افزود: پس از بازداشت فائزه 
هاشمی از سوی دادستانی، او به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد 
و دوره محکومیت خود را در این بند سپری می کند. بر اساس اعالم 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، فائزه هاشمی شب گذشته بازداشت 

شد تا حکم محکومیتش اجرایی شود.

اصول گرایان منتقد ک��ه قائل به حض��ور دیدگاه های مختلف و 
ارایه برنامه های متفاوت به افکار عمومی هس��تند، نظر مثبتی به 
 ایده طرح دولت وحدت ملی نخواهند داش��ت، کما این که حتی 
 طیف های س��نتی همچون مؤتلفه هم روی خوش��ی به آن نشان

 نداده اند. بعد از طرح نامزدی هاش��می رفسنجانی برای انتخابات 
ریاست جمهوری، چند روزی است که موضوع کاندیداتوری علی 
اکبر ناطق نوری نیز در رسانه ها و از زبان برخی چهره های سیاسی 
مطرح شده اس��ت. تا پیش از این دو شخصیت سیاسی باسابقه به 
عنوان لیدرهای جریان های سیاسی یاد می شد که در تدارک برنامه 
ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. اما صحبتی از حضور 
مستقیم آنها به عنوان کاندیدا در انتخابات نبود. در پی طرح نامزدی 
احتمالی هاشمی رفسنجانی، این نکته قابل توجه است که موضوع 
 نامزدی هاشمی رفس��نجانی در حقیقت تکه بزرگی از پازل طرح 
» دولت وح��دت ملی« اس��ت ک��ه اتفاقا ن��ام هاش��می و ناطق 
نوری هم��واره در طی چند س��ال گذش��ته ب��ا آن عجی��ن بوده 
اس��ت. هاش��می رفس��نجانی و اطرافی��ان او با برجس��ته کردن 
نام��زدی احتمال��ی وی، فرص��ت را ب��رای ورود کاندی��دای 
وحدت ملی آم��اده می کنند و بانی��ان و طراح��ان کاندیداتوری 
 هاش��می، از ای��ن مس��أله همچ��ون اه��رم فش��اری ب��رای 
جا انداختن طرح وح��دت ملی و جل��ب حمایت س��ایر گروه ها 
از گزین��ه مورد نظر ب��رای این طرح اس��تفاده می کنن��د. به نظر 
می رس��د کاندیدای اصلی مورد حمایت هاش��می رفس��نجانی 

و طی��ف حامی��ان او خ��ود را ب��روز داده و آفتاب��ی ش��ده 
اس��ت. مش��خص ب��ود ک��ه برجس��ته تری��ن ش��خصیت های 
 مد نظر ب��رای طرح دول��ت وحدت مل��ی گزینه های��ی همچون 
علی اکب��ر والیتی و عل��ی اکب��ر ناطق ن��وری خواهند ب��ود؛ دو 
چهره ای که رابطه حس��نه ای با هاش��می رفس��نجانی دارند و 
هر دو، مورد حمایت او خواهند بود. بر اس��اس ط��رح ریزی انجام 
ش��ده، هر کدام از این دو وارد میدان ش��وند، اص��الح طلبان نیز 
که شانس��ی برای پیروزی در انتخابات پیش رو ب��رای خود قائل 
نیس��تند، به امید س��هیم ش��دن حداقلی در دولت آینده و ورود 
به ساختار سیاس��ی کش��ور، از گزینه دولت وحدت ملی حمایت 
خواهند کرد. طرح موس��وم به دول��ت وحدت ملی س��ابقه چند 
 س��اله دارد و ب��ه انتخابات ریاس��ت جمه��وری دوره گذش��ته بر

 می گردد که اتفاقا بانی و طراح اصلی آن هم ناطق نوری و هاشمی 
 رفس��نجانی بودند. در طرح یاد شده بنا بر آن اس��ت که گروه ها و 
جناح های سیاسی از یک گزینه واحد پشتیبانی کنند و آن چهره 
نیز بعد از پیروزی در انتخابات اقدام به تش��کیل دولتی متشکل از 
همه جناح ها کند. در ادبیات سیاسی کشور از چنین دولتی با عنوان 
هایی همچون » شرکت سهامی« یا » دولت سهامی« یاد شده است. 
در روزهای اخیر بسیاری از چهره های برجسته سیاسی کشور هم 
در نفی این ایده سخن گفته اند و آن را مناسب با شرایط فعلی کشور 
نمی دانند. مخالفان ایده مذکور بر این عقیده هستند که تشکیل 
دولت ملی مختص کشورهایی با شرایط بحرانی است و تن دادن به 

آن به مفهوم نفی رقابت و ارایه برنامه های مختلف از طرف دیدگاه 
های فکری مختلف در سطح جامعه اس��ت. از این گذشته، دولت 
تشکیل شده بر اس��اس چنین طرحی نمی تواند کارآمدی الزم را 
برای نظام داشته باشد و مس��لما با توجه به حضور سالیق مختلف 
سیاسی در این دولت فرضی، ناهماهنگی ها و تداخل در کارها بسیار 
محسوس خواهد بود. مهم ترین مشخصه بارز این ایده با خاستگاه 
ریش س��فیدی، حذف رقابت سیاس��ی بین دیدگاه های مختلف 
کشور اس��ت. بر اساس منطق ریش س��فیدی، نیازی به رقابت در 
سطح ملی نیست و تشخیص چهره های ذی نفوذ جایگزین رقابت 
می شود. بی شک در چنین ش��رایطی جامعه شاهد کمترین شور 

و نشاط اجتماعی و انتخاباتی 
خواهد بود و چه بسا انگیزه ها 
برای مشارکت گس��ترده در 

انتخابات هم فروکش کند.
توضیح این نکته البته ضروری 
 اس��ت ک��ه ش��یخوخیت و 
ریش سفیدی به مفهومی که 
در انتخاب��ات مجلس نهم و با 
محوریت جامعتین در جبهه 
اصولگرا صورت گرفت با آنچه 
ریش سفیدی در سطح کالن 
و ملی اس��ت، متفاوت است؛ 
چرا ک��ه آنچ��ه در انتخابات 
نهم و در قال��ب جبهه متحد 
اصولگرای��ان ش��کل گرفت، 
مانع از رقابت در س��طح ملی 
نبود و اتفاقا رقابت های درون 

 گروه��ی را به حداقل رس��اند تا رقابت در س��طح مل��ی جدی تر
 باش��د. ف��ارغ از این م��وارد که ب��ه بافت سیاس��ی جامع��ه ایران 
برمی گردد، شرایط سیاس��ی و فضای حاکم بر گروه های سیاسی 
هم نشان از استقبال مجموعه های سیاسی از این ایده را ندارد. به 
اذعان برخی کارشناس��ان و فعاالن سیاس��ی اصولگرا طرح دولت 
 وحدت ملی، بیش��تر از طرف طیف هاشمی و اصالح طلبان دنبال 
می شود، با این هدف که روزنه ای باش��د برای ورود این طیف ها 
به دورن ساختار سیاسی کش��ور. بر همین اساس اصولگرایان و به 
خصوص اصولگرایان منتقد که قائل به حضور دیدگاه های مختلف 
و ارایه برنامه های متفاوت به افکار عمومی هستند، نظر مثبتی به ایده 
طرح دولت وحدت ملی نخواهند داشت. کما این که حتی طیف های 

سنتی همچون مؤتلفه هم روی خوشی به آن نشان نداده اند.

رقابت سیاسی با طعم ریش سفیدی

 اخطار به 50 هواپیما چرا طرح دولت وحدت ملی موفق نمی شود؟
در طول برگزاری اجالس

اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا با اشاره 
به برگزاری غرورآفرین اجالس سران کشورهای غیرمتعهد 
گفت: در طول برگزاری اجالس سران غیرمتعهد بیش از 50 
مورد اخطار هوایی به هواپیما های فرامنطقه ای و منطقه ای 
داش��تیم که قصد نزدیکی به مرزهای جمهوری اس��المی 

ایران داشتند.

نیروگاه بوشهرتا آخر سال 
تحویل داده می شود

رییس س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران ضمن اع��الم این که 
مکان یابی س��ایت های جدید نیروگاهی انجام ش��ده است، 
گفت: نیروگاه اتمی بوشهر پایان امسال آماده تحویل موقت 
به بهره برداران ایرانی است. فریدون عباسی با اشاره به برخی 
برنامه های این سازمان اظهار داشت: بر اساس توافقات وزارت 
نیرو برای الگوی مصرف در سال های آینده و مصوبه مجلس 
شورای اسالمی، باید 20 هزار مگاوات برق هسته ای در کشور 

تولید شود.

در باالترین سطح 
آمادگی هستیم

جانش��ین فرمانده کل ارتش با تأکید بر این که ما به عنوان 
نیروی نظام��ی وظیفه داری��م تحرکات دش��من را تهدید 
بش��ماریم، گفت: ما امروز در باالترین حد آمادگی خود قرار 
داریم. موس��وی دربخش دیگری از س��خنان خود با تأکید 
بر این که ما در سطحی هس��تیم که می توانیم وظیفه خود 
را به خوبی انجام دهیم، گفت: نیروهای مس��لح برای انجام 
مأموریت خود در باالترین حد آمادگی هستند و دائما خود 

را در سنگر می بینند.

طرح سؤال از رییس جمهور
نماینده مردم بجنورد گفت که اگر برخی از مشکالت در کشور 
حل نش��ود، س��ؤال از رییس جمهور را به جریان می اندازم. 
موس��ی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد اظهار داش��ت: 
صحبت هایی با معاون پارلمانی رییس جمهور داشتم و گفتم 
که چند موضوع الینحل در کش��ور مانده است. وی افزود: از 
جمله این موارد اقدامات معاونت منابع انسانی رییس جمهور و 
معاونت برنامه ریزی است که قانون در مورد آنها اجرا می شود.

اخبار ویژه

اخبار کوتاه 

باید در انتظار بحران سالمندی 
باشیم

رییس مرکز آمار ایران/ عادل آذر

جمعیت کشور از 33 میلیون به 75 میلیون و 150 هزار نفر رسیده است. 
همچنین نسبت جنسی در بدو تولد 105 کودک پسر در مقابل 100 کودک 
دختر است که به 102 مرد در قبال 100 زن رسیده، در حالی که این رقم 
در سال 55، 106 در قبال 100 بود و این نشان می دهد که امید به زندگی به 
شدت رو به افزایش است. در حال حاضر امید به زندگی در مردان 72 سال 
و امید به زندگی در زنان74/6 سال اس��ت. رییس مرکز آمار ایران با اشاره 
به وجود 21 میلیون خانوار در کش��ور گفت:  بر اساس سرشماری صورت 
گرفته بعد خانواده از پنج نفر به 
3/55 نفر رسیده است؛ یعنی بعد 
جمعیت در حال کاهش است و 
خانوارها حاضر نیس��تند فرزند 
زیادی داشته باشند. اگر در سال 
55 خانوارها متوسط پنج نفره 
بودند و س��ه فرزند داشتند، در 
سال 90 این میزان به1/5 بچه 

رسیده است.
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2
واکنش باهنر به طرح یارانه ارزی

محمدرضا  باهنر با بیان این که به شدت مخالف طرح یارانه ارزی هستیم، گفت: مجلس باید مواظبت 
کند تا جلوی اعمال غیرمعمول و خالف قانون دولت را بگیرد. وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی 

کشور گفت: ما از گذشته دور و نزدیک نسبت به رفتارهای اقتصادی دولت انتقاد جدی داشتیم.

مشخص بود که 
برجسته ترین 
شخصیت های 

مد نظر برای طرح 
دولت وحدت 

ملی گزینه هایی 
همچون علی اکبر 

والیتی و علی 
اکبر ناطق نوری 

خواهند بود. 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

نام رقبهردیف
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به هکتارحدود اربعه

کالسه 
پرونده

پالک 
فرعی

پالک 
اصلی

جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش

1
مراتع حدفاصل 
ابوالعباس آباد- 

سرنج
-

قسمتی از 
پالک های 
10 و 12 و 

240

کاشان5

 A از تپه معروف به ماهور سیاه تا نقطه
به مختصات 528882 و 3762478 
محدود است به مراتع و مزارع علی 

آباد ولنگان و رحمت آباد آگهی شماره 
85/11/21-79795

از نقطه A تا برسد به جاده 
آسفالته بطرف راوند محدوده است 
به مراتع محسن آباد آگهی شماره 

72/6/10-17572

از انتهای حد شرقی در امتداد جاده 
آسفالته مذکور و خطوط برق تا برسد به 

جاده آسفالته راوند- مشهد اردهال محدود 
است به اراضی قریه راوند آگهی 5571-

53/2/29 و مزرعه سرنج پالک 12

از انتهای حد جنوبی تا 
برسد به انتهای حد شمالی 

محدود است به مراتع 
ابوالعباس آباد آگهی شماره 

77/11/13-39885

18/4503274/7208293/171190-55-275

2
مراتع حدفاصل 

جنت آباد- 
برزآباد

قسمتی از -
پالک 240 

اصلی

کاشان5

از نقطه G به مختصات 511743 و 
3772090 تا ابتدای حد شرقی به 
مراتع برز آباد آگهی شماره 39885-

77/11/13 و مراتع و مزرعه مرق شهره 
آگهی شماره 80/12/14-44374

از انتهای حد شمالی تا ابتدای حد 
جنوبی محدود است به مراتع نیزار 
جوشقان و گله گوران آگهی شماره 

80/12/14-44374

از انتهای حد شرقی تا ابتدای حد غربی 
محدود است به اراضی موات جنت آباد 

پالک 128 و اراضی موات پالک 238/4 و 
روستای برز آباد پالک 129 بخش 5 کاشان

از انتهای حد جنوبی تا ابتدای 
حد شمالی محدود است به 
اراضی موات علی آباد کله 

پالک 129/9 بخش 5 کاشان

-342/3898342/389891-55-280

3

مراتع حدفاصل 
برزآباد- زمان 

آباد
قسمتی از -

پالک 240 
اصلی

کاشان5

از نقطه A به مختصات 507355 
و 3771038 تا ابتدای حد شرقی 

محدود است به مراتع و روستای کله 
آگهی شماره 80/12/14-44374

از انتهای حد شمالی تا ابتدای حد 
جنوبی محدوده است به اراضی 

موات علی آباد پالک 129/7 بخش 
5 و مراتع روستای برز آباد آگهی 

شماره 77/11/13-39885

از انتهای حد شرقی تا ابتدای حد غربی 
محدود است به اراضی موات برزآباد 

پالک 3 و 238/2 بخش 5 کاشان

از انتهای حد جنوبی تا 
ابتدای حد شمالی محدود 

است به مراتع زمان 
آباد- علوی آگهی شماره 

77/6/30-21620

-450/9586450/958691-55-279

4
مراتع و مزارع 
-ییالقی نشلج

قسمتی از 
پالک 285 

اصلی
کاشان6

از نقطه A به مختصات 503866 و 
3759746 تا نقطه B به مختصات 

507300 و 3758754 محدود 
است به مراتع و روستای نشلج آگهی 

شماره 84/11/30-64440

از نقطه B تا نقطه D به مختصات 
507254 و 3755368 محدود 
است به باقیمانده مراتع نشلج و 
مراتع ییالقی اسحاق آباد آگهی 

شماره 83/6/31-30668

از نقطه D تا نقطه E به مختصات 
504440 و 3754268 محدود است به 
مراتع و روستای سادیان و مرق آگهی 

شماره 76/12/18-46986

از نقطه E تا ابتدای حد 
شمالی محدود است به مرز 
تقسیمات کشوری استان 

)مراتع استان مرکزی(

36/47602033/69242070/168490-55-268

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 
و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب 71/12/16 هیئت محترم وزیران براس�اس تفویض اختیار ش�ماره 704/100/90-72/4/27 سازمان 

جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که به وسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن 
آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب 
به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض 

خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه بیست و چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمدحسین شاملی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شماره: 26443
تاریخ: 1391/06/29

م الف/ 11066



SMS

یادداشت

3000625555

گزارش 

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

اصفهانی ها در رباتیک رکورد زدند 
مجتمع آموزش��ی تیزهوش��ان اصفه��ان، مقام اول رش��ته رباتیک 
دانش آموزی کشور را کسب کرد. مجتمع آموزشی تیزهوشان اصفهان 
در سیزدهمین مسابقات کش��وری رباتیک دانش آموزی )نادکاپ( 
 در ش��هر قم، مقام اول کش��وری در رش��ته رباتیک را کسب کرد و 
به عنوان مقام آورترین مؤسسه آموزشی رباتیک کشور معرفی شد. 
این مسابقات با حضور سه هزار دانش آموز از استان های مختلف چون 
تهران، اصفهان، قم، خراسان، خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، 
اردبی��ل، کهگیلویه و بویراحم��د، چهارمحال وبختیاری، س��منان، 

همدان و مازندران برگزار شد.

 برگزاری گرامیداشت 
شهدای روحانی استان

جانش��ین بس��یج طالب و روحانیون اس��تان اصفه��ان از برگزاری 
چهارمین یادواره ش��هدا و ایثارگران طلبه و روحانی اس��تان در روز 
پنجشنبه خبر داد. مجید صاحبی پور، اظهار داشت: فعالیت کنگره 
شهدای طلبه و روحانی اصفهان از هفت سال پیش آغاز شده است. 
وی ادامه داد: ای��ن کنگره در مرحله اول فعالیت خود به شناس��ایی 
طالب و روحانیون ش��هید پرداخ��ت و تاکنون590 ش��هید طلبه و 
روحانی در استان اصفهان شناسایی شده اند. جانشین بسیج طالب 
 و روحانیون اس��تان اصفهان با بیان ای��ن که در کل کش��ور بالغ بر 
 چهار هزار ش��هید روحان��ی وج��ود دارد، اظهار داش��ت: اصفهان با

590 شهید، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

 جشن عاطفه ها پنجم تا هفتم مهر
در 20 پایگاه 

 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان گفت: جمع آوری هدایای جش��ن عاطفه ها از پنجم 
تا هفتم مهرماه در س��ه هزار و ۱۶0 پایگاه در اس��تان اصفهان انجام 
می شود. بهرام سوادکوهی گفت: جشن عاطفه  ها امسال در سه روز 
متوالی از پنجم تا هفتم مهرماه برگزار می ش��ود. وی با بیان این که 
در سال گذشته در جش��ن عاطفه ها ۱۲۳ میلیون تومان جمع آوری 
کمک های نقدی داشته ایم، افزود: کمک های غیرنقدی ۱۶۳میلیون 
 تومان و تعه��دات س��ازمان ها 5۶ میلی��ون تومان بود ک��ه در کل 
۳۴۲ میلیون تومان جمع آوری ش��د. معاون توس��عه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: جشن عاطفه های 
سال گذشته در دو هزار و ۶00 پایگاه در سراسر استان اصفهان برگزار 
شد و امسال با توجه به نیاز، 5۶0 پایگاه به این تعداد اضافه شده است.

 جشن تکمیل رینگ سوم 
دو روز دیگر در اصفهان 

ش��هردار اصفه��ان از بهره ب��رداری پروژه ش��هید هم��ت در پنجم 
 مهرماه سال جاری به مناس��بت هفته دفاع مقدس و سالروز والدت 
علی بن موس��ی الرضا )ع( خبرداد و اعالم کرد: پروژه تکمیل کننده 
رینگ سوم ترافیکی با حضور مسئوالن طراز اول کشور، به خصوص 
 ش��خصیت های مطرح نظامی، ارتش و س��پاه به صورت رسمی به 
بهره برداری می رسد. سید مرتضی س��قائیان نژاد با اعالم این خبر 
گفت: اتمام رینگ سوم با احداث پروژه ش��هید همت به طول بیش 
از دو کیلومتر، موهبتی اس��ت که شاهد کاهش مشکالت ترافیکی و 
آلودگی، صرفه جویی در مصرف سوخت، وقت و اثربخشی و کارآیی 
اصلی قابل توجهی خواهیم بودو می ت��وان از آن به عنوان یک طرح 

کلیدی و با ارزش یاد کرد.

ترافیک در مهر ماه دو برابر شد 
رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به افزایش۳0 تا۴0 درصدی ترافیک در ۱5 روز اول 
مهرماه اظهار داشت: نقاط بحرانی ترافیک در سطح شهر شناسایی 
شده و از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری و پلیس راهور کنترل 
می ش��ود. ابوالفضل قربانی با بیان مطلب فوق گفت: در ۱5 روز اول 
مهرماه به دلیل آغاز فعالیت مراکز آموزشی و همچنین تغییر ساعت 
رسمی کشور، ترافیک۳0 الی ۴0 درصد افزایش می یابد. وی افزود: 
با ساماندهی س��رویس مدارس و عادت شهروندان به ساعت رسمی 
کشور، از ۱5 مهر به مرور ترافیک کاهش می یابد، اما نسبت به فصل 

تابستان با افزایش ۱5 درصدی ترافیک روبه رو هستیم.

حریق، مراتع استان را طعمه کرد 
 مدیرکل س��تاد بحران اس��تان اصفهان گفت: در دو س��ال گذشته 
870 میلیون تومان اعتبار برای جلوگیری از آتش سوزی در مراتع به 
اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان پرداخت شده است. منصور 
 شیش��ه فروش اظهار کرد: آتش س��وزی در مراتع اس��تان اصفهان 
9۲ درصد در تعداد وق��وع و 97 درصد در عرصه های آتش س��وزی 

کاهش داشته است.

 امسال هم از توزیع شیر 
در مدارس خبری نیست 

  چند سالی اس��ت که مسئوالن 
گروه 
استان 

ب��رای اهمیت مصرف ش��یر در 
دوره کودک��ی و  دبس��تان داد 
سخن می دهند و بسیاری از مشکالت بزرگسالی به ویژه 
در بانوان را به علت فقدان همین امر می دانند. بعد از این 
که چند س��الی در مدارس ش��یر به صورت رایگان بین 
دانش آموزان توزیع می شد، این روند دوام نداشت و به 

علت مشکالت متعدد، این امر ادامه پیدا نکرد.
هومان امیری، مدیرعامل تعاونی صنایع لبنی اس��تان 
 اصفه��ان در گفتگو ب��ا ایمنا با بی��ان این ک��ه تاکنون 
آموزش و پرورش اس��تان برای توزیع ش��یر در مدارس 
اقدام نکرده است، افزود: در حال حاضر نیز برای توزیع 
ش��یر با آموزش و پرورش به توافق نرسیده ایم، بنابراین 
توزیع ش��یر در مدارس انجام نمی ش��ود. وی با اشاره به 
این که در حال حاضر آموزش و پ��رورش بدهی خود را 
پرداخت نکرده، تصریح کرد: در صورت پرداخت بدهی 
و رغبت به توزیع شیر در مدارس، ما نیز برای توزیع شیر 
آماده هس��تیم. مدیرعامل تعاونی صنایع لبنی اس��تان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت اعتبارات 
آینده را برای صنایع لبنی و آموزش و پرورش مشخص 
نکرده، بنابراین تا تصویب مصوبه برای توزیع شیر منتظر 
می مانیم، این در حالی اس��ت که دبی��ر انجمن صنایع 
فرآورده های لبن��ی ایران در گفتگو با ایانا گفته اس��ت: 
تاکنون نامه ای درب��اره تولید ش��یرمدارس و دعوت به 
جلسه برای بستن قرارداد یا تعیین قیمت آن به دست ما 
نرسیده است. وی گفته است: قراردادی با کارخانه های 
صنایع لبنی برای تولید شیرمدارس بسته نشده و تولید 
آن در حال حاضر منتفی است. رضا باکری افزود: طبق 
 روال سال های گذش��ته، برای تولید شیر مدارس باید تا 
۱5 الی۲0 ش��هریورماه این قرارداد بس��ته می ش��د تا 

کارخانه ها اقدام به تولید شیر برای مدارس کنند.

 اعالم قطعی نرخ 
کرایه تاکسی 

مع��اون اجرایی س��ازمان مدیری��ت و نظارت ب��ر تاکس��یرانی اصفهان از 
افزای��ش ۱5درصدی نرخ کرایه تاکس��ی در این ش��هر خب��ر داد. رمضان 
عسگری نژاد افزود: شورای اسالمی شهر اصفهان در ۱5 شهریور ماه سال 
 جاری با افزایش ۱5درصدی کرایه تاکس��ی های این ش��هر موافقت کرد. 
عسگری نژاد با بیان این که از روز گذشته این مصوبه در شهر اصفهان اجرایی 
شد، اظهار داشت: برچسب جدید نرخ کرایه از سوی این سازمان به رانندگان 
تاکسی ارایه می شود. وی گفت: بر اساس این مصوبه، کرایه تاکسی پژو و سمند 
برای مسافت کوتاه اول و دوم ۲۲5 تومان و برای مسافت های بعدی۲00 تومان 
در نظر گرفته  شده است. وی افزود: کرایه تاکسی پیکان برای مسافت کوتاه 

اول ۲۲5 و برای مسافت دوم ۲00 تومان است.

مس��ئول امور تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرس��تان اصفهان گفت: 
برای حمایت از حقوق کش��اورزان، اولین بار در کش��ور در اس��تان اصفهان، 
اطالعات حقابه داران ب��رای اجرای قان��ون توزیع عادالن��ه آب جمع آوری 
ش��ده اس��ت. س��ید مجید رفعت جاه اظهار داش��ت: برای اجرای این قانون 
 الزم است تمام کش��اورزان حقابه دار در کل اس��تان اصفهان در سامانه آب 
ثبت نام کنند. وی تصریح کرد: با اطالع رسانی انجام شده در جهاد کشاورزی 
شهرستان اصفهان تاکنون ۱۲ هزار و ۲00 نفر از کشاورزان شهرستان اصفهان 
در س��امانه آب ثبت نام کرده اند. وی افزود: حقابه داران بعد از تکمیل و ارایه 
مدارک در مراکز خدمات دهگانه جهاد کشاورزی یا مجمع نظام صنفی، برای 

پیگیری پرونده خود کد رهگیری دریافت می کنند.

پیگیری 

گشتی در اخبار 

 اصفهانی ها در کمک به 
زلزله زدگان گل کاشتند

مدیر کل مدیریت بحران اس��تان اصفهان گفت: مردم این اس��تان، 
۳5 میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان آذربایجان 
شرقی اهدا کردند. منصور شیشه فروش افزود: روز گذشته ۱5 تن برنج 
به مناطق زلزله زده ارسال شد. وی با بیان این که با آخرین محموله 
ارسالی استان به مناطق زلزله زده قند، شکر و روغن نیز ارسال شد، 
افزود: ۲5 دستگاه ماشین آالت س��نگین نیز برای آواربرداری به این 
مناطق ارسال شده است. وی از اتمام آوار برداری در شهرستان ورزقان 

خبر داد و افزود: ستاد شهری 
و روس��تایی برای بازس��ازی 
این مناطق توسط مسئوالن 
استان اصفهان تشکیل شده 
اس��ت. شیش��ه فروش گفت: 
اس��تان اصفهان دو ه��زار و 
۶00 واح��د مس��کونی را در 
شهرس��تان ورزقان بازسازی 

می کند.
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خبر خوش 
آینده صنایع دستی تاریک است 

ش��یر دل، نایب رییس اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان با بیان این که م��ردم قدرت خرید 
کاالهای هنری را ندارند، گفت: متأسفانه در س��ال های اخیر هیچ تولید کننده ای به دلیل 

عدم ثبات اقتصادی، نتوانسته است قرارداد پایدار با سایر کشورها عقد کند.

3

بر اساس این گزارش، مظفر پور رنجبر که چند ماهی است به 
عنوان مدیر عامل ش��رکت مخابرات ایران فعالیت می کند، با 
حضور در این مراسم با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص 
این که سود مخابرات به جیب چه کسانی می رود، اظهار کرد: 
دولت تنها ۲0 درصد سهام مخابرات را در اختیار دارد و مابقی 
در اختیار مردم است. رنجبر که درسالن بانک صادرات استان 
سخن می گفت، اعالم کرد: ۲0 درصد سهام مخابرات دراختیار 
سهام عدالت،۱0 درصد عرضه شده در بورس و  ۱0 درصد در 
اختیار اعتبارات سیار، 5 درصد در اختیار بانک سینا و 5 درصد 
در اختیار بانک پارسیان اس��ت. وی افزود:  کمتر از  ۲5 درصد 
سهام به شکل غیر مستقیم در اختیار است که آمادگی داریم، 
درصورت مهیا ش��دن مقدمات، آن را در ب��ورس عرضه کنیم. 
رنجبر که پیش ازاین شنونده سخنان سید فاضل زمانی، معاون 
جدیدش و حس��ین کش��ایی مدیر عامل کنونی این سازمان 
بود، با تأکید بر این که رش��د۲00 درص��دی اصاًل چیز خوبی 
نیست، گفت: این رش��د بیانگر نیازمندی مردم به آن دسته از 
 خدمات و بازار در حال انفجار است. وی با اشاره به آثار مشهود 
خصوصی سازی در مخابرات گفت: خصوصی سازی پدیده ای 

ش��عاری و سیاس��ی نیس��ت بلکه کاماًل اقتصادی و فرهنگی 
اس��ت به طوری که با خصوصی س��ازی مخاب��رات تنها تغییر 
مالکیت ن��داده، بلکه س��اختارهای ملی، انس��انی و فنی این 
مجموعه متحول شده است. وی با اشاره به شکل گیری معاونت 
 بازاریابی و امور مش��تریان در س��ازمان مخابرات پس از وقوع 
خصوصی س��ازی گفت: از یک س��و هنوزخدم��ات مخابرات 
محدود است و ازس��وی دیگر مردم باید به آن رجوع کنند، اما 
تکریم ارباب رجوع یعنی این که جهت این فلش تغییر کند و 
مخابرات پبگیر خواسته ها و نیازهای مردم باشد. وی همچنین 
با تأکید بر این که مباحث خصوصی س��ازی را باید از تهرانیزه 
به ایرانیزه بدل کنیم، اف��زود: آقایان مدیران مخابراتی دولتی! 
امروز اتفاقی نمی افتد مگرش��ما برنامه ای را تعریف و آن را در 

سطح کشور گسترش دهید.

ضریب نفوذ تلفن همراه در اصفهان 4/ 83 درصد 
است 

سید فاضل زمانی نیز در این جلس��ه، با اشاره به این که۲0۳0 
روز پیش به مدیریت این مجموعه رس��یده است، خاطر نشان 

کرد: نصب تلفن ثابت در اس��تان، ۲۶ درصد رشد داشته است 
و هم اکنون 95 درصد روس��تاهای استان تحت پوشش تلفن 
همراه قرار دارند. زمانی افزود: در سال 85، به ازای هر صد نفر 
تنها ۲7 نفر از تلف��ن همراه برخوردار بودند ام��ا هم اکنون به 
ازای هر صد نفر، ۴۳/ 8۳ نفر  دارای تلفن همراه هس��تند که 
۲09 درصد رشد داشته است. بر اس��اس اظهارات مدیر عامل 
پیشین شرکت مخابرات اس��تان، ضریب نفوذ تلفن همراه در 
استان اصفهان 8۳/۴ است و این در حالی است که در مناطقی 
همچون خورو بیابانک و نایین، این ضریب به  ۱۲8/۲ به ازای 
هر صد نفر رس��یده که به این معناس��ت این مناطق در زمینه 

مخابرات از محرومیت بیرون آمده اند. 

مخابرات، دروازه بان 
ورود مردم به سایبر 

کش��ایی نی��ز ب��ه عن��وان 
مدیرعام��ل جدید ش��رکت 
مخاب��رات اس��تان، خانواده 
مخاب��رات را ش��امل پن��ج 
میلیون و ۳00هزار مشترکی 
دانس��ت که از ارتباطات در 
اس��تان اصفه��ان اس��تفاده 
می کنند و در این باره اظهار 
کرد: مخاب��رات دروازه ورود 
مردم ب��ه فضای مج��ازی و 
سایبر است و با توجه به این 

که این فض��ا امروز در اختی��ار همه قدرت هاس��ت، مخابرات 
در  دروازه بانی دنیای مجازی نقش کلی��دی را بر عهده دارد. 
کش��ایی با تأکید ب��ر این که خصوص��ی س��ازی در مخابرات 
جواب داده اس��ت، گفت: طی ۱۱ س��ال، تنها 70 هزار پورت 
 واگذار شد و این در حالی اس��ت که تنها طی شش ماه پس از

خصوصی سازی، ۱00 هزار پورت واگذار شده که این موضوع 
نش��ان دهنده این اس��ت که واگذاری کار مردم ب��ه خود آنها 

جواب می دهد. 
در پایان این مراس��م هدایا و تعداد زیادی لوح سپاس گزاری 
به زمانی تقدیم ش��د، به طوری که حجم هدایا س��بب ش��د، 
پوررنجبر،  مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اذعان کند، آدم 
در این مراسم تودیعش می آید. همچنین فیلمی که از اقدامات 
زمانی در طول مدیریتش تهیه شده بود، ملودرام گونه بود، به 
طوری که پست جدید معاونت وی درشرکت مخابرات ایران را 

تحت تأثیر قرار داده و شبیه یک خداحافظی بود.

در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل استان مشخص شد

سود مخابرات به جیب چه کسانی می رود؟

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان در حالی برگزارشد که مدیر عامل  شهرزاد 
پیشین استان، در سمت رییس هیأت مدیره مخابرات استان باقی ماند و همزمان، پست جدید باباعلیپور 

معاون فن آوری اطالعات شرکت مخابرات ایران را نیز کسب کرد. 

 طی 11 سال تنها 
70 هزار پورت 

واگذار شد و این در 
حالی است که تنها 

طی شش ماه پس 
از خصوصی سازی، 

100 هزار پورت 
واگذار شده است
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 اس��تاندار اصفهان گفت: نمایش��گاه 
داوود 
فرصت ه��ای س��رمایه گ��ذاری در شیخ جبلی 

طرح ه��ای ش��هرداری ب��ه زوی در 
 نمایش��گاه بین الملل��ی اصفه��ان برگ��زار می ش��ود. علیرضا 
ذاکر اصفهانی در مورد دستاوردهای فرصت های سرمایه گذاری 
در طرح های شهرداری های کشور اظهار کرد: استان اصفهان با 
توجه به وجود زیرساخت های گردشگری و ظرفیت توریستی، 
یکی از قطب های گردش��گرپذیر در ایران است و امیدواریم با 
حضور شهرداران شهرداری های کل کشور و استفاده کافی از 
ای��ن فرصت به وجود آمده، مس��ایل زیرس��اختی ش��هرهای 
گردش��گرپذیر برطرف ش��ود. وی با اش��اره به حض��ور ۱0۳ 
شهرداری از سراس��ر کش��ور در این نمایش��گاه افزود: از بین 
شهرداری های کشور ۲۳ شهرداری مربوط به استان اصفهان 
بود که بیش از ۲0 درصد از غرفه های نمایشگاه سرمایه گذاری 
شهرداری ها به اصفهان تعلق داشت. استاندار اصفهان تصریح 
کرد: در نمایشگاه غرفه های شهرداری های اصفهان، ۱95 طرح 
با حجم سرمایه گذاری دو هزار و ۴00 میلیارد تومان در معرض 

دید سرمایه گذاران قرار گرفت. وی با اشاره به این که بسیاری از 
مقامات کش��ور و س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی در این 
نمایش��گاه حضور یافتند، گف��ت: خدمات ش��هری، مباحث 
تفریح��ی،  خدمات عموم��ی و گردش��گری از جمله مباحث 
 محوری این طرح ه��ا بودند و موضوعات جالبی را ش��هرداران 
۲۳ شهرستان استان اصفهان در معرض دید قرار دادند و همین 
امر موجب ش��د تفاهمنامه های ابتدایی میان شهرداری های 
اصفهان و سرمایه گذاران منعقد شود. ذاکر اصفهانی با تأکید بر 
این که نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گذاری در طرح های 
ش��هرداری به زوی در نمایش��گاه بین المللی اصفهان برگزار 
می ش��ود، گفت: با مش��ارکت س��رمایه گذاران در طرح های 
عمرانی، بار مالی حوزه توسعه و عمران شهرداری که عمدتا بر 
دوش مردم اس��ت برداشته ش��ده و می توانیم ش��اهد رشد و 
شکوفایی بیشتر اس��تان باش��یم. وی با بیان این که در بخش 
خدماتی،تفریحی و گردشگری آماده هستیم بسترهای الزم را 
برای سرمایه گذاری فراهم کنیم،ادامه داد: از سرمایه گذاران 
دعوت می کنیم تا برای بازدید از این نمایشگاه حضور پیدا کنند.

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گف��ت: محکومان و 
بده��کاران مالی مش��مول زندان ب��از می ش��وند و می توانند با 
دستور دس��تگاه قضا در کارگاه های خارج از زندان محکومیت 
خود را بگذرانند. غالمرضا انصاری  با اش��اره به این که برخی از 
محکومان جرائم غیرعمد در زندان ها هستند و توانایی اشتغال 
دارند، اظهار کرد: طبق آیین نامه و نحوه اجرای محکومان مالی 
و ماده دو آن که در گذشته  اجرا می شد، فردی که بدهی مالی و 
توانایی پرداخت داشت اما نتوانسته بود به هر دلیلی بدهی خود 

را پرداخت کند، بازداشت می شد.
وی افزود: طبق این آیین نامه محکوم مالی باید ثابت می کرد که 

یا توانایی مالی ندارد و یا توانایی پرداخت دارد.
رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان تصریح کرد: به عنوان 
مثال، زنی که مطالبه مهریه می کرد و شوهر مهریه زن را پرداخت 
نمی کرد، بازداشت می شد و باید اثبات می شد که مرد توانایی 
پرداخت مهریه را ندارد و در این صورت دادگاه حکم اعس��ار را 

مشخص و  قسط بندی می کرد.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که اکن��ون آیین نامه ماده دو 

محکومیت مالی توسط دستگاه قضایی کشور تغییر کرده و طرف 
را بازداشت نمی کنند.

انصاری گفت: طلبکار مالی بای��د مدارکی را ارایه دهد که طرف 
مقابلش مالی دارد و نمی خواه��د بدهی خود را بدهد که در این 
صورت باید مال را معرفی تا به نفع طلب��کار توقیف و پرداخت 
شود. وی اضافه کرد: البته اگر ش��اکی مالی هم معرفی نکند اما 
ثابت کند که طرف مقابلش اس��تطاعت مال��ی دارد و پرداخت 

نمی کند، باز هم اقدام می شود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان در م��ورد زندانیان و 
محکومان مالی تصریح کرد: بس��یاری از زندانی��ان و مجرمان 
بدهکاران مالی و جرائم غیرعمد هستند که در زندان بیکارند، اما 

همین زندانی بودن می تواند منشأ مفسده باشد.
وی ادامه داد: با همکاری قوه قضائیه و نیز بنیاد تعاون زندان های 
کشور، قرار اس��ت که تعداد زیادی از زندانیان را مشمول زندان 
باز و در کارگاه ها مشغول به کار کنیم. انصاری افزود: این اقدام 
می تواند موجب کس��ب درآمد برای خانواده زندانیان و گذر از 

دوران محکومیت مالی بسیاری از زندانیان باشد.

مکث گفتگو 

استاندار اصفهان در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری خبر داد؛

ایجاد تفاهمنامه بین سرمایه گذاران و شهرداران
رییس کل دادگستری استان اصفهان:

درب زندان به روی محکومان مالی باز شد

بیش از 20 درصد 
از غرفه های 

نمایشگاه 
سرمایه گذاری 
شهرداری ها به 
اصفهان تعلق 

داشت

فردی که بدهی 
مالی و توانایی 

پرداخت داشت اما 
نتوانسته بود به هر 
دلیلی بدهی خود 

را پرداخت کند، 
بازداشت می شد

اجرای قانون توزیع 
عادالنه آب در استان 



چهره روزیادداشت

 گرانی و تورم بمبی است
   که باید خنثی شود 

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با انتقاد از نوس��انات اخیر نرخ ارز 
اظهارداشت: گرانی و تورم مانند بمبی است که باید خنثی شود. محسن 
رضایی تحریم های اقتصادی غرب را تهدیدی ج��دی برای ایران عنوان 
کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی این که در شرایط تحریم، تولید ثروت 
کنیم و این امر با سهیم کردن همه نیروها در اداره کشور محقق می شود. 

 عدم هماهنگی عرضه و تقاضا؛
 دلیل گرانی خودرو 

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: عدم هماهنگی بین بازار 
عرضه و تقاضا از دالیل اصلی اختالفات قیمت خودرو در بازار های فروش 
و نرخ مبدأ است. اگر صنعت خودرو بخواهد در عرصه رقابت باقی بماند و 
برند خود را در بازارهای جهانی عرضه کند باید محصوالتی با کیفیت باال 
و قیمت پایین و همین طور خدمات پس از فروش مناسب را به بازار عرضه 
کند. حمیدرضا فوالدگر در پاسخ به این س��ؤال که دلیل افزایش قیمت 
خودرو طی چند ماه گذشته چه بوده است، گفت: هزینه باالی تمام شده 
خودروها یکی از دالیل اصلی است ضمن این که منابع مالی تولیدکنندگان 
خودرو از دو طریق پیش فروش و منابع بانکی تأمین می ش��ود. فوالدگر 
ادامه داد: طی چند ماه اخیر، امید خودروسازان به تسهیالت بانکی بود که 

این خود از دالیل بروز مشکالت در عرصه تولید است. 

 افزایش درآمد دولت 
کجا می رود؟

دولت با راه اندازی اتاق مالقات دارندگان و متقاضیان ارز که 
روز شنبه سازوکار نهایی آن از سوی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس کل بانک مرکزی مورد بازدید قرار گرفت، 
تالش دارد تا آرامش��ی را در بازار ایجاد کن��د، اما آیا این 
آرامشی قبل از طوفان است یا به صورت واقعی قرار است 

قیمت افسارگسیخته ارز در بازار کنترل شود.
به گ��زارش مه��ر، بالتکلیف��ی در ب��ازار ارز ه��م همانند 
سریال های ایرانی، داستانی پر کش و قوس دارد که ممکن 
اس��ت در قس��مت آخر آن، بدون هیچ نتیج��ه ای پرونده 
ماجرا بسته ش��ود. این تجربه حداقل در ماه های گذشته 
به دفعات تکرار شده است و هر روز با شروع قسمتی دیگر 
از این سریال، داستانی جدید ش��روع می شود که در آن، 
افراد زیادی به نقش آفرین��ی می پردازند؛ از رئیس جمهور 
و معاونش تا وزیر امور اقتص��اد و دارایی، رئیس کل بانک 

مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت.
تجار و تولیدکنندگان که دیگر از سیاست های ارزی دولت 
ناامید ش��ده اند، البته چاره ای ندارند ک��ه منتظر بمانند و 
ببینند که دولت این بار قرار اس��ت در ات��اق معامالت ارز 
میان دارندگان و فروش��ندگان چگونه رفت��ار کند. در این 
میان، البته برخی از مقامات دولت��ی می گویند راه اندازی 
اتاق مالقات دارندگان و متقاضیان ارز، باعث می ش��ود که 
عرضه ارز در بازار گس��ترش یابد و همین امر، خود فزونی 
عرضه بر تقاضا را در پی داشته باشد و قیمت فروکش کند.

اما در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز معتقدند 
که دولت این کار را برای فروش ارز به قیمتی باالتر و جبران 
کس��ری بودجه خود می خواهد انجام دهد، چراکه دولت 
هرچه قیمت بازار باشد، تنها دو درصد زیر آن، ارز را خواهد 
فروخت. در این میان، برخی از فعاالن اقتصادی نیز در این 
رابطه نظراتی دارند، آنها معتقدند که واقعی کردن قیمت 
ارز از جمله مواردی است که باید دولت بر روی آن تمرکز 
کند. شیوه و سازوکار مبادله ارز میان دارندگان و متقاضیان 
به چه صورت خواهد ب��ود؟ آیا آنها چم��دان ارز خود را به 
دست گرفته و در این فضا به کار مبادله می پردازند و یا این 
که بانک عاملی که قرار اس��ت بانک مرکزی معرفی کند، 
این کار را به عهده خواهد داشت؟ امنیت مبادله ارز را چه 
کس��ی تضمین می کند و این که اولویت های س��ه تا پنج 
چگونه اولویت بندی خواهند شد؟ سرانجام افزایش درآمد 
 بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که ارز خود را با قیمت 
دو درصد زیر قیمت بازار خواهند فروخت، چه خواهد شد؟

اخبار کوتاه

گزارش ویژه

4
توزیع یارانه ارزی خیانت است

الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:  توزیع یارانه ارزی و افزایش 
حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود، اگر خیانت فاعلی نباشد، حتما خیانت فعلی 

است و آثار خیانت باری را بر اقتصاد ملی ما تحمیل خواهد کرد.
این گرفتاری بر ما تحمیل شد

  خاوری/مدیرعامل سابق بانک ملی

گفتگوی منتشرنشده محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی با 
ایسنا که درست یکی دو روزقبل از  خروج او از کشورانجام شده بود، بعد از 

گذشت یک سال بر روی خروجی این سایت قرار گرفت. 
 شاید یکی از مهم ترین بخش های س��خنان خاوری به ادعای خودش 
به موضوع خبر نداشتن وی و اعضای هیأت مدیره بانک برمی گردد که 
عنوان کرد مدیر امور مناطق آزاد بانک ملی و برخی مدیران شعبی که 
تنزیل اعتبارات را انجام داده بودند بدون کس��ب مجوز اقدام به این کار 
کرده اند کما اینکه حتی اگر هم درخواس��ت مجوز می کردند با توجه به 
تأییدیه بان��ک صادرات حتما 
 هی��أت مدیره ب��ا آن موافقت

 می کرد! 
متأس��فانه این گرفت��اری از 
س��وی برخی همکاران بانکی 
بر ما تحمی��ل ش��د، در واقع 
بانک ملی ناخواس��ته در این 
 ماجرا دخیل ش��ده و بی گناه

 است.
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تأثیر آموزش های مدیریتی در نگرش
وقتی از او درباره چگونگی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت شغلی 
می پرس��م این گونه پاس��خ می دهد:» تحصیالت��م ارتباطی به 
حرفه و نوع فعالی��ت اقتصادی ام ندارد و من هم مانند بس��یاری 
از جوان ها پ��س از فارغ التحصیلی س��عی کردم در ش��رکت یا 
 سازمانی استخدام ش��وم، اما چون بلند پرواز بودم و شرکت های

بزرگ را مد نظر داشتم این خواس��ته به دست نیامد. هدفم ورود 
به حرفه پ��دری ام نبود ام��ا در این مقطع ترجی��ح دادم فعال در 
کنار پدر و برادر مشغول به کار ش��وم. بنده از سال 79 مثل یک 
آدم بی تجربه وارد این کار ش��دم«. وی در ادام��ه گفت:» آنچه 
 مسیر پیشرفت ش��غلی بنده را تحت تأثیر قرار داد عالقه ویژه ام

به آموزش بود. از همان س��ال ه��ا تقریبا در تم��ام کالس های 
 مرتبط با مدیریت که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می ش��د

 MBA شرکت می کردم و بعد از مدتی با شرکت در دوره دو ساله
دانشگاه تهران نگرش من به حرفه مدیریت دگرگون شد«.

اخذ لوح سپاس از دست وزیر
مدیر عامل ش��رکت طناب نقش جهان درباره کس��ب افتخارات 
مدیریتی خود این گونه توضیح داد:» من در س��ال 89 مثل یک 
فرد عادی در جش��نواره برگزیدگان را تشویق می کردم و همان 
موقع به خودم گفتم یعنی می توانم یک روز من هم آن باال جایزه 
بگیرم و بقیه من را تش��ویق کنند؟! و این خواسته من سال بعد 
محقق شد«. مس��عود جمالی که اراده کرده بود به هر آنچه می 
خواهد برسد، س��ال 1390برایش یک س��ال خاطره انگیز شد. 
وی در ابتدا در این س��ال با نزدیک به 700 هزار دالر)400 تن( 
صادرات به عنوان صادر کننده نمونه اس��تان اصفهان برگزیده و 
در همان س��ال جایزه خود را به عنوان مدیر نمونه جوان کش��ور 
از دس��ت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دریافت کرد. مسعود 
جمالی درباره حمایت های خانواده اش گفت: از زمانی که ازدواج 
کرده ام همسرم بهترین مشوق در کارم بوده و تمام استرس ها و 
نگرانی هایم با قوت قلبی که ایشان به من انتقال داده اند برطرف 

شده و باید بگویم همسرم شریک موفقیت هایم است«.

توسعه برند طناب نقش جهان
این مدیر موفق که امس��ال تولی��دی بالغ بر 1300 ت��ن را برای 
کارخانه اش برنامه ریزی کرده است و قصد دارد 1100 تن آن را 
صادر کند، درخصوص کس��ب مجدد مقام در سطح کشور گفت: 
»من امس��ال حتی در مراحل ثبت نام جش��نواره و برگزیدگان 
صنعت شرکت نکردم، چرا که اهداف بزرگ تری برایم در عرصه 
کار و صنعت مطرح اس��ت«. وی درباره اهداف خود گفت:» من 
از این پس تمرکز بیش��تری روی برند طناب نقش جهان خواهم 
داش��ت و تصمیم دارم تعداد نمایندگی های شرکت در خارج از 
کشور را افزایش دهم و ش��رایط را برای توسعه این برند به لحاظ 

بین المللی فراهم نمایم«.

دردسرهای کارت بازرگانی و مواد اولیه
مس��عود جمالی که اندکی بابت نحوه برخورد برخی از مسئولین 
گله داشت افزود:» من سال گذشته هویت حرفه ای ام از حقیقی 
به حقوقی تغییر پیدا کرد، اما با آن که صادر کننده نمونه استان 
بودم به جهت بروکراس��ی نامناس��ب اتاق بازرگانی، فرآیند اخذ 
کارت بازرگانی جدی��دم چهار ماه به ط��ول انجامید و ما نزدیک 
به شش ماه نتوانستیم صادرات داش��ته باشیم«. وی درخصوص 
تأمین مواد اولیه کارخانه که عمدتا از طریق پتروش��یمی تأمین 
می ش��ود گفت:» قیمت مواد اولیه مدام در حال افزایش است و 
متأسفانه نظارتی هم وجود ندارد و پیگیری های بنده در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت با برخورد س��رد مدیران پاسخ داده شده 

است«. 
وی ادام��ه داد:»ای��ن موضوع قیم��ت تمام ش��ده محصوالت را 
افزایش و ق��درت رقابت م��ا در بازارهای بین الملل��ی را کاهش 
م��ی ده��د«. جمال��ی در پاس��خ به ای��ن که چ��ه انتظ��اری از 
دول��ت دارد گفت:»من هی��چ چی��ز از دولت نم��ی خواهم من 
نه تخفی��ف مالیاتی م��ی خواهم، ن��ه وام، نه جای��زه صادراتی! 
اما خواهش��ا بس��تر کار و تولید را فراهم کنن��د«. وی همچنین 
ادام��ه داد:»ما بیش��تر از آن ک��ه از تحریم ه��ای خارجی ضربه 
 بخوریم از تحریم های داخلی فلج می ش��ویم، م��ا یاد گرفته ایم 
تحریم های خارجی را چگونه دور بزنیم اما وقتی در بروکراس��ی 
اداری سازمان های دولتی گرفتار می شویم، وقتی اهداف تولیدی 
و فروش شرکت با نوسانات قیمت، قوانین دست و پاگیر و... تحت 
تأثیر قرار می گیرد، متأسفانه باید بگویم این مشکالت از تحریم 

خارجی هم بدتر است.  

گفتگو با مسعود جمالی صادرکننده  نمونه استان اصفهان

صادر کننده نمونه ای که 4 ماه بدون کارت بازرگانی ماند!

مسعود جمالی متولد سال 1355 در شهرستان شهرکرد و فارغ التحصیل کارشناسی کامپیوتر 
 سینا 
از دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد است. از کودکی به همراه خانواده اش به اصفهان آمده و ایرانپور انارکی

اکنون در این شهر به عنوان یک کارآفرین و مدیر موفق از جایگاه درخور توجهی برخوردار 
است. با مسعود جمالی در کمال صمیمیت و به دور از هر نوع تشریفات اداری و در فروشگاه کوچک پدری اش در 

انتهای خیابان عبدالرزاق به گفتگو نشستیم.
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1391/7/2-8906
آگهي تحدید عمومي

4472 پی��رو آگهي هاي قبلي و به موجب دس��تور مادتی��ن 14 و 15 ثبت تحدید حدود 
ش��ش دانگ هر یک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء بخش 
9 و10و11 حوزه ثبتي نطنز به ش��رح ذیل در ایام معینه در ذیل آنها در محل شروع و 

به عمل خواهد آمد
اول(از بخش نه شامل شهر نطنز و قراء حومه

1-از شماره 9-اصلی کوی علیاء نطنز
285/5-حسین حسن بیگی  ششدانگ یکباب طویله و فوقانی آن 

2-از شماره 33-اصلی شهر نطنز
103/4-حسن آقا علی عسگری نطنزی  فرزند مرحوم رحیم غیره ششدانگ یکباب خانه 

که قبال یکباب طویله و فوقانی آن بوده است
3-از شماره 34-اصلی مزرعه خطیر 
683-محمود خطیری علیایی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه

4- از شماره 53-اصلی کوی افوشته
252و1294-خانم عصمت توانا افوشته فرزند رضا ششدانگ حیاط خانه 

تاریخ تحدید:دوشنبه 1391/7/24
5-از شماره 74-اصلی ویشته

651-رضا نقدی ویشته ششدانگ یکباب خانه
6-از شماره 100-اصلی روستای طامه

1289-سید عباس خامسی فرزند سید محمد و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و 
قطعه زمین بائره جنب رودخانه  متصل بهم معروف هفت قفیزی وروله

1598-فاطمه وثوقی  فرزند جعفرو غیره شش��دانگ قطعه زمین مزروعی شش قفیزی 
معروف پی گرده 

7-از شماره 120-اصلی روستای خفر 
498-آقای مصطفی سلیمی فرزند حسن  ششدانگ یکدرب باغ محصور و و مشجر 

1531-شرکت تعاونی روستایی شریعتی روستای خفر  ششدانگ قطعه زمین محصور 
و ساختمان داخل آن 

تاریخ تحدید:سه شنبه1391/7/25
8-از شماره 128-اصلی یوزجریب جزن

81-حس��ین معینی جزنی فرزند دخیل و غیره شش��دانگ قطع��ه زمین کوهکار  کولی 
شهره وصل به جاده 

9-از شماره 129-اصلی روستای جزن
25-زهرا رشیدی جزنی ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر در کولی شهره

143-زهرا رش��یدی جزنی و غیره شش��دانگ قطعه زمین محصور پشت باغ  معروف 
زیر باغچه

196-شهره احمدی جزنی فرزند ذبیح اله ششدانگ قطعه زمین محصور
تاریخ تحدید:چهار شنبه 1391/7/26 

289-نعمت اله کبیر سلطانی ششدانگ قطعه زمین معروف سر دشت 
331-نعمت اله کبیر س��لطانی ششدانگ قطعه زمین وصل به راه ویشکان معروف زیر 

قوزن
373-نعمت اله کبیر سلطانی ششدانگ قطعه زمین وصل به راه صحرای ویشکان

551-مهین سمنانی فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین محصور پای چنار
تاریخ تحدید: پنج شنبه 1391/7/27 

787-غالمرضا رشیدی جزنی و غیره  ششدانگ یکباب خانه 
873-هدایت اله سمنانی ششدانگ قطعه زمین محصور 

880-زهره احمدی جزنی ششدانگ قطعه زمین محصور 
10- از شماره 130-اصلی مزرعه ویشکان جزن

71-موقوفه جواد جزن ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید : شنبه 1391/7/29

دوم از بخش ده  چیمه رود وبرزرود
1-از شماره 15-اصلی روستای بیدهند  

2916-عباس اسماعیلی ششدانگ یکباب خانه
2926-عبداهلل اسماعیلی ششدانگ یکباب خانه

2927-ولی اله اسماعیلی بیدهندی ششدانگ یکباب خانه
2928-حسین اسماعیلی بیدهندی ششدانگ یکباب خانه 

تاریخ تحدید :یکشنبه 1391/7/30
2- از شماره 25-اصلی روستای چیمه 

523-سید اکبر جاللی فرزند سید اسماعیل  و غیره ششدانگ دو باب بوم کند و حصار 
جلو آن 

575-مهدی محمدی هنجنی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه در محله سر پشته 
1119- حمید امیری چیمه فرزند عباس ششدانگ پنج قطعه زمین معروف به باغ طاهر 

1403-معصومه جاللی چیمه و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف میر مهدی 

1959-محم��ود غالمی چیمه و غیره شش��دانگ  یکباب مس��تراح و کود انداز معروف 
خانه جعفر 

تاریخ تحدید : دوشنبه 1391/8/1
3- از شماره 44-اصلی روستای ابیانه 

492-مهدی سلیمانی  ابیانه فرزند استاد علی ششدانگ یکباب خانه 
4-از شماره 98-اصلی چاله قره 

354-مهدی دهقانی فرزند حسین  ششدانگ یکباب بوم کند و ساختمان دامداری 
5-از شماره 128 –اصلی روستای هنجن

305- حسن شریفی فرد هنجن –ششدانگ یکباب طویله در کوی هنجن
308-حسن شریفی فرد هنجن –ششدانگ یکباب اطاق و طویله جنب آن

تاریخ تحدید :سه شنبه 1391/8/2
380-سید محمد موسوی هنجنی فرزند سید ماشاله ششدانگ یکباب خانه که مشتمل 

است بر یک باب حصار و طویله و اطاق و باالخانه 
1085- شهربانو رضایی هنجنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دشت اسفارزن 

1166-پرویز هنجنی فرزند محمد علی ششدانگ یکدرب باغ معروف خواجه 
1207و1208- پروی��ز هنجن��ی فرزند می��ر محمد علی  شش��دانگ دو باب باغ متصل 

معروف سنگ سفید
تاریخ تحدید :چهار شنبه 1391/8/3 
1319-ش��هربانو رضایی هنجنی و غیره شش��دانگ  قطعه زمین مزروعی در دش��ت 

واجنان 
1452و1456-اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ هر یک از قطعه زمین تقریبا 

سه قفیزی و قطعه زمین تقریبا دو قفیزی اول دشت کهق 
1725-اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ قطع��ه زمین مزروعی دو قفیزی و 

نیمی 
تاریخ تحدید :پنج شنبه 1391/8/4 

6-از شماره 134-اصلی روستای یارند 
377-موقوف��ه یارند بنمایندگی  اداره اوقاف و امور خیریه نطنزشش��دانگ یکدرب باغ 

مشجر و مزروعی
546-موقوفه یارند بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ دو قطعه زمین 

مزروعی متصل بهم 
1136-علی روزبه و غیره  ششدانگ دو باب حصار در محله سر سیر

تاریخ تحدید :شنبه 1391/8/6
7-از شماره 146- اصلی روستای وش

621-مس��جد روس��تای وش به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ 
یکباب مسجد 

628-حمام وقفی روستای وش به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 
یکباب حمام 

637-حسینیه روس��تای وش به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز 
ششدانگ یکباب حسینیه 

689-بقعه کعبه کوچک وش به نمایندگی اداره  اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ 
یکباب بقعه  معروف کعبه کوچک

690-بقعه معروف اولیاء روس��تای وش به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 
ششدانگ یکباب بقعه معروف 72 اولیاء

691-زائر سرا و آبگاه و مسجد روستای وش )کوه سفید ( به نمایندگی اداره اوقاف و 
امور خیریه نطنز ششدانگ آبگاه و زائر سرا و مسجد

تاریخ تحدید :یکشنبه 1391/8/7 
8- از شماره 149 –اصلی روستای طره 

3133-علی سپهر نیا  ششدانگ یکباب خانه 
9-از شماره 150-اصلی روستای برز

263و264-محس��ن بزرگی برزی و غیره شش��دانگ  یکباب خان��ه و باغچه جنب آن 
معروف محله پچاد 

1003-سامان برزی و غیره ششدانگ قطعه باغچه مخروبه  معروف میانده 
تاریخ تحدید :دوشنبه 1391/8/8

10-از شماره 165-اصلی روستای کمجان
538-رمضانعلی عباس��ی زارع و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف کوی سوک زن 

و اطاق فوقانی پالک 537
11-از شماره 179- اصلی هنجن 

37-محمود رضایی هنجنی  شش��دانگ یکب��اب خانه و قطعه زمین محصور متصل به 
آن معروف گل پل

تاریخ تحدید :سه شنبه 1391/8/9
 سوم(از بخش 11طرقرود و قراء حومه
1-از شماره 37-اصلی روستای کشه 

93-حس��ن  قدرتی کش��ه  فرزند عباس و غیره شش��دانگ دو قطعه زمین مزروعی و 

مشجر معروف  کوهاب پا کپه مارچون
120- پریوش ریاضتی کشه فرزند حسین  و غیره ششدانگ دو قطعه زمین یک رجلی 

در بخش کمر پیر
144-مهدی اس��دی کشه فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف چاله 

اسپر یک رجلی 
211-پریوش ریاضتی کشه فرزند حسین شش��دانگ قطعه زمین مزروعی تقریبا نیم 

رجلی  معروف مرغزار
تاریخ تحدید :چهار شنبه 1391/8/10 
341-حسین مبینی فرزند امان اله و غیره ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی دو رجلی  

معروف سر چشمه 
381-ام البنین اسدی کش��ه و غیره ششدانگ قطعه باغ تقریبا سه ربع رجلی در سینه 

مارچون 
382-ام البنین اسدی کشه و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی ومشجر معروف سر 

چشمه  تقریبا یک رجل و نیم 
974-عین اله اسدی کشه فرزند میرزا و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف پریار 

تاریخ تحدید :پنج شنبه 1391/8/11
2-از شماره 40-اصلی مزرعه مالخلیل 

27-سمیه رحیم ملک فرزند عباس و غیره  ششدانگ قطعات زمین مزروعی ومشجر 
30-بهروز رحیم ملک فرزند عباس ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی و مشجر تقریبا 

یک رجل و نیمی 
3- از شماره 41-اصلی ده ورگوران

50-زینت نجفی ورگورانی  فرزند حسین  ششدانگ قطعه باغچه و قطعه زمین مزروعی 
در س��ینه ورگوران  دو رجل و نیمی و دو قطعه زمین مزروعی معروف در هل  س��ه 

ربع رجلی 
تاریخ تحدید :یکشنبه 1391/8/14

4-ازشماره 141- اصلی باغستان پایین 
575-آس��یه خانم رفیعی طرقی  شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف یک رجل و 

چهار قصبه دشت وژنه بخش قبا 
713-زهرا فوالدی طرقی فزرند اصغر ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

1131-صغرا جعفر نجفی و غیره شش��دانگ قطع��ه زمین مزروعی معروف دو رجلی 
در بخش آبدر 

1189-محمد برونک و غیره ششدانگ قطعه زمین در دشت وژنه 
1399- هادی باقری فرزندرضا و غیره ششدانگ یکدرب باغ 

تاریخ تحدید :دوشنبه 1391/8/15
5-از شماره 147-اصلی  روستای مزده 

57-شوکت سعیدی مزده و غیره ششدانگ یکباب اطاق تختانی و فوقانی آن 
131-شوکت سعیدی مزده ششدانگ قطعه باغ بائره  مشجر تقریبا یک رجلی 

223/2-منص��ور آگاهی نیه فرزند صفر علی و غیره شش��دانگ یکباب طویله و اطاق 
فوقانی 

تاریخ تحدید :سه شنبه 1391/8/16
6- از شماره 152-اصلی روستای نیه 

66-عباسعلی زمانی نیه فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین معروف باغ کوچه آسیاب 
210-احترام کیهانیان و غیره فرزند مصطفی ششدانگ یکدرب باغ مزروعی در کوچه 

پر دالرام 
810- شوکت خانم سعیدی مزده و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی چهارگی 

1165-خانم س��هیال زمانی فرزند اکبر شش��دانگ قطعه زمین محصور معروف س��ر 
آسیاب

تاریخ تحدید :چهار شنبه  1391/8/17
7-از شماره 182-اصلی روستای ابیازن

674-رقیه نقوی الحسینی ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور مهتابی 
8-از شماره 193-اصلی طرق

1079-فخری علیزاده حیدری و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف گونستان 
سلخ باال   

1183-شوکت افتخاریان طرقی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف لب راه 
2263- اصغر رحیم طرقی و غیره شش��دانگ قطعه باغ محصور و مش��جر در بخش 

آفا حبیب 
تاریخ تحدید :پنج شنبه 1391/8/18

3410-مهدی غفاری طرقی و غیره ششدانگ یکدرب باغ 
3540و3541-عباس غفاری فرزند میرزا ششدانگ یکباب خانه و طویله 

4732-علی عابدین طرقی ششدانگ یکباب خانه 
4791 سید اصغر حسینی جاللیان و غیره ششدانگ یکباب خانه 

تاریخ تحدید :شنبه 1391/8/20
9- از شماره 212-اصلی دشت بزرگ طرق

1229- علیرضا ابوفاضلی زارع  ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
10-از شماره 215-اصلی الدریجه طرق

31-احمد علیزاده حیدری  فرزند هاجی محمد  ششدانگ یکدرب باغ مشجر و مزروعی 
موستان ذیل راه کشه 

11-از شماره 277-اصلی روستای نسران
252-حس��ین زینالی نسرانی فرزند عباس  شش��دانگ یک قطعه باغ محصور معروف 

چاله حسینیه 
تاریخ تحدید :1391/8/21

12- از شماره 284-اصلی روستای کلهرود  
378-محمد امینی کلهرودی  ششدانگ یکباب سول و فوقانی آن در محله تکلر 

449-محمد امینی کلهرودی ششدانگ یکباب سول در محله تکلر 
812-رضا امینی کلهرودی وغیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف باغ جعفر 

شهره 
تاریخ تحدید :1391/8/22

863-رضا امینی کلهرودی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
2017-غالمحس��ین اسماعیلیان  فرزند بابا و غیره شش��دانگ یکدرب باغ محصور و 

مشجر 
2235-بهرام رحیمیان ششدانگ یکباب خانه و حیاط 

2239-علینقی برومند فرزند علی ششدانگ قطعه زمین محصور 
تاریخ تحدید :سه شنبه 1391/8/23

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وسیله این آگهي به صاحبان امالک و مجاورین آنها 
اخطار مي گردد که در اول ساعت اداري روزهاي ذکر شده در ذیل آنها در وقوع ملک 
حضور به عمل رس��انند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها در 
محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د ضمناً در صورتیک��ه صاحبان امالک و مجاورین 
در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مي توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 ماده واح��ده تعیین تکلیف پرونده هاي ثبتي مص��وب 1373/2/25 از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدي اعتراض خود ظرف م��دت 30 روز به این اداره و دادگاه محل 
تس��لیم نمایید مضافًا در صورت تعطیلي غیر مترقبه در روزهاي مندرج در این آگهي 

تحدید حدود روز پس از تعطیلي انجام مي گیرد. تاریخ انتشار :1391/7/3
م الف/ 245                                                           مجتبی شادمان- کفیل ثبت اسناد نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
4425 در خصوص پرنده کالس��ه 568/91 خواهان امید شیرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
هشت میلیون ریال به طرفیت عبداله هادی پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/7/17 س��اعت 4 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4428 کالس پرونده: 2217/90، ش��ماره دادنامه: 798، مرجع رس��یدگی: شعبه هشت شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: 1- محس��ن بختی فرزند حس��ینعلی نش��انی: اصفهان خ جابر انصاری 
کوچه پارک )12( بن بس��ت صفا مجتمع مس��کونی بهار واحد ش��ماره یک و 2- مصطفی بیگلری 
فرزن��د عباس با وکالت مجید مقدس نش��انی: اصفهان بلوار ش��فق کوی ن��ور مجتمع نیکان طبقه 
س��وم واحد 16، خوانده: احمدرضا زارعان، خواس��ته: الزام به انجام تعه��د و مطالبه 4 عدد پکیج 
و مطلق خس��ارات قانونی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورای اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی ش��ورا: خواهان با تقدیم دادخواس��ت بطرفیت خوانده یاد شده فوق تقاضای 
الزام به انجام تعهد و مطالبه 4 عدد پکیج نموده اس��ت با توجه به اینکه خواهان خواس��ته خود را 
صرفًا براس��اس کپی مصدق فاکتور بدون مش��خصات و امضاء از ناحیه خریدار )خوانده( مطرح 
و اینکه هیچگونه دلیل یا مدرکی داللت بر اثبات ادعای خود باش��د ابراز و ارائه ننموده اس��ت لذا 
دعوی خواهان را به طرفیت خوانده غیروارد تشخیص داده با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعالم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 
20 روز پس از ابالغ در محاکم حقوقی اصفهان قابل تجدیدنظرخواهی می باش��د. ش��عبه هش��تم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی
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فراخوان  یازدهمین 
جشنواره کتاب و رسانه

سیاه دوست داشتنی 
بستری شد

همزمان با بیسللتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسللامی ایران، دبیرخانه 
جشنواره کتاب و رسانه برتر، یازدهمین فراخوان خود را اعام کرد. یازدهمین 
جشنواره کتاب و رسانه برتر، امسللال همزمان با بیستمین دوره هفته کتاب 
در شش بخش یادداشت، گزارش، گفتگو، خبر، معرفی کتاب و عکس برگزار 
می شود . خبرنگاران حوزه کتاب می توانند تا پایان مهرماه آثار خود با موضوع 
»کتاب« را که از ابتدای شللهریور ماه سللال 1390 تا پایان شهریورماه سال 
جاری در مطبوعات، خبرگزاری و نشریات کشور منتشر شده، برای شرکت 
در این جشنواره به نشللانی میدان بهارسللتان، خیابان کمال الملک، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، طبقه سللوم، اتاق 332، دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند. خبرنگاران این حوزه می توانند برای شرکت در این جشنواره در تمام 

بخش های عنوان شده، سه  اثر و در بخش خبر پنج اثر ارسال کنند.

سعدی افشار معروف ترین و دوست داشللتنی ترین بازیگر نقش سیاه در 
نمایش های شللادی آور، این روز ها در بیمارسللتان سللینا بستری است. 
 این هنرمند پیشکسوت که بیش از 60 سال است در نمایش های سنتی 
سللیاه بازی ایفای نقش می کند، اردیبهشت سال گذشللته نیز به دلیل 

شکستگی در ناحیه لگن، در بیمارستان بستری شده بود.
یکی از پزشللکان بیمارستان سللینا در گفتگویی تلفنی، بیماری سعدی 
افشار را پوکی استخوان و بروز مشللکل در چهار مهره ستون فقرات این 
بازیگر دانسللت که تنها با عمل جراحی بهبود خواهد یافت. او در این باره 
توضیح داد: به دلیل سللنگینی این عمل، در حال بررسی وضعیت بیمار 
هستیم و برای همین، آزمایش های متعددی انجام داده ایم تا در صورتی 

که او توانایی تحمل این عمل را داشته باشد، مورد جراحی قرار بگیرد.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

کیوسک 

سی ویکمین جشنواره فیلم فجر، بدون فیلم کوتاه 
فراخوان سی ویکمین جشللنواره بین المللی فیلم فجر در سه بخش مسابقه سینمای 
ایران، سینمای بین الملل و مواد تبلیغاتی و اطاع رسانی سینمای ایران منتشر شد، ولی 
بخشی برای حضور فیلم های کوتاه به چشم نمی خورد که در نوع خود بی نظیر است. 
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پرویز دوایی منتقد فیلم نیست
درشماره   شهریور مجله »2۴« پرونده ای منتشر شده با عنوان »نقد 
فیلم در زمانه  ما به چه کار می آید؟« که در اینجا بخشی از حرف های 

حاضران در میزگرد را می توانید بخوانید. 
   آیدین آغداشلو:

 چه خوشللمان بیاید، چه نیاید. من االن که نقدهللای پرویز دوایی، 
کیومرث وجدانللی یا خیلی های دیگللر را می خوانم، واقعللا حالم بد 
می شود. با خودم می گویم یعنی من یک وقتی این ها را می خوانده ام 
و درباره شان فکر می کرده ام؟ چقدر ابله بوده ام! من حتی آن وقت که 
دوسللت نازنین بابک احمدی کتابی راجع به تارکوفسکی یا برسون 

درآورد، با او همراهی می کردم.
  بابللک احمللدی، عزیز دل من بللوده و هسللت، اما مللن دیگر حتی 
پنج دقیقه از فیلم برسون را نمی توانم نگاه کنم و به شدت حوصله ام 
سرمی رود. اگر می خواهید سر این میز مرا اعدام کنید، مطلقا اشکالی 
ندارد، اما فیلم تارکوفسللکی به نظر من یک ادای عارفانه متظاهرانه   

وحشتناک است.
سرهمین میزدوتا ازعشاق قطعی کیارستمی نشسته اند. من دعوایی 
با آنها ندارم. اگللر بتوانند من را مجاب کنند که خیلی عالی اسللت و 
کارشان را انجام داده اند و عاشقیشللان را موجه کرده اند. اما اگر من 
مجاب نمی شوم، به این دلیل اسللت که من در این قضیه به عاشقی 
اعتقاد نللدارم؛ یعنی ایللن رفتللار بی چون وچرا، ایللن مطلق بودن را 

نمی پذیرم. 
من فکر می کنم آدم ها اوج و فرود دارند، فیلم های خوب می سللازند، 
فیلم های بد می سازند، نقاشللی های خوب می سازند، نقاشی های بد 

می سازند، پایین و باالیشان هم مشخص است. 
    احمد طالبی نژاد: 

 وضعیت نقد فیلم همیشه در ایران دچار سوء تفاهم بوده. من حرمت 
زیادی بللرای دکتر کاووسللی قائلم، ایشللان نقش بسللیار زیادی در 
گسترش فرهنگ سینمایی در این مملکت داشته، اما بدو  بیراه گفتن 

و تندروی به جای نقد فیلم را خود ایشان پایه گذاری کرد.
 هنوز هم به محض این که می شللنوند منتقد فیلم هستی، یاد کمان 
حاجی می افتنللد و می گویند طللرف آمده پنبه بزنللد که اصطاح 
بدی هم هست. به آدم می گویند پنبه   ما را نزنی! انگار ما حاجیم. یا 
می گویند به ما فحش ندهی! انگار قرار اسللت ما در نوشته هایمان به 

فیلمی فحش بدهیم. 
    امید روحانی: 

مقوله ای بلله نام نقللد فیلم در ایللران به کلللی دارد از بیللن می رود. 
آن شللکلی که بلله صللورت وباگ نویسللی و در فضاهللای مجازی 
اسللت، یک مقوللله جداگانلله  اسللت. آن تیللراژ عظیم مجللله فیلم 
 در اواخر دهلله  60 و میانلله ۷0، بعید اسللت کلله االن ده درصدش

 هم باقی مانده باشد.
 رسانه  مکتوب اصا دارد از بین می رود. آن مخاطب نخبه هم از بین 
رفته. من هیچ وقت یادم نمی آید که نقد فیلم تأثیر عام گذاشته باشد، 

مگر از طریق تلویزیون، آن هم به خاطر مخاطب عامش. 
    حسن حسینی: 

 این چیزهایی که در وباگ ها و سایت ها منتشر می شود، نقد نیست، 
سینه فیلم است. 

سینمادوستی است که در غرب هم هست و خوب هم هست. این نوع 
فعالیت ها به تدریج شکل نقد رسانه ای را در جهان هم تغییر داده، اما 
در اینجا که نقد اصا ساختار درستی نداشته و ندارد، احتماال در چند 
سال آینده تحت تأثیر چنین فعالیت هایی از بین خواهد رفت و جریان 

نقد رسانه ای ضعیف تر خواهد شد.
 به نظر من دوایی نویسنده  خوبی است، فارسی خوب می نویسد ولی 
منتقد فیلم نیست. از طرف نشر روزنه کار که ناشر آثار دوایی است با 
ایشان تماس گرفتند تا یک مجموعه از نقد هایشان را منتشر کنند و 
من شاهد بودم که ایشان استنکاف کردند؛ یعنی با علم امروز، کارهای 

گذشته شان را به عنوان نقد به رسمیت نمی شناسند.

»آدم های جدی«وارد می شوند 
در فیلم »آدم های جدی«  عاوه بر پاچینو، دو بازیگر دیگر برنده اسکار، 

یعنی کریستوفر واکن و آلن آرکین هم حضور دارند.
این فیلم را فیشر اسللتیونز کارگردانی می کند که پیش از این، برای 
مستند »غار«، جایزه اسکار را به دست آورده است. »آدم های جدی« 
داسللتان وال را روایت می کند کلله بعد از تحمل28 سللال حبس از 
زندان آزاد می شود. صمیمی ترین رفیقش داک، منتظر است تا او را 
همراه خود ببرد. این دو خیلی زود به یک رفیق قدیمی دیگر، هیرش 

می پیوندند. 
این در حالی است که یکی از 
این رفقللا، رازی هولناک را با 

خود حمل می کند.
 این فیلم که درجه نمایشللی 
R دریافللت کرده اسللت،  به 
طللور محللدود از دسللامبر 
2012 روی پللرده مللی رود، 
امللا از 11 ژانویلله 2013 به 
طور گسللترده اکران خواهد 
شللد. این در حالی است که 
 تریلر »آدم هللای جدی« هم 
چند روز قبل منتشللر شللده 

است.

آسیب شناسی بحران کتاب

 با وجود این که مدت هاست همه 
ناهید 
در ایللران دم از ارتقللای فرهنگ محمدطاهری

مطالعه و کتابخوانی می زنند اما 
تحوالت اخیر اقتصادی شللاید تمامی جنبه های زندگی 
فردی و اجتماعی، افراد را تحت تأثیر خللود قرار داد که 

حتی بازار نشر کتاب هم از آن بی نصیب نماند. 
گران شدن بی رویه کاغذ و کمیاب شدن آن، که ناشی از 
تغییرات مدوام قیمت دالر است باعث شد تا قیمت کتاب 

تا چندین برابر افزایش یابد.
این افزایش بسللیار سللریع و روز افزون بیش از هر چیز 
بر فرهنگ مللردم تأثیرخواهد داشللت، چرا کلله آنها در 
گام نخسللت ابتللدا رو به سللمت کاهش هزینلله ها گام 
 برمی دارند و کتاب، قربانی نخسللت این سللیر قهقرایی

 خواهد بود. 
با این روال پرسش مهم و اساسی پیش آمده این است که 
تکلیف آن همه وعده و وعید چیسللت که مسئوالن قول 
دادند و هنوز هم بسیاری بر این باورند که سرانه مطالعه در 

ایران به چند ساعت رسیده است. 
به همه این دالیل، تعداد زیادی، قللدرت خرید کتاب را 
از دسللت دادند و با این روند، این آمار رو به رشللد است. 
بنابراین مشللخص نیسللت بر سللر جامعه ای کلله مردم 
 به خاطر مسللائل مالللی نتوانند به مطالعلله بپردازند چه 

خواهد آمد. 
تعدادی اما هسللتند که هنوز دغدغه  فرهنگ، بخشی از 
زندگیشان شده است و این اوضاع برایشان نگران کننده 
است. افرادی که چاره اندیشی آنها شاید بتواند را هگشای 

مشکات باشد.
به همین بهانه، پای صحبت چند نفر از آنها  نشستیم تا از 
نقطه نظرهایشان بیشتر آگاه شویم؛ سلسله گفتگوهایی 
که در شماره های آینده از نظرتان خواهد گذشت و طی 
آنها می توانیم به بعضی از حرف های ناگفته فعاالن عرصه 

کتاب و مطالعه بپردازیم. 

آقای مدیری! اگرچه مدتی اس�ت در تلویزیون کمتر 
ش�ما را دیدیم اما ش�ما از آن چهره هایی هستید که 
اگر سال ها هم در تلویزیون نباشید کسی فراموشتان 

نمی کند.
متشکرم لطف دارید.

خودتان آماری دارید ک�ه چندتا واژه و چند عبارت و 
تکیه کالم را وارد فرهنگ عامه مردم کردید؟

نه،  واقعا هیچ وقت جدی به این موضوع نگاه نکردم.
این ها حاصل کار شماست یا حاصل کار نویسنده های 

برنامه های شما؟
خب بعضی از این ها کار نویسنده ها بوده و بعضی را خود ما یا من یا 
یک بازیگر دیگری به زبان آورده و ادامه اش داده و این تبدیل شده 

به یک جور تکرار.
خیلی ها وقتی ش�ما ی�ک مجموع�ه ای را روی آنتن 
می برید، به شما ایراد می گیرند که چرا شما این واژه ها 

را به کار می برید. آیا هیچ وقت فشار روی شما در حدی 
بوده که از به کار بردن یک عبارت یا تکیه کالم صرف 

نظر بکنید؟
نه، درمورد عبارت یا واژه خاصی این اتفاق نیفتاده. شامل چیزهای 

دیگری می شده اما این موضوع خاص نه،  یادم نمی آید.
از بین همه واژه هایی که ش�ما در این س�ال ها به کار 

بردید کدامش بیشتر بین مردم جا باز کرد؟
من فکر می کنم این واژه پاچه خواری جایگزین شد و ماند. یعنی من 
االن هم که می بینم مردم با هم حرف می زنند این را زیاد می شنوم 
و خیلی زیاد اسللتفاده می شللود و یادملله که این اختللراع پیمان 
قاسمخانی بود و اولین بار این کلمه را پیمان در متنش نوشت و در 

اختیار بچه ها قرار داد و استفاده شد.
  چ�را در خیلی مجموعه ه�ای تلویزیون�ی واژه هایی
 به صورت تکی�ه کالم به ص�ورت عامدانه اس�تفاده 
می ش�ود و گل نمی کند و بین مردم نمی رود و چرا در 

کارهایی که شما می س�ازید این اتفاق می افتد و این 
واژه ها بین مردم معروف و جاری می شود؟

فکر کنم یکللی از دالیلش درمورد دیگران، این اسللت که عامدانه 
است؛ یعنی وقتی که شما اصرار داشته باشید. آخر خیلی از آدم ها  
وقتی دیدند در برنامه های مللا این اتفاق می افتد، شللروع کردند 
به طراحی این موضوع؛ یعنی نشسللتند کلمه ساختند و استفاده 
 کردند و این چون به قول شما عمدی بوده نگرفته؛ یعنی به نظرم 
خود به خود باید این اتفاق بیفتد؛ یعنی برود تو دل کار و مردم هم 

اینجوری ارتباط بهتری برقرار می کنند. 
درمورد کار ش�ما همانطور که خودتان گفتید گاهی 
عامدانه بوده؛ مثال واژه پاچه خواری که پیمان قاسم خانی 

طراحی کرده بهش فکر شده بوده.
 نه،  این خیلی طراحی پشتش نیسللت؛ یعنی از قبل فکر کنیم که 
یک سری واژه هایی بسازیم که این ها جا بیفتند. هرگز چنین کاری 
نکردیم. توی متن ها نوشته شللده و پیمان این کلمه را نوشته بود.  
هیچ قصدی در کار نبود و این اصطاحات کم کم جا افتاده. این جزو 
دیالوگ هایی بوده که پیمان نوشته. درواقع اگر بخواهیم واژه هایی 
را درست کنیم که قصدمان این باشد که حتما رواج پیدا کند چون 

پشت آن عمد است، این اتفاق نمی افتد.
و شما یک زبانی را با مجموعه »شب های برره« داشتید 
کم کم در جامعه جاری می کردید؛  از آن زبان بگویید. 

آن زبان برره ای فکر و اختراع چه کسی بود؟
آن زبان،  اول در پاورچین بیشتر توسط پیمان و محراب  قاسم خانی 
شکل گرفت و البته بچه های دیگر نویسنده مثل ژوله مثل سروش 
صحت. یکی دوبار اتفاقی ما مجبور بودیم یک جور دیگری حرف 
بزنیم و این یک جور دیگر، شد این شللکلی و بعد این را بچه های 
نویسللنده و ما با هم ادامه اش دادیم. نشستیم آن را نوشتیم، چون 
بازیگرها باید اجرایش می کردند و واقعا داشللت تبدیل می شد به 

یک زبان.
بسیاری از ش�نوندگان ما وقتی متوجه ش�دند که با 
ش�ما گفتگو می کنیم به ما پیامک زدن�د و گفتند از 
آقای مدیری بپرس�ید کی دوب�اره در تلویزیون باید 

ببینیمشان؟
من خیلی دلم می خواهد هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و امیدوارم 
در سال جدید یعنی سالی که پیش رو داریم، اواسط یا اواخر سال 

بتوانم کاری را برای تلویزیون انجام بدهم.
به هر حال شما که نیستید یک مدت،  جای خالیتان 

خیلی احساس می شود.
خواهش می کنم، لطف دارید.

این مجموعه ای که می س�ازید برای ش�بکه نمایش 
خانگی تا کی ادامه دارد؟

»قهوه تلخ«، معلوم نیسللت اصا. تللا مجموعه 3۴ بیللرون آمده 
وبقیه اش را اصا خبر ندارم که چه اتفاقی می افتد.

قصد خودتان چیست؟ قرار است  ادامه اش بدهید؟
نه،  ادامه پیدا نمی کند.

پای حرف های مهران مدیری درباره محبوب ترین مجموعه ایرانی نمایش خانگی 

پایانی تلخ بر»قهوه تلخ«

 مهران مدیری که مدت ها بود از او گفتگویی منتشر نشده بود در قسمت های اولیه »قهوه تلخ« با مردم درباره این 
س�ریال، دقایقی صحبت می کرد،  اما این روند هم ادامه نیافت و مدیری ترجیح داد درباره همه مسائل و حواشی 
این سریال س�کوت کند. تا این که در گفتگویی کوتاه که در برنامه رادیو تابستانه با منصور ضابطیان درباره تکیه 
کالم های سریالش داش�ت به آخرین وضعیت »قهوه تلخ«  هم اش�اره کرد. این گفتگو را که توسط »کافه سینما« 

مستقیما از این برنامه پیاده شده در ادامه بخوانید:
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عقاب هاسفر به چذابهآژانس شیشه ایاتوبوس شب
مرور قاب به قاب  در سینمای ایران به  مناسبت هفته دفاع مقدس

برد اشت بلند
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عضو انجمن طراحان پارچه و لباس ایران گفت: رسللانه های 
داخلللی در حوزه برنامه سللازی کللودک فعال نیسللتند لذا 
رسانه های خارجی با پخش یک برنامه در کمتر از یک هفته از 

مدل مو تا لباس کودک را تحت الشعاع قرار می دهند.
مریم افرادی با تأکید بر کمبود برنامه سازی در حوزه کودک 
در این باره به  هنرآناین گفت: متأسفانه رسانه های داخلی ما 
در حوزه برنامه سازی کودک فعال نیستند و به همین خاطر 
برنامه هایی که از رسللانه های خارجی پخش می شللود، در 
کمتر از یک هفته از مدل مو تا لباس کودک را تحت الشعاع 

قرار می دهد.
وی در ادامه افزود: به طور حتم، نقوش اسلیمی یا طرح های 
مربوط به موتیف های سللنتی برای کللودک ایرانی به اندازه 
طرح های پر رنگ و لعابی که از قهرمان های کارتونی وجود 
دارد جذاب نیسللت، چرا که کودک با این قهرمانان در قالب 

 یک داستان آشنا شده و به نوعی نسبت به این شخصیت های
کارتونی شللناخت و نوسللتالژی دارد لذا نمی تللوان انتظار 
 داشللت کلله کللودک در مرحللله انتخللاب، جذابیللت را بر 
ارزش های فرهنگی ترجیح دهد، چرا که نوع انتخاب در این 

سنین براساس دیدار  و هیجانات زود گذر است.
عضو انجمن طراحللان پارچه و لباس ایللران بیان کرد: ذهن 
کودک ایرانی امروز انباشللته از فرهنگ و افکاری اسللت که 
متعلق به ایران نیسللت، چرا که هیچ برنامه مؤثری در حوزه 
کودک وجود ندارد و عما بخش اعظم سللینما  و تلویزیون 
داخلی منحصللر به برنامه هایی اسللت که حتی قشللر عامه 
جامعه را نیز راضی نمی کند. افرادی در پاسللخ به این سؤال 
 که چقدر لباس بر نوع شللخصیت کودک تأثیللر دارد گفت: 
 نه تنهللا لباس، بلکلله تمام عوامللل موجود در ایللن حوزه بر 
 شللکل گیللری شللخصیت و تفکرات کللودک مؤثر اسللت،

چللرا کلله کللودک امللروز قابلیللت انتخللاب دارد و بلله 
همیللن خاطللر براسللاس اجبللار نمی تللوان رونللد ذهنی 
وی را تغییللر داد. عضللو انجمللن طراحللان پارچلله و 
لبللاس ایران تصریللح کرد: لباس های سللنتی مللا حتی در 
شهرسللتان هللا و در بیللن عشللایر نیللز کمرنگ شللده اند 
 و این نشللان دهنده تأثیر رسللانه ها بر تمامللی بخش های

 جامعه است. وی در پاسللخ به این سؤال که چرا تمام تمرکز 
طراحان در کشور بر بخش مانتو است گفت: واقعیت این است 
که کار کردن در حوزه کودک بللدون وجود برنامه های قوی 
رسانه ای در این زمینه امکان پذیر نیست، از طرف دیگر مانتو 
از جمله بخش های پوششی است که در کمتر کشوری دیده 
می شود. افرادی تأکید کرد: لباس های کودکانه بیشتر از روی 
ژورنال های خارجی کپی برداری می شود و برندهای معتبر 
نیز در کنار آن فعالیت می کنند، امللا در بخش مانتو به دلیل 

انحصاری بودن، کاربرد آن در کشور فضای کار بازتر است.
وی ادامه داد: تنها بخش کودک نیسللت که در آن احساس 
خأل می شللود و تمرکز بر آن کمرنگ اسللت،  بلکه در سایز 
بزرگ لباس نیز با مشکاتی رو به رو هستیم، حتی در بخش 
مانتو، چرا که اغلب مانتوهای تولیدی به شللکل عجیبی در 
سللایزهای کوچک هسللتند و این موضوع باعث شده است 
 که قشللر خاصی نتوانند از طرح های متنوع موجود در بازار

 بهره مند شوند.
 عضو انجمن پارچه و لباس ایران بیان کرد: بسیاری از طرح ها

 قابلیللت اجللرا در ژانرهللای دیگللر را ندارنللد لللذا نیازمند 
تقسیم بندی در تمام حوزه ها هستیم که قطعا حوزه کودک 
نیز یکی از این بخش هاسللت، اما تنها توجلله طراحان برای 
 این قسمت کافی نیسللت و قطعا توجه خاص برنامه سازان و 

رسانه های داخلی را نیز می طلبد.

یک هشدار جدی 

رسانه های خارجی،  پوشش کودک ایرانی را تغییر می دهند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 جوانان ایران! در مصاف با یمن
در حد قهرمان باشید

 تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دومین رقابت خود در مسابقات 
قهرمانی آسیا برابر یمن قرار می گیرد.

پانزدهمی��ن دوره رقابت ه��ای فوتب��ال قهرمانی نوجوانان آس��یا 
 از روز ش��نبه آغاز ش��د. رقابت هایی ک��ه در ایران برگزار می ش��ود 
و انتظار می رود شاگردان علی دوستی مهر با کسب قهرمانی از عنوان 

دوره قبل خود در این رقابت ها دفاع کنند. 
ملی پوشان نوجوان ایران در اولین دیدار خود، الئوس را با نتیجه سه 
بر یک شکست دادند تا آغاز خوبی در این مس��ابقات داشته باشند، 
هرچند دوستی مهر بعد از این دیدار گفت: ببخشید در حد قهرمان 
نبودیم! ملی پوش��ان ایران  امروز از س��اعت ۱۷ در ورزشگاه شهید 

دستگردی برابر یمن قرار می گیرند. 

 ساکت
مشاور صفارزاده شد

     محم��د رض��ا س��اکت مدیر عام��ل باش��گاه فرهنگی- ورزش��ی 
فوالد ماهان به عنوان مش��اور علیرضا صفارزاده رییس فدراس��یون 

پهلوانی و زورخانه ای کشور منصوب شد. 
گفتنی است اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ورزش زورخانه ای 
و پهلوانی انتخاب شده و تفاهم نامه این باشگاه اصفهانی و فدراسیون 
 زورخانه ای به رش��د این ورزش در ش��هر اصفهان کمک بیش��تری 

می کند.

حاال سرم را باال می گیرم
اصغر کاردوست/ سنتر تیم ملی ایران

خدا را ش��کر با تالش بازیکنان و کادر فنی، قهرمان کاپ آسیا شدیم و 
دس��ت پر به ایران باز می گردیم. این مس��ئله از هر چیزی برایم مهم تر 
بود که دوباره در ایران سرم را باال می گیرم. امیدوارم که این قهرمانی دل 
مردم را شاد کرده باشد.  سطح بازی ها خیلی باال بود. تیم های خاصی در 
این تورنمنت شرکت کرده بودند که برای سکو می جنگیدند. مسئله بارز 
در کاپ آسیا حضور ملی پوشان جوان در ترکیب ایران بود که به خوبی 
خودشان را نشان دادند و در کنار بزرگان درخشیدند. بازیکنان تیم ملی 

جوانان به خوبی در کنار مهره های اصل��ی به میدان آمدند و بدون 
مش��کلی بازی کردند. اگر در دقایقی هم آنها اشتباه می کردند 

به دلیل جو سنگین بازی ها بود.  سال آینده 
انتخابی جام جهانی اس��پانیا را پیش رو 

داریم و کارمان بس��یار دشوار است 
که تمام ملی پوشان باید تالش 

کنند تا ایران در این تورنمنت 
سربلند بیرون بیاید.

6
حمید استیلی در آستانه توافق با صبا

مسئوالن صبا بعد از جدایی یحیی گل محمدی به دنبال یک گزینه مناسب هستند و جدی ترین گزینه آنها استیلی 
است. آنها در دو سه روز اخیر چند بار با این مربی مذاکره کردند و توافقاتی حاصل شده است، ولی نکته مهم به 
مسائل مالی مربوط می شود. درحال حاضر استیلی با توجه به مشکالت مالی صبا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 885  | دوشنبه 3 مهر  1391 | 7 ذی القعده 1433

ماشااهلل آرن!
همه آنهایی که تماشاگر دیدار فینال کاپ آسیا بودند پرتاب 
ارزش��مند آرن داوودی ملی پوش اصفهانی بس��کتبال ایران 
 را فراموش نمی کنند. آرن هرآنچه در س��ال ه��ای اخیر در 
 ذوب آهن تجربه کسب کرده بود یکجا به کار برد و در لحظه ای

که جز س��ه امتیاز نیاز ایران نبود، پرتاب راه دور خود را درون 
س��بد جای داد تا جش��ن قهرمانی ایران در ژاپن برپا ش��ود. 
سایت کنفدراسیون بس��کتبال آس��یا بعد از قهرمانی ایران 
مطلب نخست خود را به پرتاب سرنوشت ساز آرن اختصاص 
داد و در خبر س��ایت کنفدراسیون بس��کتبال آسیا از پرتاب 
س��ه امتیازی این بازیکن ب��ه عنوان تعیین کنن��ده قهرمان 
 چهارمی��ن دوره رقابت های بس��کتبال کاپ آس��یا نام برده 

شده است. 
در این گزارش آمده اس��ت: پرتاب خیره کننده سه امتیازی 
توس��ط آرن داوودی، ایران قهرمان دو دوره رقابت های کاپ 
آسیا را بار دیگر از ژاپن پیش انداخت و ایران تنها در فاصله ۱۸ 

ثانیه مانده به پایان بازی، ژاپن را شکس��ت داد.  ژاپن لحظات 
سختی را در این دیدار داشت و توانست در حالی که نیمه اول 
هفت امتیاز عقب بود از ایران پیش افتد. کانا مارو و ساکوراگی 
با عملکرد خوب باعث می شدند بتوانند مقابل همتای ایرانی 
 خود اصغر کاردوس��ت که بس��یار بس��یار جوان تر از آنها بود 
پا به پا پیش بروند، اما وقتی که کار گره خورده بود، آرن داوودی 
که به دلیل مصدومیت )دست و چشم( چندبار تعویض شده 
بود، آن پرتاب استثنایی را انجام داد.آنچه در ترکیب این تیم به 
وضوح دیده شد حضور چهره های جوانی بود که در کسب این 
قهرمانی تالش بسیاری کردند. شاید جوانگرایی اولویت کاری 
بچیروویچ نبود، اما شرایط دست به دست هم داد تا تیم ملی 
بسکتبال ایران با ترکیبی جوان و البته در کنار با تجربه ترها در 
کاپ آسیا حاضر شود. غیبت حامد حدادی، ارسالن کاظمی، 
مهدی کامرانی، جواد داوری و سامان ویسی مانع حضور موفق 

ایران در این جام نشد. 

 100 میلیون خرج مسائل فرهنگی کنید

پیشکس��وت فوتبال اصفهان درخصوص بازی سپاهان برابر االهلی و 
حاشیه هایی که در این بازی رخ داد، اظهارکرد: فوتبال ایران حاشیه های 
زیادی دارد و مطمئنا رفتار تماشاگران و ترقه ای که پرتاب شد، از چشم 
فدراسیون فوتبال آسیا دور نخواهد ماند و محرومیت هایی را در نظر 
خواهند گرفت، اما جدای از این ها خطراتی که ممکن بود در این بازی 
پیش آید بس��یار بدتر بود و اگر ترقه در دست کاله کج منفجر می شد 

معلوم نبود چه بر سر این بازیکن می آمد.
وی با بیان این که این جریان از نظر روانی تأثیر بس��زایی در تس��اوی 
سپاهان مقابل االهلی داش��ت، تصریح کرد: بازیکنان حالت عادی را 
در ادامه بازی از دس��ت دادند و این توقف و حاشیه، بهترین کمک به 

بازیکنان عربستانی بود.
 امیدیان با بیان این که باش��گاه ها باید همان طور که به لیدر توصیه 
می کنند برای فالن بازیکن یا مربی ش��عار دهید، باید برای لیدرها و 
تماش��اگران هم فرهنگ سازی کنند، خاطرنش��ان کرد: سپاهانی که 
یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان به خلعتبری می دهد، خب۱00 
میلیون هم برای مس��ائل فرهنگی هزینه کند! و بین تماشاچی های 
هیجان زده چند نفر را بگذارد تا به نیروی انتظامی در بهتر برگزار شدن 

مسابقه کمک کنند.

جمع آوری امضا برای برکناری کفاشیان

 برخی از مدیران لیگ برتری با توجه به ش��رایط نامناسب تیم ملی، 
اختالفی که بین باشگاه ها و تیم ملی وجود دارد، برنامه های سازمان 
لیگ و برخی مسائل دیگر، درصدد فراهم کردن شرایطی هستند تا 
مجمع فوق العاده فدراس��یون فوتبال برگزار ش��ده و شرایط را برای 

برکناری رییس فدراسیون فوتبال فراهم کنند. 
گفته می شود یکی از کس��انی که نقش پررنگی در این موضوع دارد 
مدیرعامل یکی از تیم های تهرانی اس��ت و البته برخی مدیران لیگ 
برتری هم درصدد هس��تند تا ش��رایط را برای برکناری کفاش��یان 

فراهم کنند.
می گویند این مدیران در حال جمع آوری امضا هستند و گویا طبق 
اساسنامه فدراس��یون فوتبال، برای این که مجمع فوق العاده برگزار 
شود، دو پنجم )سی نفر (  اعضای مجمع باید امضا  بدهند و البته این 

کار با خواسته بازرس ویژه هم می تواند عملی شود.
 طبق آخرین اخبار گفته می ش��ود فعال آرای جمع ش��ده دو رقمی 
شده است، اما به نظر می رس��د تا دیدار تیم ملی ایران با کره اتفاق 

خاصی روی ندهد.
  همچنی��ن گفت��ه م��ی ش��ود جبه��ه  وزارت ورزش ب��ه ش��دت 

به دنبال این است که این اتفاق را ممکن کند.

تا بازی کره، فعالیت ها زیر پوستی استپیشکسوت فوتبال اصفهان:

 خسوس کاندالس
 مدیرفنی تیم ملی شد  

مدیر رسانه ای فوتسال از عقد قرارداد با خسوس کاندالس 
رودریگو به عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان 

خبر داد.
این مربی اسپانیایی بامداد روز یک شنبه وارد تهران شد و 
پس از توافق با رییس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با 
عقد قراردادی رسمی مدیریت فنی تیم ملی فوتسال ایران 
را برعهده گرفت. خسوس کاندالس رودریگو 55 ساله از 
مربیان نام آشنای فوتسال اسپانیاست که با تیم »بومرنگ« 

این کشور به افتخاراتی رسیده است.

 حمله بی سابقه فتح ا... زاده
 به فرهاد مجیدی

علی فتح ا.. زاده مدیر عامل استقالل که از دوستان نزدیک 
فرهاد مجیدی به حساب می آید، از این بازیکن به شدت 

دلخور است.
این بازیکن بعد از مصاحبه رویانیان که گفته بود با او برای 
حضور در پرس��پولیس مذاکره ک��رده، در گفتگو با یکی 
از خبرگزاری ها، علیرغم صحبت درب��اره این موضوع، از 
واعظ آشتیانی هم تعریف کرده بود. فتح ا... زاده مشکالت 
عدیده ای با آشتیانی دارد و بابت این تعریف های مجیدی، 
به شدت از او گالیه دارد. مدیر عامل استقالل در این باره 
 گفت: »من االن می فهم��م که امیر قلعه نویی درس��ت 
می گفت. اس��تقالل را به ان��دازه کافی م��ی کوبند ولی 
مجیدی هم با حرف های��ی که زد، نش��ان داد در اردوی 
دشمن است! من می خواستم مجیدی را بیاورم ولی قطعا 

دیگر این کار را نمی کنم.«

تعلیق،فدراسیون تیرو کمان را 
نشانه رفت  

 محمدعلی شجاعی توانست با اکثریت آرا به عنوان رییس 
فدراس��یون تیراندازی با کمان انتخاب ش��ود. در مجمع 
انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان، شجاعی با کسب 
44 رأی از 45 رأی برای چهار سال به عنوان رییس جدید 
این فدراسیون انتخاب شد. فدراسیون جهانی تیراندازی با 
کمان به کمیته ملی المپیک اعالم کرده بود که در صورت 
برگزاری انتخابات توسط وزارت ورزش، این رشته ورزشی 

تعلیق خواهد شد. 

خبر

هر نوجوان و جوانی که حتی یک بار موتور را لمس کرده باشد در 
پس افکار پرطمطراق و ش��لوغ ذهنش به موتورسواری، آن هم با 
موتورهایی مثل سوزوکی و v max فکر کرده است. ولی با توجه 
به مش��کالتی که به لحاظ تردد این نوع موتورها در س��طح شهر 
وجود دارد عالقه مندان به موتورس��واری با کالس 250 سی سی 
 به باال  یا از همان ابتدا عط��ای خرید این تیپ موتورها را به لقایش 
می بخشند یا این که خریده و همچون کاالیی لوکس در گوشه دنج 
در حیاط منزل از آن نگهداری کرده و گاهی که خیلی دلشان برای 
موتورسواری با آن تنگ شد تنها به گرفتن ژست و عکس یادگاری 

و شستشوی چندباره موتور بسنده می کنند.
 البته این اتفاق برای آنهایی می افتد که خود را ملزم به رعایت قوانین 
و مقررات راهداری می دانند وگرنه هس��تند افرادی ک��ه با دور زدن 
همین قوانین و در گوشه و کنار و جاده های اطراف شهر، انرژی و کل 
قابلیت های فنی خود و موتورشان را به رخ همنوعانشان می کشند، 
اما به هر ح��ال باید قبول کرد ک��ه عالقه به موتورهای س��نگین 
مثل ده ها س��رگرمی و ورزش وارداتی دیگر طرفداران و مشتاقان 
زیادی دارد و باید جایی برای هنرنمای��ی و حضور راکبان این نوع 

 موتورها در نظر گرف��ت. البته وقتی فوتبالمان که س��وگلی همه 
رشته های ورزشی است از داشتن یک ورزشگاه استاندارد، در شهر 
محروم است و هنوز برای افتتاح ورزشگاه بزرگ امروز وفردا می کند، 
داشتن یک پیست اختصاصی و استاندارد برای راکبان موتورهای 
سنگین توقع زیادی به نظر می رسد، اما این بندگان خدا به همین 
پیست حاشیه زمین موتورکراس ورزش��گاه بزرگ هم قانع بودند 

که یکدفعه...
همان طور که می دانید تردد موتورهای س��نگین در شهر ممنوع 
است که برای این قانون هم دالیل زیادی وجود دارد و شاید یکی از 
مهم ترین آنها به سرعت باال و خطرساز بودن آنها در صورت تردد 

در شهر مربوط شود.
 البته به لط��ف همکاری نیروی انتظامی با هیأت موتورس��واری و 
اتومبیلرانی استان برای مقطعی مشکل موتورهای سنگین برای 
حضور در پیست و تردد در شهر برطرف ش��د و آنها می توانستند 
جمعه هر هفته بس��ته به قوانینی که برای آنها وضع شده بود  و با 
داشتن کارت تردد، در پیست حضور یافته و احیانا در جشنواره ها و 
مسابقات موتورسنگین شرکت کنند. برگزاری اجالس سران و در 

نظرگرفتن امنیت و نظم شهر توسط نیروی انتظامی در شهریورماه 
باعث لغو مقطعی هم��ه کارت های تردد راکبان موتورس��نگین 
 ش��د و انتظار می رفت بنا به قولی که مس��ئوالن نیروی انتظامی 
 داده ان��د بالفاصله بع��د از اتمام ای��ن اجالس، مج��ددا حکم لغو 
کارت های ت��ردد، باطل و وضعیت به روال س��ابق بازگ��ردد،  اما 
متأس��فانه به دالیلی نامعلوم  رویه سابق دنبال نش��د و هر نوع راه 
قانونی برای حضور موتورهای سنگین در پیست ها و تردد آنها در 

روزهای جمعه در شهر بسته ماند.
حتی در مسابقات اخیر هیأت موتورسواری که به موتورهای سنگین 
باالی 250سی سی اختصاص داشت، نیروهای نظم و امنیت برای 
 برگ��زاری این رقابت ها حض��ور پیدا نکردند تا عمال این رش��ته و 

عالقه مندان آن در یک انزوا با مدت زمان نامعلوم قرار گیرند.
البته نباید از این نکته غافل ش��د که خاطیان و قانون ش��کنان در 
همین ایام ممنوعیت با حضور در جاده ه��ای متروک و خلوت به 
تفریح و کورس و انجام هنرهای نمایشی می پردازند که طبعات آن 
ناگفته مشخص است،  اما بی تفاوتی نسبت به وضعیت موتورسواران 
 پایبند به قانون از س��وی نیروی انتظامی مش��کالت عدیده ای را 

به وجود آورده است.
دبیرهیأت موتورس��واری و اتومبیلرانی اس��تان ب��ا تأیید این که 
 موتورسواران از بعد از اجالس هنوز اجازه تردد نگرفته اند می گوید:

در طول سه سال گذش��ته همواره موتورس��واران طبق قوانین و 
ضوابط خاص تردد م��ی کنند و با نصب GPS ب��ر روی هریک از 
موتورسیکلت ها و الزام به رعایت کروکی های درنظر گرفته شده 
توسط راکبان، این رشته و عالقه مندان آن را مدیریت کرده و از بروز 
هر نوع مشکل و ناهنجاری جلوگیری کرده ایم. امیر اسماعیلی به 
۸0 موتورسوار عضو هیأت اشاره می کند و می گوید با وضعیت پیش 
آمده، این اعضا بالتکلیف ش��ده اند و این درحالی است که افرادی 
دیگر با حضور در باندهای فرودگاه و مکان های مختلف نارضایتی 
 مردم و تص��ادف و ناهنجاری ه��ای دیگری را به وج��ود آورده اند

و این در حالی اس��ت که وقتی تردد آنها آزاد بود با استفاده از کاله 
و ست کامل ورزشی مدتی را در پیس��ت به هنرنمایی پرداخته و 
خیلی کنترل شده و بدون هیچ گونه آزار و اذیتی برای مردم راهی 

منازلشان می شدند. 
ناگفته نماند تمامی راکبان موتورسیکلت های سنگین که زیر نظر 
هیأت موتورسواری استان فعالیت می کنند، دارای گواهینامه، برگ 
 عدم سوءپیش��ینه،تجهیزات ایمنی وGPS هستند و پالک های

در نظر گرفته شده برای این نوع موتورها شامل عکس راننده، شماره 
گواهینامه،مدل و شماره شاسی موتور  پلمب شده است، ضمن این 
که ترک نشینان این موتورها هم دارای کارت ترک نشین هستند. 

اجالس تمام شد، ممنوعیت ترددموتورهای سنگین برداشته نشد

موتورسواری با کالس باال !

تاحاال به موتورسواری ،آن هم با موتورهای سنگین باالی 1300سی سی فکر کردید؟تاحاال شده  نجمه 
تو آرزوها و برنامه های آینده تان داشتن یک هوندا repsool یا cbr را قرار داده باشید؟  کرمی



یادداشت

پیشرفت 90 درصدی ساخت بقعه 
امامزاده حمزه علی )ع( بلداجی

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن در استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: عملیات اجرایی ساخت زائر سرای بقعه حضرت امامزاده 

حمزه علی )ع( بلداجی، 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حجت االسالم محس��ن غالمیان اظهار داش��ت: این زائرسرا، شامل 25 
سوئیت است و تا نیمه نخست مهرماه جاری تکمیل و آماده ارایه به زائران 
می شود. سرپرست اوقاف و امور خیریه بروجن، توسعه پارکینگ، ساخت 
زائرسرا با 24 سوئیت، توسعه سرویس بهداش��تی و بهبود امکانات اولیه 
رفاهی ویژه گردش��گران و زائران این م��کان را از بخش های دیگر طرح 

توسعه بقعه این امامزاده )ع( عنوان کرد. 
وی ادامه داد: نوس��ازی واحدهای اقامتی قدیمی و س��اخت واحدهای 
جدی��د، در طرح جامع توس��عه ای��ن بقعه متبرکه اس��ت. سرپرس��ت 
اوقاف و امورخیری��ه بروج��ن تصریح ک��رد: تاکنون برای اج��رای این 
طرح بی��ش از 25 میلیارد ریال اعتب��ار از محل اعتب��ارات اداره اوقاف و 
امور خیریه، درآمد بقعه و اعتبارات اس��تانی هزینه ش��ده است. حجت 
االس��الم غالمیان افزود: طرح توس��عه این امامزاده در دو طبقه ش��امل 
 سالن های اجتماعات، کتابخانه دیجیتال، خانه عالم، بازارچه و گسترش 
تربت خانه امامزاده است. سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن 
افزود: تجهیز اولیه زائر سرا و فضاسازی محوطه نیز به یک میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد.

رییس دانشگاه شهرکرد:

 دانشگاه شهرکردپذیرای 
بیش از 6 هزار دانشجو است

رییس دانشگاه ش��هرکرد گفت: در حال حاضر افزون بر 
شش هزار دانشجو در این دانش��گاه مشغول به تحصیل 

هستند.
اسماعیل اسدی که با فارس سخن می گفت، اظهار داشت: 
در حال حاضر افزون بر ش��ش هزار دانش��جوی بومی و غیر 
بوم��ی در بی��ش از 119 رش��ته تحصیلی در این دانش��گاه 
مشغول به تحصیل هستند. وی افزود: از مجموع 119 رشته 
تحصیلی، 39 رشته در مقطع کارشناسی، 50 رشته در مقطع 
کارشناسی ارشد و 29 رش��ته در مقطع دکترای تخصصی و 
یک کد رشته نیز در مقطع دکترای حرفه ای در این دانشگاه 
تدریس می شود. اسدی با اشاره به فعالیت 270 عضو هیأت 
علمی در این دانشگاه، گفت: این تعداد اعضای هیأت علمی 
به صورت تمام وقت در هشت دانشکده این دانشگاه مشغول 
به ارایه آموزش های علمی و فعالیت های پژوهشی هستند. 
رییس دانش��گاه ش��هرکرد از آمادگی کامل برای برگزاری 
میزبانی دانش��جویان جدیدالورود خبر داد و گفت: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، خدمات دانشجویی از جمله 
تغذیه، اس��کان و رفاه، بهداش��ت و درمان بر عهده معاونت 
دانشجویی بوده و تمهیدات الزم در راستای تأمین نیازهای 
رفاهی دانشجویان در حدود مقررات و ضوابط مصوب فراهم 
شده است. وی با اش��اره به وضعیت خوابگاه های دانشجویی 
این دانش��گاه، گفت: در حال حاضر سه باب خوابگاه برادران 
در داخل محوطه دانش��گاه و چهار باب خوابگاه خواهران در 
مجتمع خوابگاهی خواهران پذیرای دانش��جویان غیربومی 
نیازمند این امکانات است. اسدی در ادامه با اشاره به فعالیت 
معاونت فرهنگی دانش��گاه، خاطرنش��ان کرد: این معاونت 
در چارچوب مصوبات ش��ورای فرهنگی و ب��ا همکاری نهاد 
نمایندگی مق��ام معظم رهبری ب��ه برنامه ری��زی و اجرای 
برنامه های مختلف فرهنگی در س��طح دانشگاه می پردازد و 
سعی دارد با فراهم کردن شرایط مساعد، محیطی سالم برای 
بروز و ارایه سلیقه های متنوع دانشجویان به وجود آورد. وی 
با بیان این که حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه نیز متولی امر 
تحقیق و پژوهش است، گفت: محور فعالیت این حوزه شامل 
ارایه برنامه های کوتاه مدت و بلندم��دت در ارتباط با انجام 
تحقیقات و بررس��ی و تصویب طرح های پژوهش��ی درون 
دانشگاهی است. اسدی با اشاره به برخی از دانشکده های این 
دانش��گاه، گفت: تعداد 9 باب دانشکده در دانشگاه شهرکرد 

وجود دارد که هشت دانشکده در خود دانشگاه مستقر ند.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 رحمان کرمی 

 
 این برج ه��ا بهمن ماه امس��ال نصب و راه اندازی می ش��ود و س��اخت 
برج های س��ه قلوی ط��رح ملی پتروش��یمی لردگان، برای نخس��تین 
 بار در کش��ور، به ش��یوه س��اخت کارگاهی در ح��ال انجام اس��ت و تا 

22 بهمن ماه تکمیل و نصب می شود.
برج های س��ه قل��وی تفکیک کنن��ده گاز پتروش��یمی ل��ردگان برای 
تأمین خوراک پتروش��یمی اوره و آمونیاک لردگان، تولی��د کود اوره و 
آمونیاک و تفکی��ک گازهای 
پتروشیمی و هدایت گازهای 
سمی و غیرقابل اس��تفاده به 
خط پتروش��یمی در دس��ت 
ساخت اس��ت که این سازه ها 
20 میلیون دالر درمقایسه با 
 نمونه خارجی خ��ود ارزان تر
و مناسبت تر ساخته می شود. 

نصب برج های سه قلوی 
پتروشیمی لردگان در سال جاری

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
دستگیری حفاران غیرمجاز 

س��ه حفار غیر مجاز که در مناطق باس��تانی بازفت و فارس��ان در حال حفاری بودند، 
دستگیرشدند. سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری گفت: از آنها 553 سکه اصل متعلق به دوران سلوکی و ایلمایی کشف شد.
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عموزاده، ویژگی این نقش��ه ها را دارا بودن مختصات براساس 
آخرین فناوری نقش��ه برداری بیان کرد و افزود: طرح تعیین 
نقشه اراضی ملی بر اساس نقش��ه های حدنگاری کاداستر، از 
سال 1387 در کشور اجرا شده و نقشه های تهیه شده قبل از 
سال 87 نیز در حال به روزرسانی با سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور اس��ت. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها،

مراتع و آبخیزداری کش��ور تصریح کرد: نقشه های تهیه شده 
براس��اس اس��تانداردهای کاداس��تر منابع طبیعی، امکانات 
موردنیاز برای تعیین دقیق مختصات را دارد و سایر اطالعات 

مورد نیاز ثبتی نقشه ها نیز از طریق ثبت مستقر می شود. 
عموزاده تصریح کرد: با تکمیل طرح نقشه های کاداستر منابع 
طبیعی کشور، مالکیت مردم و دولت بر اراضی مشخص شده، 
دعاوی قضایی مرتبط با این موضوع به نحو چشمگیری کاهش 
یافته و از برخی سوءاستفاده ها و رانت خواری ها نیز جلوگیری 
می شود. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع 
 و آبخیزداری کش��ور به منظور دیدار از روند اجرای طرح های

حفاظت اراضی چهارمحال وبختیاری به ش��هرکرد سفر کرده 
است.

پوشش عملیات آبخیزداری در دو میلیون هکتار 
دو میلیون هکتار از مناطق بحرانی کشور تحت پوشش عملیات 
آبخیزداری قرار می گیرد.پرویز گرشاس��بی اظهار داشت: این 
میزان اعتبار، برای نخس��تین بار و از منابع مل��ی و اعتبارات 
شورای عالی آب برای توسعه عملیات آبخیزداری مصوب شده 
اس��ت. وی یادآورش��د : درصورت اختصاص تمامی اعتبارات 
بخش آبخیزداری، پیش بینی می شود 1/2دهم میلیون هکتار 
به سطح حوزه های آبخیزداری کشور اضافه شودو با اعتبارات 
مناس��ب امس��ال، انتظار می رود حدود 29 میلیون هکتار از 

مناطق کشور تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گیرد.
معاون آبخیزداری س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری 
کشور ادامه داد: با توجه به اعتبارات شورای عالی آب، امسال 
رویکرد کاهش اثرات خشکسالی، کنترل سیل و توسعه عملیات 

آبخی��زداری در مناطق گرم و خش��ک همچون اس��تان های 
سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان 
جنوبی و خراس��ان رضوی اجرایی خواهد شد.گرشاس��بی با 
یادآوری این که سال گذشته مبلغ 140 میلیارد تومان اعتبار 
ملی و استانی برای اجرای طرح های آبخیزداری مصوب شده، 
افزود: با اختصاص 80 درصد از اعتبارات یادش��ده، حدود یک 

میلیون هکتار به سطح عملیات آبخیزداری کشور اضافه شد.
وی تصریح ک��رد: 164 میلیون هکتار از مناطق کش��ور جزو 
 حوزه آبخیزداری محسوب می شود که 125 میلیون هکتار آن 
به دلیل فرسایش خاک، سیالب، خشکسالی و بیابان در اولویت 
برنامه های آبخیزداری قرار دارد. گرشاسبی ادامه داد:از ابتدای 
فعالیت عملیات آبخیزداری در کشور از سال 1338 تاکنون، 
25 میلیون هکتار از مناطق بحرانی از لحاظ فرس��ایش خاک 
و س��یالب مورد عملیات آبخیزداری قرار گرفته است. معاون 
 آبخیزداری س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری کش��ور 
به منظ��ور دی��دار از روند اج��رای ط��رح های آبخی��زداری 

چهارمحال وبختیاری به شهرکرد سفر کرده است.

با فرهنگ س�ازی، همگرایی را جایگزین واگرایی 
کنیم 

با رویکرد فرهنگ س��ازی، مردم را از واگرایی به همگرایی در 
جهت حف��ظ و احیای مناب��ع طبیعی هدایت کنی��م. علیرضا 
اورنگی روز چهارش��نبه در نشست ش��ورای هماهنگی منابع 
طبیعی و آبخیزداری در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار 
داشت: در سال تولید ملی، ارایه طرح اقتصاد مقاومتی حاصل 
یک تدبیر جامع از سوی مقام معظم رهبری است که این مسأله 
بیانگر اهمیت رسالت نظام در دستیابی به اهداف توسعه ای با 
درک موقعیت حال حاضر نظام است. وی استراتژی دشمن در 
رویارویی با این نظام را استراتژی جنگ مردم محور اعالم کرد 
و گفت: دشمن در تالش اس��ت تا با ایجاد تفرقه در بین مردم 
و جلو انداختن آنها، به اهداف ش��وم استعمارگرانه خود دست 
یابد، برهمین اساس معتقد اس��ت باید مردم را تشویق کرد تا 
ایراد بگیرند و بدین وسیله فاصله بین ملت و دولت روز به روز 
عمیق تر ش��ود. اورنگی با اش��اره به این که بخش کش��اورزی 
مهم ترین بخش توسعه کش��ور محسوب می شود، خاطرنشان 
کرد: پس از انقالب همواره بخش کشاورزی یکی از موفق ترین 
بخش ها بوده، به طوری که توس��عه اقتصادی کشور عمدتا بر 

پایه کشاورزی است.

کوتاه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری 

132 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور سند دار شد 

گروه  محمدتقی عموزاده  الزمه اقدام دولت در حفاظت از منابع طبیعی را صدور اس�ناد مالکیت اراضی 
جنگلی، مرتعی و ملی شده کش�ور عنوان کرد. وی ادامه داد: صدور س�ند مالکیت برای حدود 12 شهرستان

میلیون هکتار از اراضی ملی باقیمانده بر اساس نقشه های حدنگاری کاداستر، با همکاری سازمان 
ثبت استناد و امالک کشور در حال اجراست که این طرح تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور تکمیل می شود.

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

تغییرات
4405 شماره: 5263 آگهی تغییرات در شرکت تعاونی پوشاک چهارفصل ثبت شده به شماره 314 
ثبت میمه و شناس��ه 10260052330. به اس��تناد نامه ش��ماره 329-1390/5/4 اداره تعاون تیران 
و ک��رون و پیش نویس آگهی تغیی��رات ش��ماره 3171/ش-1390/5/4 اداره ثبت تیران و کرون و 
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1390/5/4 شرکت فوق الذکر ماده شش اساسنامه 
به شرح ذیل تغییر یافت: آدرس شرکت از تیران و کرون، منطقه یک، خیابان طالقانی شمالی کوچه 
ش��هید مختاری پالک نه به شهرس��تان میمه- کوچ��ه تکیه ابوالفضل تغییر یاف��ت. م الف/ 11020 

نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی
4406 در خصوص پرونده کالسه 1160/91 خواهان محمدرضا معمار دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت مریم ساالری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 91/8/6 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4407 در خصوص پرونده کالس��ه 1158/91 خواهان س��یدمحمدرضا معمار دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت علیرضا ش��اه نش��ین تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 
91/8/6 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4408 در خصوص پرونده کالس��ه 1162/91 خواهان محمدرضا معمار قهفرخی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ هیجده میلیون ریال به طرفیت علی آزادی نس��ب تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 91/8/6 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4409 در خص��وص پرونده کالس��ه 1159/91 خواهان محمدرضا معمار دادخواس��تی مبنی بر 

مطالبه بیس��ت میلیون و هفتص��د هزار ریال به طرفیت علیرضا گاموری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 91/8/6 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4410 ش��ماره: 1970/90 ش 33 بموجب رأی ش��ماره 627 تاریخ 91/4/29 شعبه 33 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد حیدری مجهول المکان محکم 
است به: پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
)89/5/2( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له سعید گیاهچین با وکالت خانم زهره دهقانی ناژوانی 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید فروجانی پالک 11. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت 
نیای��د با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء، محکومیت های 

مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود.  شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4411 شماره: 1969/90 ش 33 بموجب رأی شماره 640 تاریخ 91/4/29 شعبه 33 شورای حل اختالف 
 شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1- حمیدرضا تسلیمی 2- عباس مجیدی

3- فت��ح اله معظمی گودرزی محکومند به: پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
چهل و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید هر کدام از چک ه��ا )444042-90/11/15 و 444044-90/8/15 و 

444045-91/2/15( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا معمار قهفرخی با کالت خانم 
زهره دهقانی نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پالک 
111. )بصورت تضامنی(. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود.  ش��عبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4412 ش��ماره: 1838/90 ش 9 به موجب رأی غیابی ش��ماره 625 تاریخ 91/4/3 حوزه شعبه نهم 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی سلطانی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبل��غ 43/900/000 ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک های شماره 8921/569698 مورخ 90/5/15 به مبلغ 12/000/000 ریال و 
8921/569699 مورخ 90/6/5 به مبلغ ش��انزده میلیون و دویس��ت هفتاد هزار ریال هر دو عهده 

4 مورخ 
4 مورخ 90/4/17 به مبلغ 8/590/000 ریال و 228977 53

بانک اقتصاد نوین و 228976 53
90/5/10 مبلغ 7/04/000 هر دو عهده بانک س��په تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له غالمرضا رحیمی با وکالت زهره دهقانی ناژوانی نشانی محل اقامت: اصفهان خ 
خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پ 111. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4417 شماره دادنامه: 953، کالسه: 91-726/ ش ح/ 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای 
حل اختالف، خواهان: خانم افس��انه حمیدی آدرس: اصفهان خیابان زینبیه ایس��تگاه سلمان طالی 
کیمیا، خواندگان: 1- آقای محمد فیاض کتکی آدرس: اصفهان خیابان زینبیه کوچه فردوس��ی پالک 
36، 2- آقای حمیدرضا ربانی حقیقی مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای الزام خواندگان به حضور 
در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و تنظیم سند و انتقال رسمی سند یکدستگاه خودرو و دوو سی یلو 
به ش��ماره انتظامی 986 ق 76/ ایران 13 و هزینه های دادرس��ی مقوم بر 5/000/000 ریال. شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم افس��انه حمیدی فرزند احمد به 
طرفی��ت خواندگان 1- آقای محمد فیاض کتکی فرزند نبی ال��ه و 2- آقای حمیدرضا ربانی حقیقی 
فرزند عباس به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
یکدس��تگاه خودرو سواری دوو س��ی یلو مدل 1377 به ش��ماره انتظامی 986 ق 76/ ایران 13 به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی و با توجه به قولنامه ع��ادی مورخ 90/10/14 که امضاء خوانده 

ردیف اول نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خودرو 
مورد ادعا را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و از تاریخ عقد قرارداد خودروی موصوف در 
تصرف اینجانبه می باش��د و خوانده ردیف دوم نیز طبق سند وکالتنامه شماره 90/12/11-6406 
وکال��ت تعوی��ض پالک را داده و لیکن به علت نقص در پالک اط��اق خودرو و پیگیری جهت گرفتن 
پ��الک اطاق خودرو از مبادی ذیربط اعتب��ار وکالتنامه فوق الذکر منقضی گردیده و علی رغم اینکه 
کلی��ه هزینه های پیگیری جهت تحویل پالک اطاق خودرو خالفی خودرو را اینجانبه پرداخت نموده 
ام خوان��دگان از دادن وکالتنامه مجدد نس��بت به تعویض پالک خودرو امتناع می نمایند و پاس��خ 
اس��تعالم انجام شده از معاونت راهور ناجا طی نامه شماره 1413/6/986 مورخ 91/6/1 که داللت 
ب��ر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نیافته و الیحه ای نیز از ناحیه آنان به شورا ارائه نگردیده و مصون ماندن مدارک ابرازی 

و خواهان از اعتراض لذا ش��ورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانس��ته و مستنداً به مواد 10 
219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو سورای دوو سی 
یلو مدل 1377 به ش��ماره انتظامی 986 ق 76/ ایران 13 به نام خواهان و پرداخت ش��صت و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. و در خصوص خوانده 
ردیف اول مس��تنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

می باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4419 ش��ماره: 90/1009 به موجب رأی ش��ماره 1142 تاریخ 90/11/18 حوزه 20 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مؤسس��ه قرض الحسنه اصحاب 
که��ف و علیرضا رجایی فر مجهول الم��کان محکومند به: پرداخت مبل��غ 24/650/000 ریال بابت 

اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
90/10/4 و پرداخت نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: زهرا عرشی نشانی: اصفهان باغ 
دریاچه کوچه الله پالک 8. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محک��وم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
لیک��ن ب��راي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا ص��ورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک 

روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4420 در خصوص پرونده کالس��ه 259/91 خواهان صدیقه و فاطمه سوادکوهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت اعظم جاللی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 
91/8/2 س��اعت 11/30 تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
4422 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظردارد در خصوص کالسه پرونده اجرایی 
406/90 اجرایی 8 جلس��ه مزایده ای روز یکش��نبه مورخ 1391/7/16 س��اعت 8 تا 9 صبح برگزار 
نماید. موضوع مزایده در راس��تای دس��تور ف��روش پالک ثبتی به ش��ماره 1938/2 بخش 5 ثبتی 
اصفهان می باش��د. خواهان خانم طاهره رزمجو با وکالت آقای مس��عود ش��اهزمانی به نشانی خ 
میر، مقابل داروخانه نقش جهان، اول کوچه هزاردس��تان، سمت راست، طبقه 3 و خواندگان آقایان 
محمود، محمدرضا، مرتضی همگی رضوی و خانم مریم خلدی فراز همگی به نشانی سه راه حکیم 
نظامی، خ حکیم نظامی، کوی بیژن، پ 72 می باش��ند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع گردیده 
اس��ت و برنده مزایده شخص یا اش��خاصی می باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 
درصد مبلغ کارش��ناس را نقداً همراه داش��ته باش��ند. محل به صورت یک باب منزل مسکونی می 
باش��د که حسب گزارش کالنتری مربوطه در سه طبقه می باش��د. طبقه 60- در تصرف مرتضی 
رضوی، طبقه همکف در تطرف محمدرضا رضوی و همس��ر نامب��رده و طبقه فوقانی در تصرف 
محمود رضوی و خانواده اش می باش��د. مزایده در س��اختمان کل دادگس��تری اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی 
اصفهان برگزار می گردد. هزینه های اجرایی براس��اس مالکیت می باش��د. مش��خصات محل طبق 
نظریه کارش��ناس بدین شرح می باشد: محل موردنظر واقع در اصفهان، خ محتشم کاشانی، کوچه 
بیژن، پالک 72 که طبق مندرجات اس��ناد مالکیت دارای مس��احت عرصه به میزان 341/1 مترمربع 
بوده اس��ت که پس از عقب نشینی در ضلع شمالی و واگذاری 6/5 مترمربع به همسایه ضلع غربی 
مس��احت فعلی پالک مذکور بالغ بر حدود 315 مترمربع می باش��د که حدود 479 مترمربع اعیانی 
در 2/5 س��قف با کاربری مسکونی دارد. سایر مشخصات ش��امل کف فرش موزائیک، چهارچوب 
های فلزی، بدنه گچ و نقاش��ی، درب های داخلی چوبی و دارای مش��ترکات ش��هری آب و برق و 
گاز می باش��د. ش��مال این پالک به گذر و جنوب به بن بس��ت محدود می گ��ردد. همچنین دارای 
پروانه ساختمانی 15/399 مورخه 62/2/2 و پایان کار شماره 10187 مورخه 62/12/2 را دارد. با 
توجه به جمیع جهات مؤثر و وضعیت محلی و امکان تجدید س��اخت ارزیابی کل ش��ش دانگ پالک 
مذکور ش��امل عرصه و اعیانی و مش��ترکات جمعًا بالغ بر 9/400/000/000 ریال معادل نهصد و 
چه��ل میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. م الف/ 11051 مدیر اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4423 کالسه پرونده: 26/91، شماره دادنامه: 433، مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آقای جواد الماسی نشانی: اصفهان خیابان پروین دوم طبقه زیرین بانک انصار، 
خوانده: آقای س��عید فتاحیان مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه حواله، گردش��کار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با 
اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی آقای جواد الماس��ی به طرفیت آقای س��عید فتاحیان به خواسته مطالبه مبلغ چهل 
و هف��ت میلیون ریال وج��ه حواله های ش��ماره 1- 10992-88/2/7 و 2- 10996-87/2/16 و 3- 
10997-87/2/16 و 4- 10991-88/1/31 و 5- 10990-88/1/25 و 6- 10989-88/1/18 عه��ده 
صندوق قرض الحس��نه کریم اهل بیت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی و مصون ماندن 
خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
اس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
91/1/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و 
ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
4427 باس��تحضار می رس��اند: 1- بموجب تصویر مصدق یک فقره فاکتور تقدیمی طبق اظهارات 
موکلی��ن اینجانب آقایان محس��ن بختی و مصطفی بیگلری، مبلغ هفتاد و پن��ج میلیون ریال طی یک 
فقره چک نزد بانک مس��کن بش��ماره 418629 مورخ 89/12/16 به خوان��ده در ازای خرید 4 عدد 
پکیج )دمراد فن دار F2 4000( و تعداد 380 پره رادیاتور ایران KAL پرداخت نموده اند و خوانده 
)آق��ای احمدرضا زارعان( دریافت چک و مبلغ مزبور را در ذیل فاکتور صادره تأیید نموده و تعهد 
م��ی کند اقالم مارالذکر را به آنان تحویل دهد ولی تنها 295 پ��ره رادیاتور تحویل موکلین اینجانب 
داده و از تحویل مابقی اقالم یادشده شامل 4 عدد پکیج و تعداد 85 پره رادیاتور با مشخصات فوق 
به دالیل واهی استنکاف می ورزد. لذا اینجانب پس از کسب وکالت از طرف موکلین دادخواستی به 
شورای محترم حل اختالف تقدیم که در آن خواسته الزام به انجام تعهد و مطالبه 4 عدد پکیج و 85 
پره رادیاتور با مش��خصات مذکور در فوق بانضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله عنوان گردید. 2- دادخواست اینجانب به شعبه محترم هشتم شورای حل اختالف ارجاع 
و ش��عبه مربوطه در دادنامه ش��ماره 798مورخ 91/5/10 دعوی مطروحه از س��وی اینجانب را به 
دلیل اینکه اینجانب خواس��ته خودرا صرفًا براساس کپی مصدق فاکتور بدون مشخصات و امضاء 
از ناحی��ه خوانده مطرح و اینکه هیچگونه دلیل ی��ا مدرکی که داللت بر اثبات ادعای خود نمایم ابراز 
و ارایه ننموده ام غیر وارد تشخیص و به استناد بند 4 ماده 84 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعالم نموده است. 3- جای بسی تعجب است که شورای محترم فاکتور ارائه شده را بدون 
مش��خصات و امضاء از ناحیه خوانده دانسته است در صورتی که فاکتور صادره از سوی خوانده 
مورخه 89/12/12 تقدیمی از طرف اینجانب شامل مشخصات کامل بشرح ذیل می باشد: الف: نام 
و نوع فعالیت صادرکننده آن: )دفتر فنی س��رماگرما گستران( اجرای تأسیسات ساختمان، سیستم 
های گرمایش��ی و سرمایشی، کولرهای گازی )اس��پیلت(، پکیج و رادیاتور. ب- صورتحساب: بنام 
جناب آقای بیگلری- بختی )موکلین اینجانب( صادر گردیده است. ج- اقالم فروخته شده به موکلین 
شامل پکیج دمراد فن دار F2 4000( 4 عدد به قیمت هر کدام 980/000 ریال و مبلغ کل 39/200/000 
ریال که در ردیف 1 فاکتور درج ش��ده است و رادیاتور ایران KAL به تعداد 380 عدد به قیمت هر 
کدام 93500 ریال و مبلغ کل 35997500 ریال که در ردیف 2 فاکتور درج گردیده اس��ت در ردیف 
چهارم جمع کل اقالم به مبل��غ 751/900/000 ریال و در ردیف پنجم تخفیف نهایی بمبلغ 190/000 
ریال در ردیف هفتم مبلغ نهایی فروش اقالم فوق بمبلغ 75/000/000 ریال درج گردیده است. د- در 
تأیید فروش اقالم یاد ش��ده به موکلین، خوانده آقای )احمدرض��ا زارعان( در ردیف های 10 و 11 
فاکتور مارالذکر با خط خود عبارت چک بانک مس��کن بشماره 418629-89/12/16 دریافت شد را 
نوش��ته و دو بار آن را امضاء کرده اس��ت. )چک مربوطه توسط آقای مصطفی بیگلری صادر شده 
است(. ه�- در ردیف های 13، 14 و 15 فاکتور مربوطه مهر خوانده )آقای احمدرضا زارعان( )شامل 
نوع فعالیت، آدرس محل کار واقع در بلوار کش��اورز- جنب کلینیک درمانی آتیه، شماره تلفن مغازه 
)7763961 و فاکس 7781499( ش��ماره تلفن همراه 09132040685 و نام خانوادگی وی )زارعان( 
زده شده است. 4- بنابر اظهارات موکلین اینجانب، خوانده )آقای اکبر زارعان( تاکنون چندین مرتبه 
با اش��خاص مختلف دیگر معامالتی به این نحو انجام داده و س��پس با تعطیل کردن مغازه خود و 
تغییر دائم محل س��کونت از دست آنان متواری می باش��د. شاهد این مدعا آنکه پس از طرح دعوی 
از س��وی موکلین اینجانب بطرفیت ایشان، ابالغ حضور نامبرده در جلسه شورا به دلیل تغییر محل 
س��کونت خوانده عودت داده ش��د، الجرم به تجویز ماده 73 آیین دادرس��ی مدنی بنا به درخواست 
اینجانب و دس��تور شورا مفاد دادخواس��ت یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود آگهی و 
وقت رسیدگی مشخص گردیده مع الوصف خوانده از حضور در وقت مقرر جهت حضور در جلسه 
ش��ورا اس��تنکاف ورزید. 4- با توجه به مراتب معنونه فوق: اواًل: فاکتور تقدیمی شامل مشخصات 
کامل خریداران، فروشنده، نوع اقالم مورد معامله، قیمت آنان، امضای فروشنده دال بر دریافت یک 
فقره چک فروش اقالم مربوطه، مهر فروشنده، امضای او در دو نوبت، آدرس فروشگاه، فروشنده، 
ش��ماره تلفن، فاکس، شماره تلفن همراه و مبلغ کل اقالم فروخته شده می باشد و کاماًل معتبر بوده 
و عند اللزوم اصل آن ارائه می ش��ود. ثانیًا: موکلین اینجانب افراد خوشنام و محترمی می باشند که 
یک نفر از آنان )محسن بختی( پزشک و دیگری )مصطفی بیگلری( دارای شغل آزاد بوده و اوضاع و 
احوال آنان چنین حکم نمی کند که بی دلیل از شخصی اقدام به طرح دعوی در محاکم قضایی نمایند. 
ثالثًا: در تمام صنف فروشنده تأسیسات ساختمانی تنها یک نفر بنام احمدرضا زارعان با مشخصات 
فوق االش��عار در ش��هر اصفهان وجود دارد، بنابراین ابهامی در خصوص شخصیت فرد موردنظر 
وجود ندارد. رابعًا: بنا به ماده 198 آیین دادرس��ی مدنی: در صورتی که حق یا دینی برعهده کس��ی 
ثابت ش��د، اصل بر بقای آن است مگر این که خالف آن ثابت شود. که در ما نحن فیه وجود فاکتور 
در دس��ت موکلین اینجانب مبین بقای دین خوانده نس��بت به آنان است مگر این که خالف آن ثابت 
شود که تا این لحظه خالف آن ثابت نشده است. علیهذا تمام اینها مواردی است که مورد توجه شعبه 
محترم هشتم شورای حل اختالف قرار گرفته است. لذا خواهشمند است با نقض دادنامه مذکور حکم 

مقتضی و شایسته صادر فرمایند. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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امام علی )ع( :
مردم همانند درختانند که آبشان یکی است و میوه هایشان 

گوناگون.

فلشتان را رفیق فابریک کنید
 بازار وسایل الکترونیکی این روزها بسیار داغ است و هر روز مدل های

جدیدی از وسایل مختلف کامپیوتری وارد بازار می شود. خریدن این 
وسایل یک مشکل است و البته بعد از آن، نگهداری از این وسایل بسیار 
مهم است. فلش مموری ها از جمله ابزارهای کامپیوتری هستند که 
این روزها در بازار بسیار زیاد شده اند و همچنین کاربرد بسیار زیادی 
نیز دارند. برای خرید این فلش مموری ها باید به نکات بسیاری دقت 
داشته باشید، اما مهم تر از آن، نگهداری از این وسایل بسیار حساس 
 است. در ادامه به برخی از مهم ترین نکاتی که باید رعایت کنید اشاره 

می کنیم:
   اولین نکته برای نگهداری وس��ایل حس��اس جلوگی��ری از ضربه 
خوردن آن است. بهتر اس��ت فلش مموری را در محلی قرار دهید که 
کمترین ضربه به آن وارد شود. ضربه های شدید می تواند باعث پاک 

شدن اطالعات و یا حتی از بین رفتن کامل آن باشد.
   قبل از خرید فل��ش مموری ها به نکاتی مانند ض��د آب بودن آنها 
دقت داش��ته باش��ید. البته این مموری ها قیمت های بسیار باالیی 
 دارند و شاید زیاد مقرون به صرفه نباشند. از قرار دادن این مموری ها

در محل هایی که خیس هس��تند و یا گرد و غبار زی��ادی وجود دارد 
حتما جلوگیری کنی��د. این موارد می توانند عمر مموری ش��ما را به 

شدت کاهش دهند.
   برای اتصال فلش ها به کامپیوتر، هرگز از پورت های جلوی کیس 
استفاده نکنید. از آنجایی که پورت های جلو کیس توسط چهار رشته 
سیم به مادربرد متصل می شوند در بیشتر موارد این چهار رشته سیم 
درس��ت در محل خود روی مادربرد متصل نش��ده اند و یا از کیفیت 
مطلوبی برخوردار نیس��تند، به همین دلیل در هنگام اتصال، ممکن 

است باعث سوختگی فلش شود.
   ب��ا توجه به این ک��ه عمر مفید یک پاور، یک س��ال ونیم بیش��تر 
نمی باش��د حتما قبل ازاتصال فلش از س��المت پاور خود اطمینان 
 حاصل کنید زی��را در پاورهایی ک��ه طول عمر آنها بیش از دو س��ال 
می باش��د نوس��ان ولتاژ برق موجود در پورت ه��ای USB موجب 

سوختن فلش دیسک می شود.
   در صورتی که احساس می کنید فلش ش��ما بیش از حد معمول 
هنگام کار کردن داغ می کند، حتما پاور سیستم خود را چک نمایید 
زیرا سوختگی های ناشی از نوسانات پاور شامل گارانتی ها نمی شود.

   از اتصال دائمی فلش به کامپیوتر پرهیز نموده و در هنگام اتمام کار 
خود، آن را از روی دستگاه جدا نمایید. بهترین و آسان ترین روش این 
اس��ت که بر روی آیکن فلش درایوتان در My computer راست 

کلیک کنید و گزینه Eject را انتخاب کنید.
   برای این ک��ه با اطمینان کام��ل بتوانید فلش را از دس��تگاه جدا 
 کنید، نرم افزارهایی نیز ساخته شده است. استفاده از این نرم افزارها 
می تواند تا حدی به ش��ما در نگه��داری هر چه بهت��ر از مموری ها 

کمک کند.
   یک��ی دیگ��ر از م��واردی ک��ه باید ب��ه آن دقت داش��ته باش��ید 
 ویروس هایی هس��تند ک��ه وارد فلش مم��وری ها می ش��وند. این 
دستگاه ها بسیار حساسند و بسیار سریع دچار ویروس می شوند. یکی 
از راه های خالصی از این ویروس ها فرمت کردن کل محتوای فلش 

هر چند وقت یک بار است.

کوچک ترین دوربین کامپکت دنیا 

نیکون جدیداً کوچک ترین دوربین کامپکت خود را رونمایی کرد. اگر 
شما طرفدار وسایل کوچک و جمع و جور هستید و مثاًل اسمارت فونتان 
هم از نوع کوچک است، باید به شما بگویم که نیکون کولپیکس اس ۰۱ 
) COOLPIX S۰۱( می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد؛ چون 

به اندازه یک کارت اعتباری است. جدی می گویم!
کولپیکس اس ۰۱ یک سنسور ۱۰/۱ مگاپیکسلی سی سی دی و لنز زوم 
اپتیکال تا سه برابر دارد. از ویژگی های این دوربین نیکون می توان به 
صفحه نمایش2/5 اینچی ال سی دی لمسی و پردازنده نیکون اکسپید 
سی EXPEED C2 – 2 اشاره کرد. این پردازنده هم سرعت باالیی در 
پردازش عکس دارد و هم بهترین کیفیت عکس را برای کاربر به ارمغان 
می آورد. از نقاط ضعف این دوربین، عدم وجود شیار کارت حافظه برای 
افزایش مموری آن است. البته نیکون مجبور بوده برای کوچک تر کردن 
این دوربین، بعضی از ویژگی های غیر ضروری را حذف کند که حافظه 
قابل افزایش یکی از آنها بوده است. اما نگران نباشید، در این دوربین یک 
حافظه داخلی 7/۳ گیگابایتی وج��ود دارد که می تواند ۳۰۰۰ عکس با 
رزولوش��ن کامل در خود جای دهد. باتری اس ۰۱ همانند گوشی های 
 آیفون غیر قابل تعویض هس��تند و فقط می ت��وان آن را از طریق پورت 
یو اس بی دوربین شارژ کرد. با هر بار شارژ کامل می توان تا ۱۹۰ عکس 
با دوربین گرفت. راستی یادم رفت بگویم؛ وزن این دوربین ۹۶ گرم است. 
درست است که این دوربین خیلی کوچک است، اما قابلیت فیلمبرداری 
72۰p HD را هم دارد. قرار اس��ت نیکون COOLPIX S۰۱ در ماه 
س��پتامبر و با قیمت ۱۸۰ دالر در رنگ های صورتی، قرمز، مش��کی و 

سفید عرضه شود.

بیماری، همزاد انس��ان اس��ت و از آن گریزی نیست، 
در ط��ول تاریخ بس��یاری از روش ه��ای عجیب برای 
 درم��ان بیماری ها به وج��ود آمده که بعض��ی از آنها 

چندش آور است.

 ماهی درمانی
در این روش درمانی که 
برای درمان بیماری های 
پوستی صورت می گیرد، 
قس��متی از پوست را که 
دچ��ار بیماری اس��ت، 
درون ظرفی که یک نوع 
ماهی خاص در آن ش��نا 
می کند، قرار می دهند و ماهی ها با خوردن قس��مت 
بیمار پوس��ت، آن را از بین برده و پوست سالم را باقی 
می گذارند، استفاده از این روش درمانی در بسیاری از 

کشور ها رواج دارد.

 درمان با نیش زنبور
نی��ش زنب��ور اگرچ��ه 
دردناک اس��ت اما برای 
درمان بسیاری از امراض 
کارب��رد دارد، یک��ی از 
درمان های مهمی که با 
نی��ش زنب��ور ص��ورت 
می گیرد، درمان آرتروز 
و درد مفاصل است، این 
نیش زنبور برای درمان بیماری ه��ای زونا و اگزما نیز 

استفاده می شود.

ماساژ مار
اگر کس��ی که گرفتگی 
عضالن��ی دارد، ج��رأت 
این را داش��ته باشد که 
یک مار ب��زرگ را روی 
 کم��رش ره��ا کنن��د،

آن گاه ماساژ مار یکی از 
درمان��ی  روش ه��ای 

گرفتگی عضالنی برای او خواهد بود.

حشره درمانی
در این روش چندش آور 
درمان که ب��رای بهبود 
زخ��م از آن اس��تفاده 
می شود، الرو حشرات را 
در جراحت وارد می کنند 
و ترش��حات این الروها، 
باعث بهبود س��ریع ترو 
بهتر زخم می ش��ود، امس��ال نتیجه بخش بودن این 

روش در تحقیقات دانشگاهی اثبات شده است.

دلفین درمانی
دلفین می تواند در نقش 
یک روانپزشک یا مشاور 
ظاهر ش��ده و ب��ه بهبود 
بیماری ه��ای روح��ی 
کم��ک کن��د، نتای��ج 
تحقیقات علمی نش��ان 
داده که ب��ازی کردن با 
دلفین ها برای درمان افسردگی و بیماری اوتیسم در 

کودکان بسیار مؤثر است.

خیه مورچه
این شاید از عجیب ترین 
روش ه��ای درمان زخم 
باش��د؛ در این روش دو 
س��ر زخ��م را ب��ه ه��م 
می رس��انند و س��پس 
مورچ��ه را روی نقطه ای 
قرار می دهن��د تا دو لبه 
پوست را گاز بگیرد و بعد از آن، بدن مورچه را از سرش 

جدا می کنند.
 این روش از روش های سنتی درمان زخم است که تا 

امروز هم مورد استفاده قرار می گیرد.

حجامت با زالو
ای��ن روش ش��اید از 
آش��ناترین روش ه��ای 
درمانی باش��د ک��ه در 
گذشته در طب سنتی و 
ام��روز حت��ی در ط��ب 
مدرن، از آن برای درمان 
التهاب زخم، تسکین تب 

و بسیاری از بیماری های دیگر استفاده می شود.

بلعیدن ماهی
این درمان بسیار عجیب، 
یک راز بین یک خانواده 
هندی است که از پدر به 
پسر منتقل ش��ده و آنها 
برای درمان بیماری آسم 
از نوع��ی ماه��ی ری��ز 
اس��تفاده می کنن��د و از 
بیمار می خواهند که آن را زن��ده ببلعد. این خانواده با 
روش درمان��ی عجیب خود س��االنه ه��زاران نفر را از 
سراس��ر هند ب��رای درم��ان آس��م به س��مت خود 

می کشانند.

 عجیب ترین
 روش های درمانی جهان 
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محقق��ان دانش��گاه ترکیه سیس��تمی 
مفهومی طراحی کرده اند که تلفیقی از 
کابین حمام و ماش��ین لباسشویی برای 

صرفه جویی در مصرف آب است.
مصرف بی��ش از ۱5۰ لیتر آب برای یک 
اس��تحمام ۱5 دقیق��ه ای و ۳۸ لیتر آب 
برای شستن لباس در ماشین لباسشویی 
با توجه به منابع مح��دود آبی،  محققان 
را به فک��ر طراحی دس��تگاهی با تلفیق 
کابی��ن حم��ام و ماش��ین لباسش��ویی 
 Washit انداخت. سیس��تم مفهومی
امکان شستن لباس ها را با استفاده از آب 
مصرفی در زمان استحمام فراهم می کند. این سیستم شامل مخزن آب، دو پمپ آب، هیتر و سه 
فیلتر کربن، ارگانیک و شیمیایی به همراه یک فیلتر فرابنفش است که مابین کابین استحمام 
و ماشین لباسشویی قرار می گیرند.آب مصرفی در زمان استحمام از طریق محفظه ای در کف 
کابین، جمع آوری و از طریق یک پمپ وارد فیلترهای سه گانه شده و تصفیه می شود. در مرحله 
آخر نیز آب با فیلتر فرابنفش ضد عفونی و وارد مخزن آب می ش��ود. پمپ دوم، آب را از مخزن 
خارج کرده و برای اس��تفاده مجدد در حمام یا شستشوی لباس مورد اس��تفاده قرار می دهد.

فرد در زمان قرار گرفتن در کابین استحمام، لباس ها را از طریق محفظه ویژه ای درون ماشین 
لباسشویی قرار می دهد و پس از پایان شستشو و خشک شدن لباس ها، آنها را از درون محفظه 
برمی دارد.سیستم مفهومی Washit  کاربرد فراوانی برای استفاده در منازل و مراکز عمومی 
مانند فرودگاه ها دارد. این سیستم همچنین با فناوری شستش��وی هوا امکان رفع بو و عرق از 
روی لباس را در کمترین زمان ممکن فراهم می کند. مبتکران این طرح خالقانه برای استفاده 
مجدد از آب مصرفی، جایزه ویژه iF Concept Design Award 2۰۱2 را از آن خود کردند.

تحقیقات ص��ورت گرفته توس��ط محققان 
دانشگاه پیتسبورگ نشان می دهد، گورستان 
باستانی در ش��مال آفریقا مکانی برای دفن 
اجس��اد جنین ها و نوزادان بوده است. شهر 
باس��تانی کارتاژ در نزدیکی تونس کنونی در 
قرن نهم پیش از میالد تأسیس شد. یک قرن 
قبل و در زمان آغاز حفاری ها در این ش��هر 
باستانی، محققان موفق به شناسایی بقایای 
اجس��اد هزاران نوزاد در یک س��ایت تدفین 
شدند. سایت تدفین Tophet  به اندازه یک 
زمین فوتبال از س��ال 7۰۰ ت��ا ۳۰۰ قبل از 
میالد مورد استفاده قرار گرفته بود.»جفری 
ش��وارتز«  از محقق��ان و نویس��ندگان این 
پژوهش تأکید می کند: این س��ایت تدفین 

 محل��ی ب��رای قربانی ک��ردن ک��ودکان در 
آئین های خاص نب��وده و قطع��ات دندانی 

موجود در این محل متعلق به جنین و نوزادان 
مرده ای بوده اس��ت که امکان قربانی کردن 

آنها وجود نداش��ته اس��ت. محققان، بقایای 
دندان های متعلق به 54۰ ک��ودک را مورد 
 بررسی قرار داده و از چند تحقیق قدیمی تر

برای برآورد س��ن ک��ودکان از روی قطعات 
دندانی استفاده کردند. در این مطالعه، نیمی 
از دندان های مورد بررس��ی فاقد نشانه ای از 
 neonatal( تولد موس��وم به خط نوزادی
line( هستند، این خط نشان دهنده تغییرات 
فیزیولوژیک مشخص در مینای دندان شکل 
گرفته قبل و هنگام تولد است. استرس زمان 
تولد باعث توقف رشد مینای دندان در نوزادان 
تازه متولد شده و باعث ایجاد یک خط تیره و 
کوچک در جوانه دندان می شود، اما این خط 

یک تا دو هفته پس از تولد ایجاد می شود.

کمربند مغناطیس��ی زمین ب��ا گرفتن 
ذرات بادهای خورش��یدی، طنینی را به 
اعماق فضا ارس��ال می کند که محققان 
ناس��ا موفق به ضب��ط آن ش��ده اند. دو 
کاوش��گر دوقلوی توفان کمربند تابشی 
)RBSP( ناس��ا در مداره��ای بیضوی 
اطراف زمین حرکت کرده که فاصله آنها 
با زمین در برخی مواق��ع ۶۰۳ کیلومتر 
و گاه��ی تا بی��ش از ۳2 ه��زار کیلومتر 
می ش��ود. این دو کاوش��گر که با هدف 
بررس��ی کمربندهای تابشی »وان آلن« 
به وی��ژه ذرات مختلف تش��کیل دهنده 

کمربندهای تشعشی به فضا پرتاب شده اند، در تاریخ پنجم س��پتامبر )۱5 شهریور( موفق به 
ضبط امواج رادیویی ساطع شده توسط بخش مغناطیسی زمین موسوم به »مگنتوسفر« شدند.

این طنین که با نام »همس��رایی زمین« )Earth›s chorus( شناخته می شود، در فضا قابل 
شنیدن است. »کریگ کلتسینگ« از محققان دانشگاه آیووا تأکید می کند: مردم از چندین دهه 
قبل با این طنین آشنایی داشته اند و پیش از این از گیرنده های رادیویی برای دریافت این صداها 
که شبیه غوغای پرندگان هستند، استفاده می شد. به گفته  کلتسینگ، این اصوات توسط ذرات 
پر انرژی در سطوح باالی مگنتوسفر زمین ساطع می شوند و دریافت آنها اغلب در هنگام صبح 
راحت تر بوده و به همین دلیل به »همسرایی سپیده دم« نیز شهرت دارند. ویژگی های بسیار ریز 
این امواج در کمربندهای تابشی توسط دو کاوشگر دو قلو شناسایی شده اند.این امواج رادیویی 
در فرکانس هایی قرار دارند که انسان تنها در فضا و بدون داشتن کاله ایمنی قادر به شنیدن آن 
است.کمربندهای تشعش��عی وان آلن جریانی از ذرات هستند که در مجاورت زمین از بادهای 

خورشیدی آمده و در میدان مغناطیسی زمین به دام می افتند.

در هفته گذشته ش��ایعاتی از یک س��اخت خودروی سریع به 
گوش رسید و همچنین آیفون به تمام پیش بینی ها خاتمه داد 
و از نسل پنجم گوش��ی هایش رونمایی کرد. در هفته گذشته 
چند فناوری جدید وارد بازار شده است که در اینجا تعدادی از 

این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

شکست رکورد سرعت
خودروهای سریع، هر چند وقت یک 
بار با هزینه های بسیار زیاد ساخته 
شده و رکوردهای سرعت را جابه جا 
می کنند. ای��ن بار قرار اس��ت یک 
خودرو با توانایی رسیدن به سرعت 
۱۰۰۰ مایل در ساعت یا به عبارتی 
۱۶۰۹ کیلومتر بر س��اعت س��اخته 
ش��ود. این خودرو که »Bloodhound« نام دارد سال دیگر 
رکورد سرعت را جابه جا خواهد کرد. قدرت موتور این خودرو 

نزدیک به ۱۰ هزار اسب بخار است.

نسل 7 آیپاد
آیپ��اد نان��وی جدی��د نی��ز در کنار 
آیفون 5 در جلس��ه هفته گذش��ته 
معرفی ش��د. این دس��تگاه که یک 
موزی��ک پلیر س��اده اس��ت تنها با 
حافظه ۱۶ گیگابایت در دس��ترس 
خواهد بود و ش��کلی ابتدایی از یک 
آیفون را دارد، دارای صفحه نمایش 

لمسی و با قابلیت پخش ویدئو است.

آیفون5
باالخره بعد از شایعات بسیار و پخش 
تصاویر متفاوت، اپل از آخرین تلفن 
همراه��ش رونمایی ک��رد و به تمام 
ش��ایعه ها خاتمه داد. این گوش��ی 
جدید دارای یک صفح��ه نمایش با 
کیفیت 4 اینچ است که بزرگ ترین 

تحول در سری آیفون محسوب می شود. این گوشی همچنین 
یک پردازنده چهار هسته ای و یک دوربین هشت مگاپیکسلی 
دارد. استقبال از سری جدید گوشی های آیفون 5 به قدری زیاد 
بود که ش��رکت اپ��ل توانایی  پش��تیبانی و س��رویس دهی به 
 مش��تریان خود را ندارد و فروش��گاه های اپل در سراسر دنیا با 
صف های بلن��د مردم ب��رای خری��د آخرین مدل و س��ری از 

گوشیهای iphon مواجه شده است.

دوربین جدید سونی
سونی که دوربین های باکیفیتی را 
تولید می کند، ای��ن بار یک دوربین 
خوب در قالب دوربین های قدیمی 
به ب��ازار عرضه ک��رده اس��ت. این 
دوربین دارای ی��ک لنز کارل زایس 
بس��یار ق��وی اس��ت و م��ی توان��د 
تصاویری خ��ارق الع��اده را به ثبت 

برساند.

طراحی ماشین جدید بدن - لباسشویی

کشف گورستان باستانی نوزادان توسط محققان

موسیقی زمین به گوش انسان می رسد

تازه های فناوری در هفته گذشته؛

از خودرویی با سرعت 1600 کیلومتر تا...

  اسکورت فضاپیمای بازنشسته
   به وسیله 
 جنگنده های اف 18 
در لس آنجلس
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