
بازار موسیقی با تبلیغاتی که زیبایی شهر را می فروشد
»حباب«یگانه می ترکد 

+ music
ناهنجاری بصری در اصفهان موج می زند 

پروژه های نیمه تمام استان 
دچار سونامی می شوند؟ 3

 گوشت قرمز در
42 اصفهان کمیاب شد

 احمدی نژاد
5 کوتاه بیاید

 شهرداری غیر مستقیم 
مصال را می سازد

 راه حل آالیندگی 
تعطیلی شهر نیست

قیمت واقعی بنزین  لیتری 
1000 تومان اعالم شد

نمایشگاه جهانی کتاب 
بازهم از دست رفت

هدف از خبرسازی درباره 
توافق پنهانی ایران و 

آمریکا چیست؟
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 به جای پیدا کردن مقصر  
از مردم عذرخواهی کنید

علی سعیدی،  نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص توصیه های 
رهبر معظم انقالب  مبنی بر این که قوای س��ه گانه تقصیرها را 
به گردن هم نیندازند و هرقوه وظیف��ه خود را انجام دهد، گفت: 
این هم یکی دیگر از هش��دارهای رهبر معظم انقالب  بود. وقتی 

هرکس با موانع و مشکالت روبه رو می شود نباید.. 

3ما آدم های شادی هستیم؟
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 تصمیم گیرندگان صادرات  
 بی تجربه و مبتدی هستند

اصفهان و حاشیه های روز ملی صادرات

29 مهرماه؛ یعنی روز ملی صادرات در استان اصفهان هر ساله رنگ 
و بوی خاصی داشت اما هر چه سال ها  بیشتر می گذرند، رنگ بوی 
صادرات در صنعتی ترین استان کشور رنگ می بازد تا گواهی بر 
ادعای مشکالت صادرات استان اصفهان باشد، به طوری که امروز 
نه تنها کارشناسان و  تجار، بلکه مسئوالن نیز بر ناکافی بودن حجم 
صادرات اصفهان باتوجه به دارا بودن رتبه دوم استان در صادرات 

غیرنفتی کشور، اذعان داشته باشند.

 به گزارش زاینده رود، عمده کاالهای صادراتی اس��تان اصفهان 
ش��امل مصنوعات طال، آهن و فوالد، فرش ماش��ینی، محصوالت 
پتروش��یمی و مصنوعی به کش��ورهای امارات، افغانستان، عراق، 
پاکستان و ترکیه صادر شده و هم اکنون صادرات استان اصفهان 

به 51 کشور و تنها در قالب 230 قلم انجام می شود.
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شاید بازهم سپاهانی ها 
مغلوب شوند

وقتی عزیز محمدی رییس س��ازمان لیگ بود، به ندرت 
شاهد تغییر ساعت و روز مسابقات لیگ برتر فوتبال بودیم 
 و جام حذفی که اصاًل محال بود برگزار نش��ود. س��اعت 
بازی ها هم بر اساس زمان پخش اذان در طول سال تنظیم 
می شد و امکان نداش��ت او برنامه را بدون در نظر گرفتن 
مناسبت های ملی و مذهبی چینش کند. دوازدهمین لیگ 
برتر فوتبال ایران با ریاست بهروان آغاز شد؛ مردی که مثل 
عزیز محمدی نیست و دالیل این ادعا در همین 12هفته 

برگزاری مسابقات کامالً مشخص است...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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ش��رکت مادر تخصصی توانیر به منظور دسترس��ی همه جانبه مردم 
به مبحث آموزش های کلیدی مدیریت مصرف ب��رق برای مخاطبان 
مختلف س��امانه های متفاوت و ویژه ای را طراحی و پیش بینی کرده 
است که از آن جمله می توان به پایگاه اینترنتی توانیر، وزارت نیرو، سابا 
و شرکت توزیع برق اصفهان اشاره کرد. اینک آخرین دستاورد سامانه 
تلفن گویا 42805-021 می باشد که تمام اقشار و اصناف به سادگی 

می توانند از آن استفاده کنند.

بسمه تعالی
 اس�تاندار محترم اس�تان چهارمح�ال و بختي�اری جناب آقای عنابس�تانی،

مردم شريف استان چهارمحال و بختياری و خانواده های محترم داغديده:
پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محم��د؛ خبر ناگوار حادثه دلخراش تصادف جمعی 
از دانش آموزان آن استان که در مسیر بازگش��ت از مناطق عملیاتی جنوب کشور و بازدید از 
یادمان های ارزش��مند دفاع مقدس اتفاق افتاده، باعث تأسف و تأثر اینجانب و مردم حماسه 

ساز استان اصفهان گردید.
لذا اینجانب به نمایندگی از مس��ئولین و مردم اس��تان اصفهان بر خود الزم می دانم ضمن 
 اب��راز همدردی با خان��واده های داغدار ای��ن عزیزان، مس��ئولین و مردم والیتمدار اس��تان
چهارمحال و بختی��اری، این ضایعه دردناک را تس��لیت عرض نموده و تس��ای خاطر همه 

بازماندگان و خانواده های این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
ذاکر اصفهانی- استاندار اصفهان

دانش��گاه ش��هرکرد در نظر دارد فعالیت خدماتی ذیل را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
- موضوع مناقصه: »خدم��ات تعمیر و نگهداری تأسیس��ات الکتریکی، مکانیکی 

ساختمان های دانشگاه شهرکرد در سال 91-92«
- محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جاری دانشگاه

- زمان و مدت قرارداد: از تاریخ 91/9/1 لغایت 92/8/30
- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 300/000/000 ریال )سیصد 
میلیون ریال( بصورت یکی از اشکال، ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شده بانکی 

در وجه دانشگاه شهرکرد.
- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخ گش��ایش پاکت های پیشنهاد به مدت سه ماه 

خواهد بود. 
متقاضیان واجد شرایط الزم است حداکثر تا تاریخ 91/8/6 با واریز مبلغ 400/000 
ریال )چهارصد هزار ریال( بابت دریافت اسناد مناقصه، در وجه حساب تمرکز وجوه 
درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهرکرد، به شماره 7871915028 نزد بانک تجارت 
شعبه دانشگاه شهرکرد و ارائه فیش پرداختی به همراه تقاضانامه کتبی از سوی شرکت 
متقاضی با مراجعه به آدرس: شهرکرد، بلوار رهبر، دانش��گاه شهرکرد، ساختمان 
ریاست، حوزه معاونت اداری و مالی، دفتر امور قراردادهای دانشگاه مراجعه و اسناد 
مناقصه را دریافت نمایند و یا از طریق س��ایت اینترنتی دانشگاه شهرکرد به آدرس 
www.sku.ac.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه بصورت رایگان اقدام و در ادامه 

طبق شرایط تعیین شده، مدارک و پیشنهادات خود را تهیه و تحویل نمایند.
- آخرین مهلت قبول پیشنهادها: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16
 - زم�ان و م�کان گش�ایش پیش�نهادها: روز چهارش�نبه م��ورخ 91/8/17

ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه .
- دانشگاه در رد يا قبول كليه يا هر يک از پيشنهادها مختار است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دانشگاه شهرکرد
مناقصه شماره 91/6 نوبت دوم

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

تمام راه کارهای مدیریت مصرف از طریق شماره 

تلفن 42805-021 در اختیار شما قرار می گیرد



برخی خبرها نشان دهنده آن است که آمریکایی ها پیشنهاد 
هسته ای خود را بازنگری کرده و در حال آماده شدن برای ارایه 
پیش��نهاد مذاکراتی جدید به ایران هستند. روزنامه نیویورک 
تایمز که اکنون خبر از توافق محرمانه ای��ران و آمریکا درباره 
مذاکره مستقیم داده، چندی پیش خبر تدوین یک پیشنهاد 

جدید خطاب به ایران را تأیید کرده بود.
خبرسازی اخیر روزنامه نیویورک تایمز درباره توافق محرمانه 
ایران و آمریکا مبنی بر انجام مذاکره مستقیم در قطر،مقوله ای است 
که باید فراتر از یک خبر سازی صرف به آن نگریست. نیویورک 
 تایمز به طور مش��خص بخش مهمی از اف��کار و ایده آل های

هیأت حاکمه ایاالت متحده را نمایندگ��ی می کند و در واقع 
ارایه پیوست رسانه ای سیاست های راهبردی و امنیتی آمریکا 

را بر عهده دارد.
 از ای��ن حی��ث خب��ر س��ازی در خص��وص تواف��ق ای��ران و 

آمریکا م��ی توان��د بخ��ش رس��انه ای ی��ک راهب��رد کالن 
 سیاس��ی باش��د. در این راهب��رد، آمری��کا هم برای »تس��ت« 
واکنش های داخل��ی و خارجی، پ��روژه ای را کلید می زند که 
طی آن، منافعی سیاس��ی  فراتر از مجادله هسته ای را به کف 
آورد. پای��گاه مطالعاتی »ایران هس��ته ای« در این خصوص با 
ارایه تحلیلی راهبردی فرضیه های سه گانه این خبر سازی را 

واکاوی کرده است.
1    نخستین فرضیه این است که مخاطب مقاله نیویورک تایمز 
اساسا مقام های دولتی یا رسمی در ایران نیستند، بلکه هدف، 

مردم ایران است.
 این فرضی��ه ارزیابی می کن��د که آمریکایی ه��ا می خواهند 
این پیام را به مردم ایران برس��انند که نظام به س��بب سنگین 
شدن فشارها، وارد نوعی تعامل مخفی و اعالم نشده با آمریکا 
ش��ده اس��ت. هدف از این پروژه عملیات روانی هم این است 

که طرفداران خط س��ازش در ایران –که اخیرا به توافقاتی با 
آمریکا دست یافته اند- جرأت بیش��تری در بیان مواضع خود 

پیدا کنند.
2     فرضیه دوم این اس��ت که آمریکایی ه��ا می خواهند 
واکنش ایران به پیشنهاد مذاکره مستقیم پس از انتخابات 16 

مهر )6 اکتبر( را تست کنند.
 برخی خبرها نشان دهنده آن است که آمریکایی ها پیشنهاد 
هس��ته ای خود را بازنگری کرده و در حال آماده ش��دن برای 
 ارایه پیش��نهاد مذاکراتی جدید ب��ه ایران هس��تند. روزنامه 
نیوی��ورک تایمز ک��ه اکنون خب��ر از توافق محرمان��ه ایران و 
آمریکا درباره مذاکره مستقیم داده، چندی پیش خبر تدوین 

یک پیشنهاد جدید خطاب 
به ایران را تأیی��د کرده بود. 
 ب��ه نظرم��ی رس��د ب��رای 
آمریکایی ها بسیار مهم است 
که بدانند اگر یک پیش��نهاد 
مذاکره مس��تقیم ب��ه ایران 
ارایه کنند، ای��ران چگونه با 
آن برخ��ورد خواه��د کرد و 
خبرس��ازی نیویورک تایمز 
هم ب��ا همین ه��دف انجام 
ش��ده اس��ت. ایران تا کنون 
و در تم��ام ادوار مذاکرات با 
1+5، پیشنهادهای پی در پی 
آمریکا برای مذاکره مستقیم 
را رد کرده اس��ت. استدالل 
ایران همواره این بوده است 
که بای��د در موض��ع آمریکا 

درون گروه 1+5، تغییری ببیند تا آن وقت موضوع مذاکره دو 
جانبه قابل بررسی باشد.

3     فرضیه سوم این اس��ت که آمریکایی ها درصدد ایجاد 
اختالف درون ایران هستند. 

مقاله نیویورک تایمز طوری نوش��ته ش��ده که گویی کسانی 
بدون جل��ب موافق��ت نهایی رهب��ر معظم انقالب ب��ا آمریکا 
 درباره مذاکرات مس��تقیم توافق کرده اند. برخی کارشناسان 
می گویند این ش��یوه ن��گارش، نش��ان دهنده آن اس��ت که 
آمریکایی ها م��ی خواهند بگویند کس��انی در ای��ران به طور 
خودسرانه بحث مذاکره با آمریکا را بدون جلب نظر سران عالی 

نظام پیگیری می کنند.

احمدی نژاد کوتاه بیاید 

روح اهلل حس��ینیان نماینده م��ردم تهران در پاس��خ به 

س��ؤالی در خصوص درخواس��ت رییس جمه��ور برای 
بازدی��د از زندان اوین گف��ت: آقای احمدی ن��ژاد نباید 
در موقعیت فعل��ی، اصراری ب��ه بازدید از زن��دان اوین 
داش��ته باش��د. وی در پاس��خ به این که آیا درخواست 
بازدید رییس جمهور از زندان اوین قانونی است، افزود: 
قانون در این مورد چیزی نگفته اس��ت، ولی هر شخصیتی 
 می توان��د از زن��دان بازدید کن��د و تاکنون بس��یاری از 
شخصیت ها از زندان بازدید کردند و مشکل قانونی نبوده 
است اگرچه در حال حاضر قوه قضائیه عنوان کرده بازدید 
رییس جمهور از زندان اوین به مصلحت نیست. نماینده 

مردم ته��ران در مجل��س تصریح کرد: بن��ده نیز بازدید 
رییس جمهور از زندان اوین را ب��ه مصلحت نمی بینم، 
چراکه هدف سیاسی پش��ت این جریان است و با توجه 
به سفارش های مؤکد رهبری درخصوص آرامش فضای 
سیاسی در کش��ور، آقای احمدی نژاد باید در این مورد 
کوتاه بیاید. وی در پاسخ به س��ؤالی درخصوص توصیه 
رهبر معظم انقالب نسبت به آرامش فضای سیاسی کشور 
اضافه کرد: سران قوا با توجه به وضعیت بین المللی و این که 
همه قدرت ها به دنب��ال ضربه زدن ب��ه نظام جمهوری 

اسالمی هستند، نباید اوضاع را متشنج کنند.

ع��وض حیدر پور ب��ا بیان این که جلس��ه  مش��ترک مجل��س و نمایندگان 
دولت بس��یار پرمطلب بود و گف��ت و ش��نودهای زیادی بی��ن نمایندگان 
مجلس و نمایندگان رییس جمهور مطرح ش��د گفت: بح��ث های مفصلی 
 انجام گرف��ت و م��ا نماین��دگان به ای��ن نتیجه رس��یدیم ک��ه نمایندگان
 رییس جمهور پاسخ هیچ کدام از سؤاالت طرح شده را که به صورت مکتوب به

  رییس جمهور ارس��ال ش��ده ب��ود، ندادن��د. نماینده س��ؤال کنن��دگان از 
رییس جمه��ور گفت: پیش بین��ی من این اس��ت که نماین��دگان به کمتر 
از این ک��ه رییس جمه��ور در صح��ن علنی مجل��س حضور یاب��د رضایت 
نخواهند داد. نماینده مردم ش��هرضا در پاسخ به س��ؤالی درخصوص پیش 
بینی رییس کل بان��ک مرکزی از آینده ب��ازار ارز در این نشس��ت گفت: در 
بخش��ی از این نشس��ت از بهمنی به عنوان رییس بانک مرکزی خواس��تم 
پیش بینی دقیقی از آینده بازار ارز داش��ته باش��د که بهمنی در پاسخ گفت 
»پیش بینی ن��دارم« ک��ه نمایندگان هم اظهار تأس��ف کردن��د. وی گفت: 
 نمایندگان اعالم کردند وای بر ما که شما رییس کل بانک مرکزی هستید که 
نمی توانید پیش بینی کنید قیمت ارز در آینده چه می شود! برداشت ما این 
است که آقای بهمنی تخصص و دانش این امر را ندارد که بتواند تحلیل مؤثری 
از آینده بازار ارایه کند. معتقدم نمایندگان دولت نتوانس��تند پاس��خ مؤثر و 
مفیدی به سؤال نمایندگان مجلس بدهند تا بتوانند ابهامات ما را برطرف کنند.

علی سعیدی  نماینده ولی فقیه در سپاه خصوص توصیه های رهبر معظم انقالب  
مبنی بر این که قوای سه گانه تقصیرها را به گردن هم نیندازند و هرقوه وظیفه خود 
را انجام دهد، گفت: این هم یکی دیگر از هشدارهای رهبر معظم انقالب  بود، وقتی 
هرکس با موانع و مشکالت روبه رو می شود نباید به دنبال مقصر بگردد، به خصوص 
اگر از جایگاهی در نظام سیاسی برخوردار باشد،چرا که در این صورت زمینه تنش 
و اختالف به وجود می آید و این به هیچ وجه به صالح مس��ئولین و نظام اس��المی 
نیست. وی گفت: مسئولین بلند پایه کش��ور باید این شجاعت را داشته باشند و به 
جای پیدا کردن مقصر و دامن زدن به حاشیه ها از مردم عذرخواهی کنند. سعیدی 
در ادامه، وحدت مسئوالن را بسیار الزم و ضروری دانست و  با بیان این که دشمنان به 
کینه ورزی و دشمنی خود علیه انقالب اسالمی ادامه خواهند داد، اظهار داشت: مهم 
ترین هدف غرب از دشمنی ها، تحریم ها و  تهدیدها علیه نظام اسالمی، شکستن 
مقاومت مردم اس��ت. از این رو بای��د همه در جهت ایجاد وح��دت و همدلی تحت 
فرمایشات رهبر معظم انقالب  حرکت کنیم. نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: 
همه ما باید فرمایشات رهبر معظم انقالب را فصل الخطاب قرار دهیم و نتیجه آن را 
در ایستادگی ملت مقابل تحریم ها و تهدیدهای دشمن خواهیم دید، کما این که در 
این30 سال مشاهده کردیم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: رهبری 
به موقع به موضوع سالمت انتخابات اشاره کردند، چرا که با اعالم این مواضع، دیگر 

جلوی اظهارنظرهای شخصی،جناحی و دامن زدن به آن گرفته شد.

مجلس نقد

 وای بر ما که بهمنی 
رییس کل بانک مرکزی است

 به جای پیدا کردن مقصر 
از مردم عذرخواهی کنید 

چهره روزیادداشت

این هفته نمازجمعه در کشور 
برگزار نمی شود

براساس اعالم ستاد برگزاری نماز جمعه کش��ور، این هفته به دلیل 
برگزاری نماز عید قربان، نماز جمعه در هیچ یک از شهرهای کشور 
برگزار نمی ش��ود. ب��ا توجه به همزمان��ی روز جمعه ب��ا عیدقربان و 
برگزاری نماز باشکوه عیدقربان در کش��ور، نماز جمعه این هفته در 

هیچ یک از شهرهای کشور برگزار نمی شود. 

طرح استیضاح وزیرجهاد کشاوزی 
منتفی شد

رییس مجلس ش��ورای اسالمی  از جلس��ه دیروز نمایندگان امضاکننده 
استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، هیأت رییسه و وزیر مربوطه 
خبر داد و گفت که این استیضاح با انصراف نمایندگان منتفی شد. الریجانی 
با اشاره به طرح استیضاح وزرا در مجلس شورای اسالمی گفت: در چند وقت 
اخیر، موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی توسط نمایندگان مطرح شد 
که بنده دیروز جلسه ای را میان نمایندگان استیضاح کننده و وزیر جهاد 
کشاورزی برگزار کردم. وی با بیان این که خواسته های استیضاح کنندگان 
همان خواسته های مردم است گفت:  بنده نیز برخی از این حرف ها را خودم 

مطرح کرده بودم، چرا که نمایندگان نگران وضع کشاورزی در کشورند. 
وی تأکید کرد:در این جلسه به نمایندگان مجلس گفتم  با توجه به سخنان 

وزیر کشاورزی، وی به دنبال حل مشکالت این بخش در کشور است.

ابعاد سه گانه راهبرد جدید ایاالت متحده در برابر ایران

معاون وزیر خارجه روسیههدف از خبرسازی درباره توافق پنهانی ایران و آمریکا چیست؟
 وارد تهران شد

»میخائی��ل باگدانف« مع��اون وزیر خارجه روس��یه در 
ام��ور خاورمیان��ه و نماین��ده پوتین به دعوت حس��ین 
امیرعبداللهیان معاون عرب��ی و آفریقای وزارت خارجه 
کش��ورمان وارد تهران ش��د. در س��فر باگدانف و هیأت 
همراه درباره تحوالت منطقه و سوریه رایزنی و تبادل نظر 
صورت می گیرد. وی قرار است در این سفر، ضمن دیدار و 
گفتگو با امیرعبداللهیان با علی اکبر صالحی نیز مالقات 

و گفتگو کند.

 سؤال از رییس جمهور 
در شرایط تحریم خوب نیست

معاون اول ریی��س جمهور ایران معتقد اس��ت س��ؤال 
از رییس جمه��ور در ش��رایط فعلی ک��ه تحریم وجود 
 دارد، خوب نیس��ت. محمدرضا رحیمی ک��ه می گوید

 رییس جمهور کامال برای پاسخ به سؤاالت مجلس آماده 
اس��ت، افزود: ولی بنده به عنوان یک ف��رد، نه به عنوان 
معاون رییس جمهور، سؤال از رییس جمهور را در شرایط 
فعلی که جنگ تم��ام عیار با قدرت های ب��زرگ داریم، 

صالح نمی دانم، چرا که تحریم ها جنگی بزرگ است.

 پورمحمدی
 احتمال کاندیداتوریش  را رد نکرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور احتمال کاندیداتوری 
خود را در انتخابات ریاس��ت جمهوری آین��ده رد نکرد. 
حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی، درباره 
تصمیم نهایی خود ب��رای حضور در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری به عنوان کاندیدا گفت: سعی می کنم به عنوان 
یک شهروند مسئول در انتخابات حضور داشته و تأثیرگذار 
باش��م. انس��ان باید به طور وی��ژه بس��ترها،  اقتضائات و 

موقعیت ها را برای حضور و اعالم نامزدی بررسی کند.
  وی ادام��ه داد: موض��وع کاندی��دا ش��دن در انتخابات 
ریاست جمهوری را نفی نکرده و نمی کنم،بلکه این فرآیند 
را تعقیب و رصد می کنم، اما نه زمان آن رس��یده و نه به 
تصمیم نهایی رسیده ام که تصمیمم را اعالم کنم. رییس 
سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر در جامعه، شرایط 
عمومی ایجاد ش��ود و به نظر قاطع برس��م، به همه افراد 

مخصوصا اصحاب رسانه این موضوع را اعالم می کنم.

اخبار ویژه

اخبار کوتاه 

احتمال استیضاح وجود دارد
علی مطهری/نماینده مجلس 

ببینی��د یک وقت رییس جمهور می آی��د مؤدبانه حرف های خود 
را می زن��د، در چنین ش��رایطی اگر نمایندگان قانع هم نش��وند، 
فک��ر کنم ادام��ه ندهند؛ یعن��ی موضعی نگیرن��د، ولی یک وقت 
رییس جمهور جواب های سرباال می دهد و احیانا مجلس را مسخره 

و توهین می کند.
 اگر این گونه باشد من احتمال استیضاح را قوی می بینم. ما خیلی 
افراد اس��تخوان داری داشتیم که رییس جمهور آنها را جذب نکرد، 
عمدا رفت س��راغ افراد ناش��ناخته که صرفا مطیع او باش��ند. خب 
این غلط است؛ یعنی دنبال 
شایس��ته ترین ها  و  اصل��ح 
نبود، دنبال کس��انی بود که 
داشته   را  اطاعت  بیش��ترین 
باشند. در واقع رییس جمهور 
مقام��ات را خیل��ی کوچک 
ف��رض می کن��د، آن اوای��ل 
هم می گفت که وزارت مگر 
چیس��ت؟ وزیر ش��ش ماهه 
هم��ه چیز را ی��اد می گیرد، 

چیز مهمی نیست.
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تسلیت  آیت اهلل رفسنجانی درپی واژگونی اتوبوس 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی سانحه غم انگیز کشته شدن 
دانش آموزان بروجنی در سانحه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت. وی افزود: امیدوارم مسئوالن ذیربط با 

انجام اقدامات الزم و برخورد مناسب با خاطیان، از وقوع و تکرار حوادث دلخراش مشابه جلوگیری کنند.

نیویورک تایمز که 
اکنون خبر از توافق 

محرمانه ایران 
و آمریکا درباره 

مذاکره مستقیم 
داده، چندی پیش 

خبر تدوین یک 
پیشنهاد جدید 

خطاب به ایران را 
تأیید کرده بود
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همه چیز از صحبت های احمدی نژاد در س�فر اخیرش به آمریکا مطرح شد. همان جا بود که  گروه 
رییس جمهور ایران در آخرین سفر خود به آمریکا در دوران ریاست جمهوری اش از رابطه با سیاست

آمریکا صحبت کرد و همزمان با آن، سلطانیه نماینده ایران در سازمان ملل  از آمادگی ایران 
برای تعلیق غنی سازی 20 درصد خبر داد تا با این شکل ایران برای مذاکره اعالم آمادگی کرده باشد. در همان زمان 
این مسئله البته از داخل ایران با واکنش های تندی روبه رو بود، اما طرف آمریکایی ترجیح داد در این رابطه اظهار 
نظری نکند تا موضع آمریکا در این رابطه مشخص نباشد. با اظهار نظرهای اخیر سخنگوی کاخ سفید اما داستان 
وارد فاز تازه تری می شود. آمریکا نیز تلویحا از این مذاکره حمایت کرد تا معادالت ایران و آمریکا پیچیده تر شود.

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
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آگهی مزایده عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد مشارکت در بهره برداری و 
نگهداری ایستگاه تولید بذر و نهال نصرآباد شهرستان آران و بیدگل و ایستگاه کاشان را برای 
مدت 5 سال به منظور بهره برداری بهینه از منابع موجود و تولید بذر قره یونجه جهت احیای 

مراتع از طریق مزایده به پیمانکاران واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای رتبه 5 کشاورزی از معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا رتبه 8 در یکی از گرایش های منابع طبیعی از س��ازمان 
نظام مهندسی کشاورزی باشند دعوت به همکاری می گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر 
و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به امور پیمان ها و اداره جنگل کاری این اداره کل واقع در 
اصفهان- خیابان هزار جریب- روبروی خیابان کارگر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
1( مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه 1391/8/3
2( مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 1391/8/4 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1391/8/16
3( زمان و محل بازگشایی پیشنهادها: روز چهارشنبه 1391/8/17 ساعت 8:30 صبح 

در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
4( محل تحویل اس�ناد مزایده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 

اصفهان
5( ضمانت نامه شرکت در مزایده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15/000/000 ریال 
برای ایس��تگاه نصرآباد و 10/000/000 ریال برای ایستگاه کاش��ان در وجه اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده به نام 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به شماره 2164210207007 نزد بانک 

کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
6( فرم بازدی�د از محل اجرا: الزاماً بایس��تی توس��ط اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرستان مربوطه تأیید گردد. در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مزایده گر گشوده نخواهد 
شد همچنین شرکت ها می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه به اداره جنگلکاری 

این اداره کل مراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

نوبت دوم
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آماده باش بیش از ۲۰۰ دستگاه 
ماشین آالت برای رفع آبگرفتگی

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان از آماده باش 
نیروهای خدماتی این س��ازمان در مناطق ۱۴ گانه ش��هر خبر داد و 
 گفت: بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین آالت س��بک و سنگین برای رفع 

آبگرفتگی ها و حوادث احتمالی در آماده باش هستند.
حمیدرض��ا صبور با بیان مطلب فوق گفت: از س��اعت ش��ش صبح تا 
چهار بعدازظهر بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین در 
مناطق ۱۴گانه شهر برای رفع حوادث احتمالی و آبگرفتگی  در حالت 

آماده باش هستند.

 اولین گروه حجاج 
 ۱۰ آبان وارد  اصفهان می شوند

سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: در صورت عدم 
بروز هرگونه تغیی��ر در برنامه ریزی های فعلی، اولی��ن گروه از حجاج 

اصفهانی دهم آبان ماه وارد اصفهان می شوند.
غالمعلی زاهدی که با ایمنا س��خن می گفت، اظهار داشت: بازگشت 
حجاج اصفهانی از ده��م آبان ماه آغاز و تا بیس��ت و دوم این ماه ادامه 
خواهد داش��ت. وی گفت: در طول این مدت به صورت روزانه حداقل 
یک و حداکثر چهار پرواز از فرودگاه های جده و مدینه منوره به مقصد 

فرودگاه شهید بهشتی اصفهان انجام می شود.

 4۰ درصد قبولی  ارشد  و  دکتری 
در پیام نور  است

سرپرست دانش��گاه پیام نور اصفهان گفت: دانش��جویان باید در هر 
رش��ته ای که تحصیل می کنند فکر و علم خود را به فناوری روز دنیا 

مجهز کنند.
به گزارش ایسنا، محمد فضیلتی که درجمع دانشجویان جدید الورود 
دانشگاه پیام نورسخن می گفت، ادامه داد: مسئوالن باید با همفکری 
و همکاری یکدیگر زمینه های رشد علمی و فناوری را برای دانشجویان 
فراهم کنند. وی بیان کرد: با توجه به این که تحریم های اقتصادی روز 
به روز فشرده تر و سخت تر می شود، دانشجویان باید  فکر و علم خود را 

برای مقابله با این تحریم ها به کار گیرند.

 کمک موقتی  مشکل خانواده های 
فقیر  را حل نمی کند

پزشک خیر جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: کمک های هر 
چند وقت یک بار ما پزشکان و یا جمعیت هالل احمر راه حل مشکل 

فقر و محرومیت مردم نیست.
حس��ین متقی منش ک��ه از دهه ۷۰ ب��ه عنوان یک پزش��ک خیر در 
امور خیریه ای جمعیت اس��تان مشغول به کار اس��ت، در مورد ارایه 
خدمات بهداش��تی و درمانی به مردم مناطق محروم استان اصفهان 
در کاروان های سالمت و نیکوکاری جمعیت درحالی که با ایلنا سخن 
می گفت، اظهار داشت: از سال های گذشته سابقه همکاری با جمعیت 
هالل احمر را داشته ام و این امر به غیر ازمأموریت های ضمن خدمت 
در مناطق محروم اس��ت. وی ارایه خدمات درمانی ب��ه مردم مناطق 

محروم را وسیله ای برای خودسازی پزشکان دانست.

43 معتاد خطرناک جمع آوری شدند
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: با اجرای طرح جمع آوری 
معتادان خطرناک، ۴3 معتاد توسط مأموران پلیس کالنشهر اصفهان 

شناسایی و دستگیر شدند. 
حسن یاردوس��تی با اعالم این خبربه مهر اظهار داشت: این طرح روز 
گذشته از نخستین دقایق بامداد با حضور تیم های عملیاتی و اجرایی 
در ش��هر اصفهان به اجرا گذش��ته ش��د. وی افزود: این تعداد از افراد 
 معتاد خطرناک، بی خانمان و کارتن خواب شناسایی و به کمپ های 

ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

 ایجاد نشاط اجتماعی 
مهم ترین وظیفه شهرداری ها 

شهردار شهرضا گفت: ایجاد نشاط و شاداب سازی جامعه به عنوان یکی 
از مهم ترین وظایف شهرداری ها مطرح است.

شهریار خان احمدی اظهارکرد: در حالی که برخی افراد مسائل عمرانی 
را مهم ترین وظیفه ش��هرداری ها تلقی می کنند، باید به این موضوع 
اذعان کرد که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان دو اصل مهم 

در حیطه وظایف و اختیارات شهرداری ها به شمار می رود.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های مطلق موجود در حوزه تولید انار و 
سفال در سطح شهرستان شهرضا، نخستین جشنواره ملی انار و سفال 
شهرضا از ششم تا ۱۲ آبان ماه سال جاری با محوریت شهرداری شورای 

اسالمی شهر شهرضا برگزار می شود.

گشتی در اخبار

 راه حل آالیندگی 
تعطیلی شهر نیست 

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس
حمید فوالدگر

  باید در نظر داشته باش��یم که در س��ال حمایت از تولید ملی قرار داریم 
و کش��ور در فضای اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی اس��ت، لذا از همه 
مردم و مس��ئوالن انتظار می رود که فعالیت های خود را با مفهوم کار و 
 تالش مضاعف منطبق سازند و به صورت جدی ضروری است که جلوی 

رواج فرهنگ تعطیلی طلبی گرفته شود. 
تعطیلی گسترده پنجشنبه ها به رغم مشکالت زیست محیطی و آالیندگی 

 که اکث��ر کالنش��هرها و مراکز 
اس��تان های بزرگ کشوربا آن 
روبه رو شده اند، به جز پایتخت 
)به دلیل ش��رایط خ��اص آن( 
 هنوز در هی��چ ک��دام دیگر از 
کالن ش��هرهای کش��ور ب��ه 
اج��را درنیامده اس��ت. راه حل 
آالیندگی، تعطیل کردن شهر 

نیست.
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چهره روز
70 حلقه علمی در دانشگاه های اصفهان تشکیل شده است

   علیرضا احسان دوس��ت، رییس سازمان بسیج دانشجویی اس��تان اصفهان گفت: تاکنون حدود 
۷۰ حلقه علمی در سطح دانشگاه های اصفهان راه اندازی شده که با تشکیل آنها توان دانشگاه ها 

برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن در جنگ نرم تقویت می شود.
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شهرداری غیر مستقیم 
مصال را می سازد

دانشگاه صنعتی؛  میزبان 
کرسی های آزاد اندیشی 

رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: ش��هرداری اصفهان به صورت 
غیر مس��تقیم مصالی اصفهان را می س��ازد. عباس حاج رس��ولیها ساخت و 
بهره برداری از مصالی اصفهان را از مهم ترین خواسته ها و مطالبات شهروندان 
دانس��ت و اظهار کرد: متولیان اجرای این پروژه باید هر چه سریع تر نسبت به 

تکمیل مصالی اصفهان برای برگزاری نماز جمعه در این مکان اقدام کنند. 
وی که با فارس س��خن می گفت، اضافه کرد: ش��هرداری و مدیریت اصفهان 
بیش از 3۰ میلیارد توم��ان از پروژه مص��الی بزرگ اصفهان طلبکار اس��ت 
و این طلب ب��ه راه ان��دازی هایپر مارکت کن��ار مصالی اصفه��ان اختصاص 
دارد. رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به این که هایپر مارکت 
 راه ان��دازی ش��ده در کن��ار پروژه مص��الی اصفهان ب��ه یک مجموع��ه تجاری

 تبدیل شده است.

مدیرمرکز معارف اسالمی و ادبیات فارس��ی دانشگاه صنعتی اصفهان از 
برنامه ریزی به منظور برگزاری ۱۴ کرسی آزاد اندیشی دانشجویی تا پایان 

آذرماه سال جاری در این دانشگاه خبر داد.
حسین مطیع با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب به برگزاری کرسی های 
آزاد اندیشی در سطح دانشگاه های کشور افزود: حضور در این کرسی ها 
پس از ثبت نام اولیه صورت می گیرد و هر جلسه با نظارت یکی از استادان 

گروه معارف این دانشگاه به عنوان داور اداره خواهد شد.
وی بحث و مناظره در هرکرس��ی بین دو گروه دو یا س��ه نفره به عنوان 
موافقان و مخالف��ان را از جمله ویژگی های این کرس��ی ها عنوان کرد 
وافزود: مستمعین حاضر در این جلسات در وقت مقرر، امکان اظهارنظر 

به صورت کتبی وشفاهی را خواهند داشت.

 ای��ن روزها ک��ه هم��ه ب��ا بهانه ها و 
 سمیه 
راهکارهای مختلف ب��ه دنبال بهبود و مسرور

ترمیم روحیه عموم��ی مردم اصفهان 
هستند، بد نیست به عنوان فرد مس��ئول ماجرای نخندیدن و 
شاد نبودن اصفهانی ها از زاویه دیگری نگاه کنند؛ زاویه ای که 

شاید کاربردی تر باشد. 
خود ش��ما آخرین باری که دریک میهمانی خانوادگی شرکت 
کرده اید چند وقت پیش بود؟ آخرین دفعه ای که در یک جمع 
ش��اد خانوادگی حضور داش��تید را به خاطر دارید؟ آیا دریک 
ضیافت خانوادگی پر شور و نشاط شرکت داشته اید که حداقل 
نیمی از دقایق آن میهمانی را با خنده و شادی پشت سرگذاشته 
باش��ید؟ آخرین باری که از ته دل خندید را به یاد می آورید؟ 

اصاًل به یاد دارید فرق بین لبخند و خنده و تلخند چیست؟ 
ش��اید در انبوه روزه��ای بی خن��ده و بی نش��اط، ی��ک روز 
بسیارخوش خلق شده باشید؛ روزی که برای همه مردم شهر 
گنبدهای فیروزه ای و برای مردم اس��تان ش��ادی آور باشد. 

روزی که سله های بس��تر رودخانه با جریان آب محو می شد و 
ترک های این پیکرجان باخته التیام می یافت، روزی بود که از 
ته دل خوشحال شدیم. با خانواده مان خندیدم و برای تماشای 
جریان مجدد زندگی با دوستانمان کنار زاینده رود قدم زدیم.

این مرورخاطرات و طرح پرس��ش ها بدون استفاده از قوانین 
علم آمار و داده پردازی  و بدون پرکردن فرم های نظر سنجی 
ثابت می کند ما آدم های شادی نیستیم، چرا که شادی را در 
خشکی زاینده رود و اخبار ریز و درشت ناخوشایند این روزها 

گم کرده ایم.
این روزها خندیدن کار آس��انی نیس��ت و دالیل زیادی برای 
نخندیدن و شاد نبودن وجود دارد که باید برای برطرف نمودن 
آنها به دنبال راهکار و برنامه بود. فقدان برنامه های آموزش��ی 
برای شاد بودن در تمام امور شهری و آموزشی مان مستتر است 
و کارشناسان زیادی بر این موضع صحه گذاشته اند. شاید برپایی 
 همایش های جس��ته گریخته ای مانند نش��اط خانوادگی و 
پیاده روی ه��ای خانوادگی تأیید این موضوع باش��د که ما به 

آموزش جهت شاد بودن نیاز داریم.
 به همین دالی��ل می طلبد س��ازمان ها و ارگان های ذیربط 
به صورت جدی به این مس��أله بپردازند و برای ش��ادی مردم 
اصفهان ک��ه این روزها از نعم��ت زاینده رود زن��ده محرومند 
کاری اساسی بکنند. شاید برگزاری همایش های شاد زیستن، 
 نشاط اجتماعی و غیره به تنهایی راهگشا نباشد، به همین خاطر با 
دسته بندی گروه های اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و محل 
کار  می توان برای تمام گروه ها هم راستا برنامه ریزی کرد تا در 

پایان، جامعه ای شاد داشته باشیم. 
یادمان باشد شادی را تنها به روزهایی که اصفهان میزبان یک 
جش��نواره یا روز خاص اس��ت محدود نکنیم، مردم این شهر 
روزگاری نه چندان دور مردمی شاد بودند که صدای آوازشان 
از پل خواجو، چکش مسگری شان از میدان امام)ره( و خروش 
آب جاری شان در زاینده رود را در گوش داشتند ولی حاال همه 

آن صداها خاموش شده اند.  

  

 ب��ه دنب��ال س��ریال دنبال��ه دار 
راضیه 
جابه جایی های مدیریتی در اس��تان دادخواه

اصفهان، مدیران زیادی در یک سال 
 اخیر در اس��تان تغیی��ر کرده ان��د و افراد دیگ��ری جایگزین

 آنها شدند؛ مدیرانی که بیش��تر آنها بومی نبودند. اما در این 
میان پیدا می شدند تعداد انگشت شماری از مدیرانی که متولد 
اصفهان هستند و بیشتر فعالیت کاری خود را نیز در این استان 
گذرانده اند. یکی از این کرسی ها، صندلی داغ معاونت عمرانی 
استانداری اصفهان است که پس از اس��تعفای سؤال برانگیز 
سید جمال الدین صمصام شریعت از حوزه عمرانی استان در 
تیرماه امسال و سرپرس��تی دو ماه و چند روزه فرزاد زیویار، 
باالخره با حکم اس��تاندار اصفهان نصیب مهدی جمالی نژاد 

شد.
او از آن دسته مدیرانی اس��ت که مراتب و پله ها را یکی یکی 
طی کرده و به قولی از صفر ش��روع کرده اس��ت. وی به دلیل 
سوابق کاری و علمی و آشنایی به سیستم های اجرایی شهری 

و استانی از سوی علیرضا ذاکر اصفهانی به سمت سرپرستی 
معاونت عمرانی منصوب شد و تقریباً حدود دو ماه است که در 
این سمت فعالیت می کند و به احتمال زیاد در روزهای آینده 

حکم معاون شدن وی قطعی می شود.
جمالی نژاد که ش��هردار برخی از ش��هرهای استان اصفهان، 
مدی��ر کل ام��ور ش��هری و ش��وراهای اس��تان اصفه��ان، 
معاون هماهنگ��ی امور مناطق و س��ازمان های ش��هرداری 
اصفه��ان، مش��اور اس��تاندار، مدی��ر کل حوزه اس��تانداری 
اصفه��ان را در کارنامه کاری خ��ود دارد، با ش��عار جالبی به 
سرپرس��تی مدیریت جدی��د خ��ود درآمد و آن »س��ونامی 
 عمران��ی« ب��ود. البت��ه واژه س��ونامی ناخ��ودآگاه ذه��ن را 
به سمت تخریب می برد، اما این بار این شعار آقای جمالی نژاد 
در مفهوم سونامی یک تناقض ایجاد کرده و شاید هم هدف از 
بیان چنین واژه ای، تخریب خاک خوردگی های پروژه هایی 

است که سال هاست منتظر اجرا هستند.
اطرافیان��ش می گوین��د او در ۲۴ س��اعت بیش��ترین وقت 
 خود را ب��ه کار اختصاص می ده��د، به گونه ای ک��ه در طول 
یک شبانه روز س��ه شیفت منش��ی عوض می کند، حال باید 
دید با وج��ود نامهربانی هایی که در تخصی��ص بودجه به این 
استان می ش��ود، جمالی نژاد می تواند فعالیت مطلوبی را در 
حوزه عمرانی انجام دهد و آیا طوفان و بعد از آن س��ونامی به 
راه می اندازد یا خیر و یا این که واژه س��ونامی عمرانی که وی 
بسیار بر آن تأکید دارد در شهرستان های استان اصفهان هم 

محقق می شود یا خیر؟
البته جمالی ن��ژاد این را هم گفته که ب��رای معاونت عمرانی 
برنامه ها و ایده های بس��یاری دارد و این ج��دا از پروژه های 
 عظیم��ی مانند مه��ر مان��دگار و مس��کن مهر اس��ت که به 

خودی خود زیرمجموعه معاونت عمرانی استانداری است.
در هر حال باید در ماه های آینده منتظر بود و دید که آیا این 
مدیر جوان می تواند طوفانی را بر اندام پروژه های فرسوده و به 

گل نشسته عمرانی اصفهان به راه بیندازد یا خیر.

تلنگریادداشت

پروژه های نیمه تمام استان دچار سونامی می شوند؟ ما آدم های شادی هستیم؟ 

 این درحالی اس��ت که ورود هنر گرافیک به پروسه 
تبلیغات محیطی توانسته بعد جدیدی را در عرصه 
معرفی و ایجاد فضای آگهی در شهرها ایجاد کند که 
در نمونه بارز، می توان به بنرها و اس��تندهای سطح 

خیابان ها اشاره کرد.
اما این پدیده های دنیای مدرن با وجود جذابیت در 
تبلیغات محیطی به نحوی پیش می رود که با کمی 
تأمل، این فض��ای پرطمطراق گیج��ی را در اذهان 
به وجود آورده و باعث ش��ده تا آش��فتگی میهمان 
شهروندان ش��ود و مجموع این دالیل بهانه ای است 
تا به ساماندهی یا عدم ساماندهی تبلیغات شهری در 

اصفهان مروری داشته باشیم. 

حبی��ب اهلل تحویل پور، مع��اون فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان است؛ کسی که ش��اید بیش از 

دیگران می تواند در این باره اظهارنظر کند:
»تنها اس��تندهای یک در دومتر پایه سیمانی باعث 
تداخل تبلیغات فرهنگی و بازرگانی هس��تند و باید 
این تداخل تبلیغ��ی برطرف ش��ود«. جالب این که 
این موضوع در ش��ورای اسالمی ش��هرتصویب شده 
 بود و در مت��ن مصوبه ای��ن عبارت دیده می ش��د:

»استندهای دو در یک متر برای بحث های فرهنگ 
شهروندی اعم از جمالت بزرگان اختصاص یابد«، با 
این وجود موازی با موارد قانونی، تابلوهایی با همین 
ش��مایل ولی با رویکرد بازرگانی در شهر نصب شد.  

از طرف دیگر تحوی��ل پوردر ادامه ش��یوه جدیدی 
را در برخورد با متخلفان مطرح ک��رد: » قصد داریم 
تابلوهای موازی که تداخل در بحث تبلیغات بازرگانی 
و فرهنگی به وجود آورده را جمع آوری و ساماندهی 
کنیم«. وجه دیگرتبلیغات محیطی در شهری که قرار 
است پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی باشد استفاده 
 از نمادهای خارجی اس��ت؛ چرا ک��ه روی آوردن به 
الگوپذیری  از نحوه تبلیغات در کشورهای دیگر جزو 
موضوعاتی است که شهرگنبدهای فیروزه ای نباید 
به سمت آن برود. متأس��فانه با وجود تذکرهای داده 
شده در این رابطه از س��وی مراجع ذیربط، مدیران 
اجرایی در امر تبلیغات به س��مت الگوگیری حرکت 

 می کنند و در این مس��یر از فرهن��گ وطنی فاصله 
می گیرند؛ بحثی که متأسفانه در مورد آن اندیشیده 

نشده است. 

اتوبوس های واحد تابلوی نقاشی شده اند
بخ��ش دیگ��ر تبلیغ��ات محیطی ب��ه اس��تفاده از 
خودروهای حمل و نقل عموم��ی برای ایجاد فضای 
بازرگان��ی بازمی گردد ک��ه در تعداد زی��ادی از این 

خودروها از جمله اتوبوس های واحد دیده می شود.
در واقع منقوش کردن اتوبوس های درون شهری به 
 تبلیغات بازرگانی از زیبایی هایی که این اتوبوس ها

در ابتدای ورود به اصفهان داش��تند کاس��ته و رنگ 
تبلیغی یا غیرهارمونیک به آن داده است؛ البته شاید 
این عدم هماهنگی به بخش خصوصی بازمی گردد؛ 
بخش��ی که بنا به گفته معاون فرهنگ��ی اجتماعی 
شهرداری اصفهان تبلیغات اتوبوس ها را عهده دارد: 
» معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان هیچ 
دخل و تصرفی در تبلیغات اتوبوس های واحد ندارد و 
در این رابطه نمی توانم نظری بدهم؛ زیرا این تبلیغات 

به شرکت خصوصی سپرده شده است«.

شیوه های تبلیغات  محیطی در آن سوی 
مرزها 

اگردراخبار و یا فیلم هایی که ازشبکه های مختلف 
س��یما پخش می ش��ود دقت کرده باش��ید، یکی از 
پارامترهای زیبایی در شهرهای خارجی نحوه تزئین 
خودروهای حم��ل و نقل عمومی از جمل��ه تراموا و 
یا اتوبوس واحد اس��ت ک��ه در نمونه ب��ارز می توان 
 به اتوبوس های لن��دن با رنگ قرمز اش��اره کرد که 
 س��ال ه��ای متم��ادی اس��ت از این رن��گ تبعیت 
می کنند، به گونه ای که دیگر ش��هرت جهانی پیدا 
 کرده، ولی متأس��فانه در کش��ور ما این مسأله شاید 
به ندرت به چش��م بخورد و نمی توان رنگ ثابتی که 
مطلوب فضای محیطی شهرها باشد را مشاهده کرد. 
 حتی در برخ��ی از موارد می بینیم ک��ه آنقدر تنوع 
رنگ در اتوبوس ها زیاد اس��ت که دیگر نمی توان از 
 رنگ ثابتی نام برد. این تغیی��ر در ظاهرخودروهای 
حمل و نقل عمومی را می توان به بعد مدیریت شهری 
مرتبط دانست و باور داشت که ایجاد فضای اقتصادی 
اجازه کار را از مسئوالن برای فراهم کردن ظاهر زیبای 

شهر گرفته است.

 تبلیغات بی حد و مرز در خیابان های شهر 
اصفهان

نکت��ه دیگ��ر در بحث تبلیغات ش��هری مش��خص 
 کردن فضای تبلیغات تجاری بازرگانی اس��ت که در 
نصف جهان این مسأله نمود کمتری دارد، به طوری 
که نمی توان پایه ثاب��ت در تبلیغات محیطی را پیدا 
کرد که مش��خصا از یک قانون تبعیت بکنند. البته 
این دیدگاه را حبیب اهلل تحویل پور نمی پذیرد؛ چرا 
که اعتق��اد دارد: »تبلیغات تجاری ب��ا تنوعی که در 
 آن تعریف شده در ش��هر تعبیه شده که به نمونه آن 
می ت��وان به تابلوه��ای ثابت پنج در چه��ار متر و یا 
سه در چهار اش��اره کرد، همچنین تابلوهای گردان 
 و تلویزیون ش��هری نی��ز در این زمره ق��رار دارند«. 
با این حال، هنوز جای شبهه برای تبلیغات پیرامونی 
در شهر می ماند و آن، اس��تفاده از دیوارهای کاذب 
کارگاه های قطار شهری و یا کارگاه های تأسیسات 
طرح های عمرانی است که حجم وسیعی از تبلیغات 
را به خود اختصاص داده و به نحوی این آشفتگی رنگ 
و نما را در جلوه های بصری شهر به وجود آورده است.

خوشبختانه این مسأله را معاون فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان می پذیرد: »مکان این تبلیغات 
موقت ب��وده و به ص��ورت تهاتری به ش��رکت های 
خصوصی واگذار ش��ده تا با ایجاد دیوارکاذب اطراف 

محوطه کارگاهی تبلیغات کنند«.

نصب تابلوهای LED  و فالشر در مغازه ها 
خالف قانون است

افزون بر این م��وارد، عدم تبعیت بازاریان و کس��به 
یکی از مشکالت بصری شهر محسوب می شود؛ چرا 
 که با قدم زدن در محورهای تاریخی ش��هر اصفهان 
می بینیم که عدم متعادل س��ازی در نصب تابلوها 
توسط کسبه ناهماهنگی ش��دیدی را در این محور 
به وجود آورده و باعث شده تا شهر تاریخی اصفهان 
شبیه آنچه ادعا می کند نباشد. شاید به همین دلیل 
تحویل پ��ور تندترین موضع را در قبال این مس��أله 
دارد:»تابلو های LED و فالش��رها باید جمع آوری 
شود و اگر شهرداری برای جمع آوری آنها وارد عمل 

شود، اقدام به بردن این گونه تابلوها می کند«.

ناهنجاری بصری در شهر اصفهان موج می زند 

تبلیغاتی که زیبایی شهر را می فروشد

تبلیغات محیطی یا به گفته برخی، نمادهای فرهنگی شهر چندی است در اصفهان به هم ریختگی ذهن شهروندان را   داوود
به دنبال داشته تا نوعی آشفتگی بصری درمناظر خیابان ها پدید آورد. شیخ جبلی

این روزها تابلوهای رنگارنگ که گاه برگرفته از تبلیغات کاال و یا یک مؤسس�ه تجاری اس�ت  در اصفهان با افزایش 
چشمگیری روبه رو است، به طوری که دیگر نمی توان در ش�هر جای مناسبی برای تبلیغات یافت و برای این که این نیاز پاسخ داده شود، 

حتی به قیمت تداخل تابلوها یا بیلبوردها هم این کار انجام می شود.



چهره روزیادداشت

 قیمت واقعی بنزین 
لیتری 1000 تومان اعالم شد

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که غیر فعال 
شدن کارت ویژه بنزین آزاد جایگاه داران را قبول نداریم، قیمت تمام شده 
یک لیتر بنزین را با احتس��اب ارز مرجع هزار تومان عنوان کرد و گفت: 
مصرف بنزین ایران س��االنه 5 درصد افزایش می یابد. ناصر سجادی در 
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت عرضه بنزین در کشور با بیان این 
که بر اس��اس آمار مصرف بنزین نیمه یارانه ای در گذشته، مالحظه شد 
مصرف بنزین 700 تومانی بیش 99 درصد مردم بسیار کمتر از 300 لیتر 

بوده و هرگز به این میزان مصرف بنزین نیمه یارانه ای نخواهند رسید.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، افزود: بر این اساس مقرر 
ش��د به منظور کنترل بهتر بازار و جلوگیری از قاچاق سوخت به ویژه در 

مناطق مرزی، سقف فروش این فرآورده نفتی کم شود.
وی با اشاره به این که با این وجود اگر افرادی به بنزین 700 تومانی بیشتر 
از سقف 300 لیتر نیاز داشته باشند می توانند از کارت اضطراری جایگاه ها 
استفاده کنند، تصریح کرد: در برنامه نرم افزاری سامانه هوشمند سوخت 
ضرورت داشت سقفی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که با توجه به 

توضیحات ارایه شده، 300 لیتر انتخاب شد. 
وی قیمت تمام ش��ده هر لیتر بنزین را با ارز مرجع 1226 تومان حدود 
1000 تومان دانس��ت و درباره فروش گازوئیل توضیح داد: خودروهای 
گازوئیلی برای حمل بار و یا مسافربری هستند که سوخت مورد نیاز آنها 

به طور کامل تأمین می شود.

قطع سوخت کوره های 
اصفهان و بیکاری کارگران    
رییس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان گچ و آهک 
اصفهان از قطع سوخت گاز و نفت 65 واحد از کوره های گچ 
منطقه محمدآباد قهاب در ش��رق اصفهان خبر داد و گفت: 
در این کوره ه��ا 300 کارگر و تعداد زیادی راننده مش��غول 
به کار بودند. علی اکب��ر طباطبایی در دیدار ب��ا رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تأکید کرد: واحد های 
تعطیل شده دارای مجوز فعالیت بودند و آسیب وارد شده به 
خاک منطقه، مربوط به گچ برداری از معادن بوده و ربطی به 
کوره ها ندارد. وی با اشاره به این که بار ها اعالم کردیم آمادگی 
هرگونه همکاری برای رفع آلودگی های زیست محیطی این 
 منطقه را داریم، افزود: در حالی که زیرساخت های الزم برای 
جابه جایی کوره ها نیز فراهم نیس��ت، فعالیت این کوره ها را 
متوقف کردند. به گفته وی، مسئوالن در حالی از یک ماه قبل 
سوخت واحدهای کوره گچ این منطقه را قطع کرده اند که نه 

مکان و نه مهلتی برای جابه جایی تعیین نشده است. 

گوشت قرمز در اصفهان 
کمیاب شد

رییس اتحادیه گوشت قرمز اس��تان اصفهان گفت: به دلیل 
خشکسالی های متوالی اکنون با کمبود گوشت قرمز در استان 
مواجه هستیم. اصغر پورباطنی مصرف روزانه گوشت گوساله 
در استان اصفهان را ۴50 تا 500 رأس اعالم کرد و افزود: در 
حال حاضر این استان با کمبود کشتار 200 دام برای مصارف 
شهروندان مواجه است. وی اظهار کرد: گوشت قرمز وارداتی 
از استان های دیگر به اس��تان اصفهان نه تنها سبب کنترل 
و تنظیم بازار می ش��د، بلکه از افزای��ش بی رویه قیمت ها نیز 
جلوگیری می کرد و اگر با وجود مش��کالت فعلی شرایط به 
همین منوال ادامه یابد، احتماالً گوشت گوساله تا دو ماه آینده 

به کیلویی 2۴ تا 25 هزار تومان می رسد. 

قیمت خودرو شناور شود
 رییس انجمن صنایع همگ��ن خودرو نی��رو محرکه یکی از

راه های حل مشکل تولید خودرو را شناور شدن قیمت خودرو 
دانس��ت و گفت: قیمت خودرو باید بر اساس نوسانات قیمت 
ارز تعیین شود. ابراهیم احمدی تصریح کرد: اگرچه با این کار 
قیمت خودرو باال می رود و به همان نسبت قدرت خرید مردم 
پایین می آید، اما حداقل با انباشت خودرو و در نتیجه ضررهای 

سنگین خودروسازان مواجه نیستیم.  

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
کاهش60 درصدی سهمیه بنزین موتور های فاقد پالک ملی

رحیمی مع��اون اول رییس جمه��ور مصوبه کاه��ش60 درصدی س��همیه بنزین موتور 
سیکلت هایی که فاقد پالک ملی هس��تند را درصورتی که دارندگان آن نسبت به تعویض 

پالک تا مهلت تعیین شده اقدام نکنند، برای اجرا ابالغ کرده است.
کاهش فاصله طبقاتی با  اجرای 

طرح هد فمندی
رییس مرکز آمار ایران/ عادل آذر          

با اجرای هدفمن��دی یارانه ها و پرداخ��ت یارانه نقدی به 
مردم، ضریب جینی که ش��اخص اندازه گیری اخت��الف طبقاتی و 
درآمدی اس��ت بهبود یافته و این ضریب در کل کشور به 37 صدم 
واحد، در مناطق ش��هری به 356 هزارم واحد و در مناطق روستایی 
به 339 هزارم از واحد رسیده اس��ت. همچنین با اجرای هدفمندی 
یارانه ها متوسط درآمد س��االنه یک خانوار شهری از سال89 تا 90 
با ش��یب تندتری افزایش یافته و این میانگین برای خانوار ش��هری 
در س��ال ب��ه130 میلیون 
 ریال و در مناطق روس��تایی 
79 میلی��ون ریال رس��یده 
اس��ت. همچنین نرخ رشد 
تولی��د ناخال��ص داخلی در 
س��ال 89، 6/5۴ درصد، در 
سال 90 به 5/2 درصد بدون 
نفت و رش��د ۴/67 درصد با 

نفت رسیده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 910 |  سه شنبه 2 آبان 1391 | 7 ذی الحجه  1433

29 مهرماه؛ یعنی روز ملی صادرات در  شهرزاد 
استان اصفهان هر س��اله رنگ و بوی باباعلی پور

خاصی داش��ت اما هر چه س��ال ها  
بیش��تر می گذرند، رنگ بوی صادرات در صنعتی ترین استان 
کشور رنگ می بازد تا گواهی بر ادعای مشکالت صادرات استان 
اصفهان باشد، به طوری که امروز نه تنها کارشناسان و  تجار، بلکه 
مسئوالن نیز بر ناکافی بودن حجم صادرات اصفهان باتوجه به دارا 
بودن رتبه دوم استان در صادرات غیرنفتی کشور، اذعان داشته 

باشند.
 به گزارش زاینده رود، عمده کاالهای صادراتی اس��تان اصفهان 
شامل مصنوعات طال، آهن و فوالد، فرش ماشینی، محصوالت 
پتروشیمی و مصنوعی به کش��ورهای امارات، افغانستان، عراق، 
پاکستان و ترکیه صادر شده و هم اکنون صادرات استان اصفهان 

به 51 کشور و تنها در قالب 230 قلم انجام می شود.
واقعیت آن اس��ت که س��هم کش��ور از صادرات غی��ر نفتی هم 
اکنون مطلوب و ایده آل نیست و نس��بت صادرات غیر نفتی به 
 واردات همچنان در تراز منفی قرار دارد و این در حالی است که 
مقررات زدایی و رفع موانع تولید کسب و کار به عنوان مهم ترین 
شعارهایی که نوید داده شده بود نیز همچنان در حاشیه قرار دارد.

سهم ایده آل و نقش کمرنگ اصفهان 
بر اساس آخرین آمارهای موجود به نقل از معاون برنامه ریزی و 

اشتغال استانداری اصفهان، حجم صادرات استان در شش ماهه 
اول س��ال جاری بیش از 8 /1 میلیارد دالر ب��ود و به لحاظ وزنی 
و ارزشی نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل، ۴5 درصد افزایش 

یافته است. 
علیرضا همدانیان در این باره گفت: در ش��ش ماه گذشته، سهم 
اس��تان اصفهان از کل صادرات کش��ور 11 درصد بوده اس��ت. 
 به گفت��ه وی، پیش بینی می ش��ود تا پایان امس��ال این رقم به 
 3/5 میلیارد دالر افزایش یاب��د. همدانیان تأکید کرد: با توجه به 
ظرفیت های موجود، این رقم ت��ا 10 میلیارد دالر هدف گذاری 
ش��ده که در این صورت حداقل 22 درصد حجم صادرات کشور 

باید توسط اصفهان محقق شود. 

تشکل های خصوصی در حاشیه 
نایب رییس اتاق بازرگان��ی اصفهان که عالوه بر ریاس��ت خانه 
صنعت و معدن استان، نایب رییس اتاق بازرگانی را نیز بر عهده 
دارد، در باره وضعیت کنونی ص��ادرات در اصفهان به زاینده رود 
گفت: صادرکنندگان اصفهان، مشوق های صادراتی را طلبکارند و 
تشکل های خصوصی که بیان کننده نگاه های این حوزه اقتصادی 
هستند،کوچک ترین نقشی در امر سیاست گذاری، ارایه راه حل 

و سایر مسائل ندارند.
عبدالوهاب سهل آبادی افزود: مشکالت اخیر بانکی و اقتصادی 
باعث قفل مبادالت شده و زنجیره صادرات با همین مشکالت از 

هم جدا شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: حلقه های مفق��وده در صادرات همچون 
توجه به نقش تولیدکنندگان در س��المت محصول، برند سازی 
و بسته بندی از یک سو و نداشتن سیاست برای بازارهای هدف 
 و بهره مندی از سیس��تم های نوین بازاریابی سبب شده که به 
صرفه ترین بازارهای صادرات محصوالت صنعتی برای اصفهان 
که همان عراق باشد، از دسترس صادرکننده ایرانی خارج شده و 
سهم این بازارهای صادراتی به تجار و تولید کنندگان ترکیه برسد.

نقشی بر روی کاغذ
جعفرذره بینی که از چهره های س��ابقه دار در ات��اق بازرگانی و 
صنایع و معادن استان اصفهان است  و ریاست کمیسیون تجارت 
را برعهده دارد، به صراحت به زاینده رود گفت:  این روزها نقش 
تشکل های خصوصی در عرصه بازرگانی تنها بر روی کاغذ است 
و سیاست گذاران و برنامه ریزان باوری به این اظهارات و نگاه های 
 بخش خصوصی ندارند و به این نظرات اهمیت داده نمی ش��ود. 
ذره بینی با بیان این که بسیاری از مشکالت رأی العین هستند و 
روزمره انعکاس داده می شوند، گفت: متأسفانه باید گفت آنقدر 
مشکالت زیاد شده که دیگر  به بخش خصوصی در امر صادرات 
برای بیان نظراتشان هم وقت نمی دهند و دیگر کسی به کسی 
نیس��ت. رییس کمیس��یون تجارت در ادامه افزود: مش��کالت 

صادرات ملموس هستند اما به آنها رسیدگی نمی کنند.
وی درباره تحقق مهم ترین قول هایی که دولت در جش��ن ملی 
روز صادرات طی س��ال گذش��ته مطرح کرده ب��ود، اظهار کرد: 
وضعیت کنونی بازار ارز و رابطه مستقیم آن با صادرات، گواه این 
 ادعاست که اگر دولت قولی نمی داد و کاری نداشت و در جریان 

قیمت گذاری ارز دخالت نمی کرد، بهتر بود.
ذره بینی خاطر نش��ان کرد:  بی پرده بگویم، آنهایی که امروز در 
رأس تصمیمات صادراتی کشور هستند،، یا تجربه ندارند و مبتدی 
هستند یا صالحیت نداشته و با این روند سیاست گذاری مرتکب 

اشتباهات متعدد می شوند.
این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان با اشاره 
 به این که مش��کالت آیین نامه ه��ا، تضاد قوانین، بس��ته بودن 
راه های مبادالت و در نهایت مغش��وش بودن اوضاع سبب شده 
اس��ت  امروز درآمد ارزی صادرات غیر نفتی ب��ه هیچ وجه قابل 

مقایسه با حوزه نفتی نباشد.
وی در پایان اظهار کرد: اساسی ترین مشکل امروز صادرکنندگان 
اس��تان اصفهان مس��أله نرخ ارز اس��ت و دولت باید راهی برای 

مبادالت ارزی صادرکنندگان پیدا کند. 

اصفهان و حاشیه های روز ملی صادرات

تصمیم گیرندگان صادرات بی تجربه و مبتدی هستند

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ رأی
5170 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350900578، ش��ماره پرون��ده: 9009980350901476، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901530، خواهان: شرکت پرتو پدیده اس��پادانا با مدیریت عزت اله 
رس��تمی به نش��انی اصفهان ملک ش��هر خ مفتح خ بهاران بن بست ش��هید فتحی سمت چپ 
منزل اول، خواندگان: 1- س��ازمان تأمین اجتماعی به نشانی اصفهان خیابان عباس آباد، 2- 
اداره دارایی اصفهان به نشانی اصفهان خیابان سپه، خواسته: اعالم ورشکستگی، گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: ش��رکت پرتو پدیده اسپادانا به طرفیت خواندگان 1- اداره دارایی 
اصفهان 2- س��ازمان تأمین اجتماعی درخواست اعالم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف را 
نموده اس��ت با توجه به اینکه ش��رکت از نوع سهامی خاص می باش��د حسب ماده 2 الیحه 
اصالحی قانون تجارت ش��رکت بازرگانی محس��وب می شود ش��رکت مذکور در امر تأمین 
نیروی اس��تانی ادارات از جمله آموزش و پرورش فعالیت داش��ته است که با تصویب دولت 
مبنی بر انعقاد قرارداد مس��تقیم از س��وی ادارات با پرسنل ش��رکتی فعالیت شرکت خواهان 
متوقف و ش��رکت فاقد فعالیت می گردد و امکان پرداخت مطالبات خواندگان را از دس��ت می 
دهد و حس��ب اظهار مدیرعامل شرکت خواهان به اش��خاص حقیقی و سیستم بانکی بدهکار 
نبوده و صرفًا مطالبات خواندگان باقی مانده است و با عدم پرداخت و توقف از انجام تعهدات 
شرکت تجاری ورشکسته محسوب می گردد دادگاه به استناد مواد 412 و 416 و 417 و 433 
و 537 قانون تجارت حکم بر ورشکستگی شرکت خواهان صادر و تاریخ توقف را 90/8/17 
تاریخ صدور اجرائیه از سوی تأمین اجتماعی تعیین و اعالم می نماید حکم صادر شده موقتًا 
قابل اجرا بوده و اداره تصفیه ورشکس��تگی اصفهان می بایس��ت نسبت به مهر و موم اموال 
ورشکس��ته اقدام نماید رأی صادر ش��ده نس��بت به خواندگان حضوری و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت و نس��بت به اشخاص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ 
اعالن و نش��ر آگهی قابل اعتراض می باش��د. م الف/ 12205 اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5171 ش��ماره دادنام��ه: 9109970351801150، ش��ماره پرون��ده: 9109980351800845، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910872، خواهان: خانم جمیله فالح به نش��انی خ جی پایانه ش��رق 
اصفه��ان روس��تای جیالن آباد خ امام خمین��ی پ 1 منزل محمدترکی، خوان��دگان: 1- آقای 
کاظ��م حیدری به نش��انی مجهول الم��کان، 2- ثبت اح��وال اصفهان به نش��انی خ 22 بهمن 
ثب��ت احوال اصفهان، خواس��ته: الزام به صدور شناس��نامه، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی 
محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذی��ل مبادرت بص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم جمیله فالح فرزند حس��ین به طرفیت خواندگان 
1- کاظم حیدری فرزند محمد 2- اداره ثبت احوال اصفهان و بخواس��ته صدور شناس��نامه 
ب��رای فرزندان به اس��امی نیما 9 س��اله و فاطمه 6 س��اله، بدین توضیح ک��ه خواهان اظهار 
داش��ته بموجب دادنامه ش��ماره 293-91/2/26 این دادگاه حکم به اثبات نس��ب فرزندان به 
اس��امی نیما و فاطمه صادر گردیده و دادنامه مذکور قطعی ش��ده ول��ی هنوز موفق به اخذ 
شناس��نامه برای آنها نش��ده ام و درخواس��ت صدور حکم به الزام خوان��ده ردیف دوم به 
صدور شناس��نامه برای آنها را دارم علی هذا دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده، اظهارات 
خواهان، دادنامه فوق الذکر، قرائن و ش��واهد موج��ود و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول 

و با وصف دعوت از طریق نش��ر آگهی حضور پی��دا نکرده و هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده 
دفاعیات خوانده ردیف دوم که مؤثر در مقام نبوده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی 
و مستنداً به ماده 16 بندهای 2 و 5 و تبصره ذیل آن از قانون ثبت احوال حکم به الزام خوانده 
ردی��ف اول به مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ شناس��نامه و در صورت عدم مراجعه وی 
حکم به الزام خوانده ردیف دوم به صدور شناس��نامه برای فرزندان فوق الذکر وفق مقررات 
صادر می نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 

م الف/ 12372 توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5172 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352601152، ش��ماره پرون��ده: 9009980352601345، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901393، خواهان: خانم فریب��ا پوراحمدی به نش��انی اصفهان پل 
شهرس��تان خ باغ مش��هد ك ش��هید اکبر ش��هبازی پالك 15، خوانده: آقای محمد گلوانی به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
فریبا پوراحمدی فرزند ش��یرزاد بطرفیت آقای محمد گلوانی فرزند خیراله به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان س��ازش دادگاه نظر ب��ه محتویات پرونده و نظر ب��ه اینکه رابطه زوجیت 
طرفین بموجب س��ند نکاحیه شماره 18146 مورخه 1377/5/23 دفتر شماره 178 حوزه ثبت 
اصفه��ان احراز گردیده و نظر به اینکه مس��اعی و تالش دادگاه و داوران در جهت س��ازش 
طرفین و انصراف خواهان از موضوع خواس��ته مؤثر واق��ع نگردیده و اینکه خواهان مبنای 
طالق خود را تحقق بند 1، 2، 8 از ش��روط ضمن العق��د اعالم نموده و در جهت اثبات ادعای 

خود به اظهارات ش��هود متمسک گردیده و شهود ش��هادت به ترك زندگی زناشویی توسط 
زوج داده اند و اینکه زوج با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و دفاع��ی در این خصوص بعمل نیاورده و به موجب گواهی که زوجه داش��ته حس��ب مفاد 

صورتجلس��ه مورخه 91/3/23 زوجه س��ی مثقال طال از مهریه خود را بذل نموده است و 
اینکه زوجه حس��ب گواهی پزشکی قانونی باکره می باشد لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تش��خیص و مستنداً به ماده 1119 و 1146 قانون مدنی به خواهان اجازه داده می شود تا با 
حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. اعتبار این 
گواهی از تاریخ قطعیت س��ه ماه خواهد بود. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواهی در این دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض می باش��د. م الف/ 

12370 هاشمی- رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5173 در خصوص پرونده کالس��ه 792/91 خواهان محس��ن- رضا- شیوا- زهرا فالمرزی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��ید محمد اخوان طباطبایی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 91/9/7 ساعت 4/15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
ش��ورای حل اختالف 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. م الف/ 
12630 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
تأسیس

5174 ش��ماره: 1374/ الف 91/103 آگهی تأس��یس شرکت اندیش��ه گستر فوالد جی سهامی 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/5/17 تحت شماره 47747 و شناسه ملی 10260658771 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/5/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالی��ت های بازرگانی از قبیل 
ص��ادرات و واردات- خرید و فروش- تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ 
تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور 
مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، 
مش��ارکت و سرمایه گذاری در ش��رکت های دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از 
ش��رکت های دولتی و خصوصی- انجام امور خدماتی و پیمانکاری از قبیل طراحی، نظارت 
و اجراء در زمینه امور صنعتی، س��اختمانی، راه س��ازی و تأسیسات گازرسانی و طراحی و 
اجرای فضای س��بز و خدمات مربوط به فضای س��بز، جدول بن��دی و آذین بندی میادین و 
خیابان ها، تهیه و طبخ و توزیع غذا و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط 
باشد. . 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان سعادت آباد- کوچه نورائیان- کوچه بوعلی- پالك 13- 
کدپس��تی 8158155716. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 4-2131 مورخ 1391/4/31 نزد بانک صادرات ش��عبه نیکبخت 

پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای جواد عنایتی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مریم زمانی به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی عنایتی به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-4- 
آقای جواد عنایتی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای س��عید بالش به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
 علی قضاوی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 9720 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5175 ش��ماره: 1483/ ت 91/103آگهی تغییرات مؤسس��ه انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران به 
شماره ثبت 2550 و شناسه ملی 10260564396. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم اعظم برزویی 
ب��ه عنوان بازرس اصلی، آقای جعفر نباتی به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 
انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای پرویز احس��ان زاده و 
آقای منصور ش��ریعتی و آقای یحیی امام و آقای علی اکبر احس��ان پ��ور و آقای علی اکبر 
رامی��ن به عنوان عضو عل��ی البدل و خانم فائ��زه قناتی به عنوان عضو عل��ی البدل و آقای 
ق��درت اله فتحی و آقای محمد کافی و آقای منصور افش��ار محمدیان ت��ا تاریخ 1393/2/8. 
3- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز احسان زاده به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای منصور ش��ریعتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی 
امام به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر احس��ان پور به سمت عضو هیئت مدیره 
و آق��ای قدرت اله فتحی به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای محمد کافی به س��مت عضو 

هیئت مدیره و آقای منصور افش��ار محمدیان به س��مت خزانه دار و آق��ای علی اکبر رامین 
به س��مت عضو هیئت مدیره )بعن��وان عضو علی البدل( و خانم فائزه قناتی به س��مت عضو 
هیئ��ت مدیره )بعنوان عض��و علی البدل(. 4- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات مؤسس��ه 
ب��ا امضای آقای پرویز احس��ان زاده )رئیس هیئت مدیره( و آقای منصور افش��ار محمدیان 
)خزان��ه دار( هم��راه با مهر انجمن و نامه های رس��می با امضای آقای پرویز احس��ان زاده 
)رئی��س هیأت مدیره( یا آقای منصور ش��ریعتی )نائب رئیس هیئت مدی��ره( و با مهر انجمن 
معتبر می باش��د. در تاری��خ 1391/5/7 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری 
 ثب��ت و مورد تأیید و امض��اء قرار گرفت. م الف/ 9926 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5176 ش��ماره: 1581/ الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت تابان جی سپنتا سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/6/5 تحت ش��ماره 47894 و شناس��ه ملی 10260660253 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/06/5 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل 
ص��ادرات و واردات، خرید و ف��روش، تولید و تهیه و توزیع کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی، 
اخ��ذ تس��هیالت از بانک های دولت��ی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام 
کلی��ه ام��ور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات 
خصوصی و دولتی، مش��ارکت و سرمایه گذاری در ش��رکت های دولتی و خصوصی، اخذ 
و اعطای نمایندگی از ش��رکت های خصوصی و دولتی، بسته بندی و انجماد و خشک کردن 
انواع س��بزیجات، میوه جات، س��یفی جات و حبوبات. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان- خیابان سجاد 
خیابان سپهس��االر چهارراه مسرور پالك 46 کدپس��تی 8167895441. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام 
می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 227 مورخ 
1391/05/21 نزد بانک ملی ش��عبه خیابان س��جاد پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای حامد کریمی اورگانی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای هومان 
کریمی اورگانی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی اصغر پایاب اورگانی به 
س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علی اصغر پایاب اورگانی به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای 
علی اصغر پایاب اورگانی و زهرا حس��ین خانی بروجنی و با مهر ش��رکت معتبر می باشدو 
اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- آقای محمدعلی پایاب اورگانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم آرزو 
راس��ت باال به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 10034 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5177 ش��ماره: 1298/الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت تحفه زرین آریا با مسئولیت محدود. 
شرکت فوق در تاریخ 1391/5/11 تحت شماره 47697 و شناسه ملی 10260658203 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/5/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
شرکت: طبخ و توزیع و بسته بندی مواد غذایی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی 
صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت و ش��رکت در نمایش��گاه های بین المللی داخلی و خارجی. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان- خیابان ش��یخ بهایی- خیابان خلجا- بن بس��ت فرمان آراء- مجتمع میالد 
نور- واحد 231- کدپستی 8135844816. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم آرزو محمدی ش��اهرخی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای احمد نصرآزادانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای احمد نصرآزادانی به 
س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف/ 10118 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها ومؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5178 ش��ماره: 1763/الف 91/103 آگهی تأس��یس شرکت آبتین پژوهان آریا سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/6/21 تحت ش��ماره 48030 و شناسه ملی 10260661600 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/6/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: ارائه خدمات مش��اوره در زمینه موضوع 

ش��رکت، مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت، تأمین مواد اولیه، تأمین نیروی انسانی موقت جهت 
ادارات و ارگان ها، پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات صنعتی، توسعه، نوسازی، مونتاژ، تولید، 
توزیع، صادرات و واردات کاالی مجاز بازرگانی، بازرس��ی فنی کاال )س��وریانس(، بازرسی 
مهندس��ی، اخذ نمایندگی از ش��رکت های داخلی و خارجی، تأسیس ش��عب داخل و خارج از 
کش��ور، اخذ تسهیالت از مؤسس��ات مالی و اعتباری جهت امور ش��رکت و سرمایه گذاری، 
مش��ارکت با سایر شرکت ها و مؤسس��ات داخلی و خارجی، انجام امور بازرگانی داخلی و 
بین المللی، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، اکتش��اف معدن، برنامه ریزی و کنترل 
پ��روژه و مدیریت ط��رح، امور پیمانکاری، اجرای پروژه ها، به روش طرح و س��اخت و کلید 
در دس��ت، ش��رکت در مناقصات و مزای��دات، خدمات تحقیقات و امکان س��نجی طرح ها در 
زمینه های زیر ش��امل و نه محدود به: معماری، معماری داخلی، ارگونومی، شهرسازی، راه 
سازی، پل سازی، تونل و محوطه سازی و فضای سبز و شهرك سازی و انواع ساختمان و 
س��ازه، سخت افزار، صنایع فلزی و نورد، ذوب و ریخته گری و کانی ها و صنایع غیرفلزی 
و ماش��ین س��ازی، صنایع شیمیایی مجاز و کش��اورزی و دامی و چوب، نساجی و پوشاك، 
متالوژی، غذایی، تجهیزات پزش��کی، لوازم خانگی و بس��ته بندی، بیوو نانوتکنولوژی، انرژی 
های نو و محیط زیس��ت، نقش��ه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و دندانپزشکی، در هر مورد 
کسب مجوز پروانه های الزم از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع 
ذیص��الح ضروری می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان- خیابان بعثت بعد از فلکه تاکسیرانی 
روبروی تقاطع اول خیابان نش��اط اصفهانی کوچه دکتر حس��ابی کدپستی 8341611111- 
تلفن: 09137112008. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 900/645 مورخ 1391/05/28 نزد بانک رفاه شعبه بزرگمهر 1900 
پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقای محمد امین حاجی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محمد 
حاجی احمدی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای خسرو حاجی احمدی به سمت 
عض��و هیئت مدیره. 4-5- آقای اصغر بهروز نژاد به س��مت عضو هیئت مدیره، 5-5- آقای 
محمد بخش��نده بابر صاد به س��مت عضو هیئت مدیره. 6-5- آقای خس��رو حاجی احمدی 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امض��ای مدیرعامل و یکی از اعضای هی��أت مدیره و با 
مهر ش��رکت معتبر اس��ت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم راضیه جان قربان به عنوان بازرس اصلی. 8-2- 
خان��م نجمه کیانی ده کیانی به عنوان ب��ازرس علی البدل. م الف/ 10970 آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
5179 ش��ماره: 1710/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت پرهام تجارت نقش جهان سهامی 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/6/18 تحت شماره 47941 و شناسه ملی 10260661201 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/6/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اجرا، طراحی، خدمات مشاوره و نظارت 
در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی س��اختمانی، کش��اورزی، معدنی، صنعتی و فنی، ابنیه 
و محوطه س��ازی، تأسیس��ات، حفظ و نگهداری فضای س��بز، تأمین نیروی انسانی موقت، 
طب��خ و توزی��ع غذا، ترخیص کاال از گمرکات ، راه اندازی و تأس��یس فروش��گاه های بزرگ 
و زنجی��ره ای، تولید و توزی��ع و خرید و فروش و ص��ادارت و واردات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگان��ی، تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخل��ی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع 
ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوص��ی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و ه��ر آنچه که با موضوع 
شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان- خیابان ولی عصر، روبروی کالنتری، ساختمان ولی 
عصر، طبقه 3، واحد 304، کدپستی 8163893113 تلفن: 09133137516. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 53/6100/179 مورخ 
1391/6/9 نزد بانک تجارت ش��عبه شهید مهین پرور پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای مهدی مرتضوی 
کوپایی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهناز پنجه پور به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- خانم رضوان حکمیان به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مهدی مرتضوی 
کوپایی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می 
باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای علی کبیری ارانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای س��ید 
مصطفی علوی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 10967 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت 

ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان



سینمای هند ماتم 
گرفت

او یکی از تهیه کنندگان شریک »گریس از موناکو«به کارگردانی الیویه 
دان بود. یاش چوپرا )Yash Chopra( در س��ن هش��تاد س��الگی در 
بیمارستانی در شهر مومبای درگذش��ت. یاش چوپرا برای عالقه مندان 
ایرانی س��ینمای هند با فیلم ه��ای وقت )۱۹۶۵(، دی��وار )۱۹۷۵(، آرام 
آرام )در ایران: عش��ق زندگی اس��ت، ۱۹۷۶(، چاندنی )۱۹۸۹(؛ لمحه 
)۱۹۹۱( و ویر زارا )۲۰۰۴( ش��هرت دارد. چند روز پیش یاش چوپرا به 
علت تب دنگی به بیمارس��تان منتقل و پ��س از بهبودی حالش مرخص 
 شد، اما نفس های آخر را کشید. این تهیه کننده و کارگردان مشهور فیلم 
 »Jab Tak Hai Jaan«)مادام��ی ک��ه زن��ده ام( را ب��ا نق��ش آفرینی 
شاهرخ خان، کاترینا کیف و انوشکا شرما آماده نمایش دارد. یاش چوپرا 

مالک کمپانی یاش راج فیلمز بود. 

 )Free Spirit Award(پذیرایی ساده« جایزه بخش فیلم ساز مستقل«
فستیوال ورشو را دریافت کرد. این جایزه شب گذشته به رضا درمیشیان 
کارگردان فیلم »بغض« که به نمایندگی از سینمای ایران حضور داشت 
اهدا شد. فیلم س��ینمایی »بغض« دیگر فیلمی بود که در این جشنواره 
به نمایش درآمد.»پذیرایی ساده« که جزو ش��ش فیلم تحریمی توسط 
حوزه هنری اس��ت، قرار است در س��ینماهای تهران منهای سینماهای 
زیرمجموعه این نهاد فرهنگی ب��ه روی پرده برود.  ای��ن فیلم نمی تواند 

در سینما آزادی و بقیه سالن های زیر مجموعه حوزه هنری اکران شود.
جدیدترین س��اخته مانی حقیقی پیش از این هم در جشنواره برلین در 
بخش جنبی نی��ز موفق به دریاف��ت جایزه بهترین فیلم آس��یایی از این 

جشنواره شد.

یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

هفت

نمایش »خانه پدری« در ایران و خارج از کشور جرم است
  سرپرست اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به اصالحات کم فیلم »خانه 
پدری« گفت: درباره نمایش این فیلم در جشنواره ونیز هیچ اطالع رسمی  به ما ارایه نشده و 

نمایش »خانه پدری« در ایران و خارج از کشور جرم محسوب می شود.

5

تله فیلم »بن بست تاک« در اصفهان 
ساخته شد

فیل��م تلویزیونی »بن بس��ت تاک« به 
نویس��ندگی و کارگردان��ی  مه��دی 

شفیعی در اصفهان تولید شد.
به گ��زارش ایمن��ا، مهدی ش��فیعی، 
نویس��نده و کارگردان فیلم تلویزیونی 
»بن بس��ت تاک« اظهار داشت: فیلم 
تلویزیونی »بن بست تاک« قصه امیر 
را روایت می کند. امیر قصد دارد قالیچه ای را که دسترنج مادرش است 
برای فروش نزد دایی اش ببرد، اما در راه موتورسیکلت او خراب می شود 

و قالیچه دزدیده می شود.

باده نوشان الست برترین ها را شناخت
برگزی��دگان جش��نواره سراس��ری 

»باده نوشان الست« معرفی شدند.
دبیر جشنواره ادبی باده نوشان الست 
 با بی��ان ای��ن که ای��ن جش��نواره در 
دو بخ��ش نث��ر ادب��ی و ش��عر برگزار 
ش��د، گفت: ازمجموع۹۸ اثر رسیده، 
در بخ��ش ش��عر، حس��ن توکل��ی از 
اصفهان، محس��ن رزاقی از مش��هد، ناهید هاش��می از رودب��ار و امیر 
آخون��دی از گنبد کاووس به ترتی��ب مقام های برتر را کس��ب کردند.

 س��لطان محمدی افزود: س��میه فتحی از ته��ران و فرش��ته فتحی از 
سر پل ذهاب)کرمانشاه( در بخش نثر ادبی حائز رتبه های برتر شدند.

 تخریب دکور» مختارنامه« 
منتفی شد

مدیر روابط عمومی سیما فیلم از توافق 
با مالکان زمین های احمدآباد مستوفی 
مبن��ی ب��ر ع��دم تخری��ب دکورهای 
سریال»مختارنامه« خبر داد. حسین 
مس��یح پور که با مهر سخن می گفت، 
اظهار داشت: در جلسه ای که با مالکان 
زمین های احمدآباد مستوفی داشتیم، 
مسأله تخریب دکورهای س��ریال »مختارنامه« حل شد و  این دکورها 
حفظ می شود. وی ادامه داد: در حال مذاکره برای خرید و یا اجاره دوباره 
این دکورها هستیم که با هماهنگی درون سازمانی و با دیگر نهادهای 
مرتبط با موضوع، به زودی تکلیف مش��خص می ش��ود ام��ا فعال برای 

نگهداری و تخریب نکردن دکورها با مالکان به توافق رسیدیم.

 فیلم کوتاه نیازمند عشقی بی پایان 
و صبر فراوان است

کارگردان فیلم کوتاه »فروش��نده« با 
بیان این که ساخت فیلم کوتاه نیازمند 
عش��قی بی پای��ان و صب��ر ف��راوان 
اس��ت،گفت: اصفه��ان س��رمایه های 
عظیمی برای ساخت فیلم کوتاه و بلند 
دارد که با اختصاص به افراد ناوارد، این 

عرصه هدر می رود. 
مهدی ابراهیمی که با فارس سخن می گفت، اظهار کرد: عالقه مندان 
به س��اخت فیلم کوتاه باید زمان زیادی را به ای��ن کار اختصاص دهند 
و به واقع به این کار عالقه مند باش��ند؛ چرا که س��ینما هنری است که 
می تواند افراد را به جایگاه های باال برس��اند یا آرزوها و زندگی آنها را به 

ورطه نابودی بکشد.

بازار موسیقی با »حباب«یگانه 
می ترکد 

»حباب« سومین آلبوم محسن یگانه پس از »نفس های بی هدف« و 
»رگ خواب«، از صبح امروز در سراس��ر کشور منتشر شد. آهنگساز 
و ترانه س��رای تمام قطعات »حباب«   همان طور که در شناس��نامه 
آلبوم ذکر ش��ده، خود یگانه اس��ت و فقط ملودی قطعه شش آلبوم، 
 »نرو« برداش��تی مس��تقیم از یک قطعه فرانس��وی به آهنگس��ازی 

Rich Allison است.
یگانه در اینسرت آلبوم در یادداشتی 
نوش��ته: »تقدیم به طرفدارانی که 
خوبی هاش��ون من رو به آرزوهایی 
بزرگ تر از تصوراتم رسوند و تشکر 
از همس��ر عزی��زم ک��ه در تک تک 
لحظ��ات تولی��د اثر کمک��م کرد تا 
خستگی های س��اخت این آلبوم را 
به تنهایی به دوش نکشم و از خدایی 
تش��کر می کنم که به من ثابت کرد 
هیچ وقت برای رسیدن به یک هدف 

دیر نیست.«

صبح بخیر سیما 
برنامه های صبحگاهی یکی از تولیدات ثابت رسانه تلویزیون 
نه تنها در ایران بلک��ه در تمام دنیاس��ت؛ برنامه هایی که در 
ساعت مشخص و معین روی آنتن می روند و روند و آیتم های 

مشخصی دارند. 
 به دلیل سنت پخش برنامه های صبحگاهی خیلی طبیعی 
است که هر پنج ش��بکه تلویزیون برنامه های ویژه ای را برای 
مخاطبان خود طراحی و پخش کنند؛ برنام��ه ای که بتواند 
مخاطب را برای تمام روزی که در انتظارش است آماده کرده و 
شرایطی به وجود بیاورد که با روحیه شاد و سرحال به استقبال 

یک روز کاری برود.
با توجه به هدف برنامه های صبحگاهی در تلویزیون، معموالً 
این برنامه ها دو رویکرد را در س��اخت برنامه لحاظ می کنند: 
س��رگرمی و اطالع رس��انی ک��ه دو جنبه مه��م برنامه های 
صبحگاهی هستند و معموالً در بخش های مختلف این گونه 
برنامه های تلویزیونی دیده می شوند. بخش سرگرمی از این 
جهت که مخاطب حین آماده ش��دن برای رفتن به س��رکار 
و مدرسه می تواند با روش��ن کردن تلویزیون صبح مفرحی 
را ش��روع کند و از س��وی دیگر بخش اطالع رسانی می تواند 
مخاطب تلویزیون را از هوا، اطالعات راه و هزاران مسأله دیگر 
مطلع کند. اما با یک نگاه کلی به نحوه اجرای این برنامه ها در 
پنج شبکه مختلف، می توان به این نتیجه رسید که سوژه یابی، 
نحوه اجرا و مسائل مورد توجه برنامه سازان در هر شبکه تکرار 
می ش��ود و جنبه های اطالع رسانی و س��رگرمی دو بخشی  
هستند که به راحتی در این بین فراموش شده اند. با توجه به 
این که این برنامه ها گفتگو محور هستند، بحث های طوالنی 
و تکراری خط مشترک آنها را تش��کیل می دهد. زمانی که 
دو جنبه سرگرمی و اطالع رسانی در برنامه های صبحگاهی 
تلویزیون فراموش شده اند، طبیعی است که سازندگان این 
گونه برنامه ها ترجیح بدهند که به سراغ فرمول های تکراری و 
یکسان چنین برنامه هایی بروند؛ فرمول هایی که قبالً  امتحان 
خود را پ��س داده اند. به همین دلیل آن��ان ترجیح می دهند 
شکل های جدید برنامه سازی را رها کنند و به سراغ ایده های 

جدید، خالق و روش های دشوار نروند.
جای تعجبی ندارد که هر پنج برنامه صبح تلویزیون به سراغ 
بخش های تکراری و دم دستی مثل گفتگو با کارشناس بروند. 
معموالً هم محور این برنامه ها، گزارش های اجتماعی، اخبار 
فرهنگی و توجه به مسائل پیرامون خانواده هاست و کارشناس 
برنامه خیلی ساده و راحت میکروفون را در اختیار می گیرد و 
در نهایت مجری برنامه هم چند سؤال از کارشناس می پرسد 
تا هم خودی نشان داده باشد و هم بحث از یکنواختی بیرون 

بیاید.

چرا فرانکفورت مهم است؟ 
آنچه باید درباه نمایشگاه کتاب فرانکفورت بدانیم این است که این 
 نمایشگاه به لحاظ تعداد ناشران و بازدیدکنندگان، بزرگ ترین

نمایشگاه کتاب دنیا محسوب می شود. این نمایشگاه پنج روزه، 
در اواسط اکتبر هر سال در نمایشگاه تجارت فرانکفورت در آلمان 
برگزار می شود و همه ساله نویسندگان، نمایندگان عرصه نشر و 
شرکت های چندرس��انه ای از سراس��ر جهان به منظور مذاکره و 
تعامل جهت دست  یافتن به حقوق نشر و مجوز انتشار بین المللی 
آثارشان، عرضه و تبلیغ آثار و یافتن بازارهای جهانی، آشنایی با 
ناش��ران و عقد قراردادهای تازه در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت 
حضور می یابند. در طول مدت برگزاری، نزدیک به هفت هزار ناشر 
از صد کشور در این نمایش��گاه شرکت می کنند. موضوع شرکت 
ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شاید در نگاه ساده و ابتدایی 
یک انتخاب و تش��خیص صالحیت از سوی مس��ئوالن معاونت 

فرهنگی وزارت ارشاد به عنوان س��کانداران این عرصه به شمار 
برود، اما بدون شک نوع ش��رکت ایران در سال گذشته که با نوع 
شرکت امسال چندان تغییری نکرده، نشان دهنده عدم شناخت 

و اعتنا به این ظرفیت بین  المللی کتاب است.

سهم ایرانی ها از نمایشگاه فرانکفورت
به گزارش زاینده رود، اتفاقی که س��ال گذشته در جریان حضور 
 نیافتن ایران در این نمایش��گاه رخ داد، سبب شد تا سر و صدای 

عده ای بلند شود که ایران را چه به این نمایشگاه؟!
 ماجرا از زمانی ش��روع ش��د که ایران با این که متقاضی غرفه در 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود، در عمل مبالغی را که می بایست 
بابت این غرفه پرداخت می کرد، پرداخت نکرد و در نهایت غرفه 
ایران فاقد متولی ماند و مس��ئوالن نمایش��گاه هم مجبور شدند 
آن را با دیوار مسدود کنند. این همه حواشی نبود، بلکه از جمله 

تلخکامی های ایران در نمایشگاه سال گذش��ته، بدهی ۵۵هزار 
یورویی کشورمان بود که در ایام برگزاری نمایشگاه سال قبل مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت و بعد، فراموش شد. این بدهی از آنجایی 

قابل توجه است که ایران در نمایشگاه قبل شرکت نکرد.
با این حال، طبیعی اس��ت که ایران  همچن��ان ملزم به پرداخت 
پول غرفه به عالوه جریمه بود؛ چرا که غیبت  در فرانکفورت فقط 
ناشی از سوءمدیریت و ناهماهنگی های داخلی بود، نه مسئوالن 
نمایشگاه. نتیجه این که آلمانی ها از ما خواستند اگر می خواهیم 
دوب��اره در فرانکفورت باش��یم، باید بدهی مان را ص��اف کنیم و  
تا امسال مش��کلی برای حضور در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت 

نداشته باشیم.

فرصتی که امسال هم از دست رفت
به گ��زارش زاین��ده رود، وقتی چنی��ن هزینه ای ب��رای حضور 
کشورمان در این نمایش��گاه پرداخت می ش��ود، حداقل انتظار 
داشتن برنامه ای  مدون در این خصوص وجود دارد؛ ایران امسال 
در غرفه ۶۴ متری صرفاً با رویکرد ک��ودک و نوجوان حضور پیدا 
 کرد و غرف��ه دیگر ای��ران در بخش بین الملل قرار داش��ت. نکته 
حائز اهمیت آن اس��ت که در حال��ی که در ایران س��االنه بیش 
از ۶۵هزار عنوان کتاب منتش��ر می ش��ود، ارش��اد از این تعداد 

فقط۷۰۰عنوان را برای حضور در نمایشگاه برگزید.
 از س��وی دیگر، حضور چه��ره هایی همچون علی اس��ماعیلی 
سرپرس��ت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
داریوش رضوانی مشاور، علی ش��جاعی صائین مدیر عامل خانه 
کتاب و محمد عظیمی مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی 
ایران، محمد رضا وصف��ی، محمد الهیاری مدی��ر اداره کتاب به 
 همراه تعدادی از ناش��ران، فضای حضور ایران را دولتی و فارغ از 

دغدغه های نمایشگاه نشان می دهد.
مصطفی رحماندوست، یکی از نویسندگان ایرانی حاضر در این 
نمایشگاه در این باره گفت: واقعیت آن است که ناشران خصوصی 
جهان بیکار نیستند که بیایند به نمایش��گاه تا کتاب هایشان را 
نش��ان دهند و بروند، بلکه آنها آمده اند تا مقدمات نشر و فروش 
کتاب هایشان را به زبان های دیگر فراهم کنند و پولش را بگیرند. 
رحماندوست که خود، کتاب هایش به ۱3 زبان منتشرشده است، 
گفت: متأسفانه غرفه ایران حتی فهرستی از کتاب های ایرانی که 
به زبان های دیگر منتشر شده اند را نیز نداشت و وقتی از آنها سؤال 
کردم چرا؛ اظهار کردند »ما آمار نداریم«! رحماندوس��ت مدعی 
شد: در غرفه وزارت ارشاد همه منتظر بودند کسی بیاید و نگاهی 

بیندازد و دو تا پسته بخورد و در نهایت برود.
امس��ال هم میلیون ها توم��ان هزینه ش��د تا ضع��ف مدیریت 
فرهنگی در زمینه فعالیت های فرهنگی حوزه کتاب و حضور در 
نمایشگاه های معتبر خارجی به نمایش گذاشته شود و این نکته را 
یادآوری کند که برای حضور نمایندگان فرهنگی ایران در چنین 
نمایشگاه هایی، الزم است راهبردی فرهنگی تدوین شود تا بتوان 
از این فرصت برای ارایه پیام فرهنگی ایران به جهان استفاده کرد.

الیه برداری از بی برنامه گی های مدیران فرهنگی 

نمایشگاه جهانی کتاب بازهم از دست رفت

 شصت و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت 14 اکتبر )23 مهر( در حالی به کار 
گروه 
خود پایان داد که باز هم اما و اگر های بسیاری در خصوص حضور غرفه های ایران باقی ماند. فرهنگ

این نمایشگاه به عنوان یکی از بزرگ ترین آوردگاه های فرهنگی ، عرضه و معرفی دستاوردهای 
کشورهای جهان در حوزه نشر ، بار دیگر بهانه ای شد برای آنکه غفلت های مسئوالن تصمیم  گیرنده فرهنگی را در 
ارائه جهانی ظرفیت های نشر کشورمان یادآوری کنیم و یک بار دیگر این پرسش رامطرح کنیم که اصال چرا ایران  

در این نمایشگاه حاضر می شود و یا اگر حاضر می شویم چه سیاستی را دنبال می کنیم؟ 
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میلیونر زاغه نشینمردی که سهم سینما برایش المپیک بود     پشت صحنه فیلم 127 ساعت دنی بویل هنگام کارگردانی مراسم المپیک

الماس ها ابدی اند 

دنی بویل  که انگلیس�ی االصل اس�ت، در2۰ اکتبر  در1۹5۶ در یک خانواده 
ایرلن�دی کاتولیک به دنیا آم�د. او پس از چندین س�ال فعالی�ت در تئاتر و 
تلویزیون، نخستین فیلمش با نام »گودال کم عمق« در سال 1۹۹4 کارگردانی 
کرد. اما دومین ساخته بویل»ترینس�پاتینگ« در سال 1۹۹۶ نام او را به طور 
گسترده تری مطرح کرد.بویل موفق ترین فیلمش را در سال 2۰۰۸ کارگردانی 
کرد که »میلیونر زاغه نش�ین« بود؛ فیلمی که مورد اس�تقبال صاحب نظران 
قرار گرفت و موفق به دریافت چهار جایزه اصلی شصت وششمین دوره گلدن 
گلوب و دریافت هشت جایزه اسکار در هشتادویکمین مراسم آکادمی آوارد 
از جمله جایزه بهترین کارگردان شد. البته جالب ترین آماری که از او موجود 
اس�ت، مربوط به کارگردانی و طراحی  مراس�م افتتاحیه المپیک 2۰12 لندن 

است که در تاریخ 27 ژوئیه 2۰12 برگزار شد.
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امیرعلی دانایی، ستاره سریال »کاله پهلوی« است. او به عنوان 
اولین بازیگر »الله«  با این پروژه همکاری می کند.

فیلم جنجالی الله مدت هاس��ت که در رأس اخبار س��ینمایی 
حضور دارد و مدام اخبار مختلفی در مورد ساخت یا عدم ساخت 
آن به گوش می رسد، اما عوامل این فیلم بدون توجه به هر خبر 
و اتفاقی به کار خود ادامه می دهند و مشغول پیش بردن پروژه 

هستند و کم کم عوامل فیلم هم به آن اضافه می شوند.
تمام ماجرا به همایش چند سال پیش ایرانیان خارج از کشور 
باز می گردد؛ همایشی که در آن گویا اسی نیک نژاد، کارگردان 
ایرانی که در اوایل انقالب از ایران به آمریکا مهاجرت کرده بود، 
رییس دفتر رییس جمهور را در آن همایش می بیند و از او قول 
مس��اعدت در س��اخت فیلمی با محوریت زندگی الله صدیق، 

قهرمانی اتومبیلرانی ایرانی را می گیرد.
چند سال پس از این جریان است که ماجرای تولید »الله« علنی 
می شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی هم با مسئول امور 
سینمایی اش به دفاع تمام قد از این فیلم می پردازد. لزوم ورود 
سینمای ایران به عرصه های بین المللی بهانه دفاع شمقدری 
از پروژه است که گویا مشارکت خارجی هم در تولید آن وجود 
دارد و بهای باالی این ورود به س��ینمای جه��ان هم قطعاً باید 

پرداخت شود.
اما از همان اوایل مطرح ش��دن تولید پروژه»الله« زمزمه های 

مخالفت با تولید آن هم به گوش رس��ید و فوراً تبدیل به فریاد 
شد. سابقه تقلب خانم صدیق که به دفعات مختلف در مسابقات 
متعدد اتومبیلرانی رخ داده، اولین نکته ای بود که مخالفان به آن 
اشاره کردند و استفاده از خانم صدیق به عنوان الگوی زن ایرانی 
را مردود ش��مردند. بودجه باالیی هم که این فیلم برای تولید 
الزم داشت، دومین دلیل بزرگ مخالفانی بود که از لزوم صرف 
این بودجه برای تولیدات داخلی توسط جوانان ایرانی صحبت 
می کردند و می گفتند س��اخت فیلم با کارگردانی وارداتی که 
سوابق کاری خوبی هم در آمریکا ندارد، اصوالً اتفاق خوبی برای 
سینمای ایران نیس��ت. اما تمام این انتقادات هیچ تأثیری در 
عزم خلل ناپذیر ارشادی ها در پشتیبانی از تولید فیلم »الله« 
نداشت و این پشتیبانی بود تا زمانی که مجلس وارد کار شد و 
از تولید این پروژه انتقاد کرد. مجلس��ی ها با اش��اره به سوابق 
 کارگردان و هزینه های باال، خواستار دفاع وزیر ارشاد و معاون 
سینمایی اش از این پروژه ش��دند و در ادامه فیلمنامه چند بار 
به مجلس رفت و آمد و هر بار هم ایراداتی در آن و خود جریان 
تولید فیلم وجود داشت، ولی برای آخرین بار جواد شمقدری در 
گفتگویی، از نظر مساعد مجلس برای تولید این فیلم خبر داد. 
این در حالی بود که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
در گفتگویی، ضمن تکذیب ای��ن موضوع، تولید این پروژه را از 

نظر مجلس منتفی دانست.
جالب ت��ر این که، ب��ا وجود تمام ای��ن مخالفت ه��ا از چندی 
پیش هم کم کم خب��ر حضور عوام��ل مختلفی جلو و پش��ت 
دوربین»الله« ش��نیده ش��د که این اخبار مدام از س��وی این 
عوامل تکذیب می شد، اما گویا قرار است این طلسم بشکند و 
پروژه صاحب عوامل مختلف می شود. طبق شنیده ها، رایزنی 
با عوامل مختلف در مورد حض��ور در این پروژه با جدیت دنبال 
می شود و امیرعلی دانایی اولین بازیگری است که حضورش در 
این پروژه قطعی ش��ده. دانایی که پیش از این سابقه حضور در 
صنعت مدلینگ را داش��ته، این روزها با سریال »کاله پهلوی« 
که نقش اول آن را ایفا می کند، میهمان خانه های مردم ایران 
اس��ت.گویا یکی ازخصایص دانایی، تس��لط کام��ل او به زبان 
 انگلیس��ی اس��ت و این معیار برای انتخاب او در پروژه »الله« 
بی تأثیر نبوده اس��ت.حاال با انتخاب عوام��ل فیلم،»الله« در 
مسیر تولید افتاده و به نظر می رس��د عزم جدی برای ساخت 
آن وجود دارد، اما از س��ویی هنوز دیوار بلند مخالفت مجلس 
با این پروژه پابرجاست و مشخص نیس��ت که این مسأله مانع 
تولید »الله« خواهد شد یا این که سرانجام یکی از همین روزها 
فرمان »صدا،دوربین،حرکت...« توسط نیک نژاد روی صندلی 

کارگردانی صادر خواهد شد.

»الله« در سکوت می تازد 

ستاره کاله پهلوی مقابل دوربین الله می رود

اکران فیلم تحریمی 
حوزه هنری قطعی شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

دو بازیکن جدید در ذوب آهن
تیم فوتبال ذوب آهن برای برطرف کردن نقاط ضعف خود دو بازیکن 
جوان را به تمرینات خود اضافه کرد ت��ا در صورت تأیید کادر فنی با 
آنها قرارداد امضا کند. گویا دو بازیکن جوان از امیدهای پیکان که در 
پست های هافبک چپ و مهاجم بازی می کنند، طی روزهای گذشته 
در تمرینات ذوب آهن شرکت کرده و قرار است در صورت تأیید کادر 
فنی به ذوب آهن بپیوندند. ذوب آه��ن می تواند یک بازیکن خارجی 
نیز جذب کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی باشگاه، بعید به نظر 

می رسد این اتفاق فعال رخ دهد. 

وقتی بچه ها درگیر ورزش می شوند
در پنجمین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش )26مهر لغایت 2 آبان( 
اداره کل ورزش و جوانان با همکاری کمیته بازی ها و ورزش کودکان 
هیأت ورزش های همگانی و معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
استان اقدام به برگزاری مراسم گرامیداشت روز ورزش و کودکان با 
حضور تعدادی از کودکان مهدهای کودک در ورزشگاه امیریه نمود. 
در این مراسم کودکان با در دست داشتن بادکنک های رنگی و حمل 
پالکاردهایی با مضمون اهمیت و ض��رورت توجه به ورزش از دوران 
کودکی ضمن اجرای حرکات ورزشی به همراه مربی متخصص این 
امر، به بازی و ش��ادی و تفریح پرداختند؛ این یعن��ی درگیر کردن 
کودکان در ورزش و پایه گذاری عادت خوب ورزش کردن از سنین 
پایه. بدون شک تأس��یس کمیته ورزش و بازی های کودکان اتفاق 
مبارک و میمونی است که بامش��ارکت هیأت ورزش های همگانی و 
معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان انجام شده است. این 
کمیته در هر مناسبتی بچه ها و کودکان را به صحنه آورده و شرایط 

ورزش و بازی آنها را فراهم می کند. 

قاسم زاده به استقالل قشم پیوست
تیم بسکتبال استقالل زرین قش��م که تازه وارد لیگ برتر بسکتبال 
ایران محسوب می ش��ود و چند روز پیش مهراد آتش��ی را به عنوان 
نخس��تین بازیکن س��همیه ملی به خدمت گرفته بود، رضا لطفی و 
مجید قاس��م زاده، بازیکنان فصل گذشته دانش��گاه آزاد و ماهان را 
هم را جذب کرد تا بدین ترتیب س��ه س��همیه ملی خ��ود را تکمیل 
کند. این تیم در حال حاضر با هدایت محمد کس��ایی پور در تهران 

اردو زده است.  

کفپوش سالن مخابرات نو می شود
کفپوش سالن ورزش��ی ش��هدای مخابرات اصفهان با هزینه باشگاه 
فوالد ماهان نو می ش��ود. سالن ورزشی ش��هدای مخابرات اصفهان 
که سال گذشته به بهره برداری رس��ید، در حال تجهیز به کفپوش 
جدید است. هزینه نصب این کفپوش را  باشگاه فوالد ماهان پرداخت 
 کرده اس��ت. گفته می ش��ود خرید و نصب این کفپ��وش نزدیک به 
۳۵۰ میلیون تومان برای مالک باشگاه ماهان هزینه داشته است. تیم 
بسکتبال فوالد ماهان فصل قبل رقابت های خود را در لیگ برتر در 
سالن مخابرات برگزار می کرد و تا پایان مراحل نصب کفپوش جدید 
که به نظر می رس��د حدود یک ماه دیگر به ط��ول خواهد انجامید، 
رقابت های خود را در س��الن ملت برگزار می کند. فصل جدید لیگ 

برتر بسکتبال یازدهم آبان آغاز می شود. 

تعلیق، بازی داخلی فدراسیون 
فوتبال بود

پورمحمدی/ رییس سازمان بازرسی 

بحث تعلیق در زمان انتخابات فدراس��یون فوتبال، یک بازی داخلی بود و 
کسی به حرف مان گوش نکرد. همان زمان می گفتند ما تعلیق می شویم، 
ولی من اعتقاد داشتم که این بازی داخلی و خارجی است و این بازی مربوط 
به داخل فدراسیون بود که هنوز هم این مسأله کم و بیش وجود دارد. مشکل 
ورزش کشور استقالل و پرسپولیس نیس��ت و فراتر از این حرف هاست که 
باید به صورت جدی به آن پرداخته ش��ود. زیرساخت ها 
باید اصالح ش��ود و عوامل ذینفع ورزش خروجی 
مناسبی را ارایه کنند. اقتصاد ورزش، صنعت ورزش 
و فرهنگ ورزش روی جامعه ما تأثیرگذار است. در 
بحث دو شغله ها فقط در ورزش وارد نشدیم و این 
یک موضوع بود که آن را ما  مسأله کردیم. این 
مشکل نه تنها در ورزش بلکه در اقتصاد و 

حوزه های دیگر هم وجود داشت.

6
ضارب  کریس کرکلند دستگیر شد

مرد 21 ساله ای که در دیدار تیم های شفیلدونزدی - لیدزیونایتد به کریس کرکلند حمله کرده بود 
دستگیر ش��د. این هوادارلیدزی در حین بازی به داخل زمین رفت و با مشت به صورت دروازه بان 
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بیکارم، چون زبانم 
دراز است!

 ایمون زاید 
در راه صبا

محمد مایلی کهن پس از پیروزی دو بر صفر پرس��پولیس مقابل راه آهن 
تصریح کرد: جا دارد به پرسپولیس��ی ها تبریک بگویم که بعد از مدت ها 
تماشاگران خود را خوشحال کردند. بازی خوبی بود و امیدوارم این روند 

ادامه پیدا کند.
 وی درباره حضورش در ورزش��گاه آزادی هم گفت: من ک��ه مدام برای 
تماش��ای بازی به ورزش��گاه می آیم. من حتی برای بازی استقالل، نفت 
تهران و سایر تیم ها هم به ورزشگاه آمده ام، البته هرجا که می روم باعث 
ایجاد ش��ایعه می ش��ود! مایلی کهن همچنین در خصوص احتمال قبول 
هدایت یک تیم لیگ برتری گفت: من بیکارم، چون زبانم دراز است، البته 

االن ترجیح می دهم در کنار نوه  هایم باشم و با آنها بازی کنم. 

تیم فوتبال صبای قم برای حل مشکل خط حمله خود دنبال چند مهاجم 
از تیم های داخلی اس��ت که یکی از ای��ن بازیکنان ایم��ون زاید، مهاجم 
محبوب سرخپوشان تهرانی است. زاید این فصل با حضور کریم انصاریفرد 
و محمد قاضی فرصت زیادی برای حضور در ترکیب اصلی پرس��پولیس 
پیدا نکرده و از این مسأله ناراضی است. البته مسئوالن باشگاه پرسپولیس 

هنوز پاسخی به این درخواست باشگاه صبای قم نداده اند. 
محمد رویانیان بعد از جلب موافقت مسئوالن باش��گاه صبا برای انتقال 
گل محمدی به پرسپولیس، به آنها قول همکاری و مساعدت داده بود. با 
این حساب هیچ بعید نیست که قول مساعدت پرسپولیس با انتقال زاید 

به صبای قم عملی شود.

نیکی بات مربی منچستر شد

نیکی بات که در دوران بازی خود در منچس��تریونایتد شش بار 
قهرمان لیگ برتر و یک بار نیز لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرده بود، 
بار دیگر به اولدترافورد بازگشته و به عنوان مربی تیم دوم یونایتد 

مشغول به فعالیت شد.

ناسا از پرش افسانه ای الگو می گیرد

محققان ناسا می گویند، پرش آزاد فلیکس بومگارتنر 
از باالی جو، م��ی تواند در آینده جان انس��ان های 
زیادی را نجات دهد. بومگارتنر تنها با استفاده از چتر 

نجات، از باالی جو  دست به سقوط آزاد زد.

کول پیراهن رئال را می پوشد

مذاکرات اشلی کول و چلس��ی بر سر تمدید قرارداد او 
به جایی نرسیده و چلسی قصد دارد او را پیشاپیش در 
فصل نقل و انتقاالت زمستانی در ازای 7/۳ میلیون یورو  

به رئالی ها بفروشد.

 خداحافظی شیران

حکم سرپرست جدید هیأت کشتی استان اصفهان از سوی فدراسیون 
کشتی صادر ش��د و علیرضا میرواحدی رسماً به عنوان سرپرست این 
هیأت معرفی شد. در مرداد امس��ال و بعد از پایان دوره ریاست داوود 
شیران در هیأت کشتی استان اصفهان، مدیرکل جدید ورزش و جوانان 
استان س��ید علیرضا میرواحدی را به عنوان سرپرست جدید هیأت 
کشتی استان انتخاب کرد، اما با وجود صدور حکم فعالیت میرواحدی، 
شیران بار دیگر به عنوان سرپرست هیأت کش��تی معرفی شد تا این 
تغییر عماًل انجام نش��ود. س��رانجام و پس از کش و قوس های فراوان 
حکم سرپرست جدید هیأت صادر شد تا با خداحافظی داوود شیران، 
میرواحدی به عنوان سرپرس��ت جدید این هیأت معرفی شود. زمان 

برگزاری مجمع انتخاباتی این هیأت هنوز اعالم نشده است.

بازگشت دوباره مجیدی به فوتبال 

درحالی که به دوران نقل و انتقاالت فوتبال در ماه ژانویه نزدیک می شویم، 
یک باشگاه متمول قطری پیشنهاد بسیار خوبی را به فرهاد مجیدی داده و 
به نظر می رسد مهاجم سابق  استقالل موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد 
اعالم کرده اس��ت. مجیدی که هفتم مهرماه با اعالم بیانیه ای به صورت 
رسمی از فوتبال خداحافظی کرد، احتمال دارد با دریافت این پیشنهاد 
به مستطیل سبز بازگردد. گفته می شود خداحافظی مجیدی تنها برای 
کاهش حاشیه ها تیم استقالل بوده تا تشویق وی از سوی هواداران برای 
این تیم تهرانی حاشیه ایجاد نکند. از سوی دیگر، فرهاد مجیدی که برای 
شرکت در دوره مقدماتی مربیگری در انگلس��تان حضور داشت، پس از 
اتمام دور نخست این کالس برای عیادت از برونو متسو، سرمربی فرانسوی 

تیم الوصل امارات به دوبی سفر کرد. 

 مجیدی و  پیشنهاد یک باشگاه  متمولسرپرست جدید هیأت کشتی معرفی شد
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وقت��ی میکروفون را کش��ید س��مت 
گروه 
خودش، مشخص بود که قیمه امشب ورزش

 را با گوش��ت مدیرعامل پرس��پولیس 
 می پزد! او علی دایی اس��ت؛ کس��ی که خیلی وقت قبل تر از 
این که تکنولوژی آگهی چرخان وارد س��الن کنفرانس آزادی 
بشود، با حرف هایش نفس خبرنگاران را می گرفت. او صریح و 
بی رحم، از مایلی کهن تا قطبی و از علی کفاش��یان تا محمود 
رفیعی و از حبیب کاشانی تا امیرقلعه نویی را با کلماتش لرزانده 

و طبیعی بود که نوبت به محمد رویانیان هم برسید.   
دایی اگرچه هنوز نش��ان نداده که س��رمربی خوبی است، اما 
در این زمینه - حمله، حمله و حمله - بی رقیب و کارکش��ته 
اس��ت، بنابراین پای زدن قطبی که می آید، از شهدای جنگ 
اس��م می برد و زندگی قطبی در آمریکا را یاد همه می اندازد و  
وقت حمله به مایلی کهن که می رسد، او با  پیشینه شهرستانی 
خودش )و افتخار به اصلیت اردبیلی( جمالت پوپولیستی مربی 
سابق خودش را خنثی می کند. دایی، قلعه نویی را با اشاره به 
تحصیالت و سطح سواد وی به گوشه رینگ برده و کفاشیان را 

با بزرگنمایی کم دست و پایی مقابل مقامات باالتر... .
او ام��ا در مجادل��ه ب��ا حبی��ب کاش��انی، مدیرعامل س��ابق 
پرس��پولیس به آموزه ای بزرگ دس��ت یافت؛ ای��ن که اصوالً 
 مردم در مواجهه دیگری  با یک صاحب قدرت طبعا طرفدار آن 
یکی اند. او که احتماالً مظلوم تر هم هس��ت و همیشه حقوق 
 نگرفت��ه ای ه��م دارد.  دایی در این ژس��ت با وج��ود کارنامه 

نه چندان قابل دف��اع در عرصه مربیگری پرس��پولیس، نبض 
م��ردم  را به دس��ت آورد و به س��رعت از پله ه��ای محبوبیت 
باال رفت. چه، در مقابل او یک نماینده ش��ورای ش��هر و البته 
فردی قرار داش��ت که با جای مهر روی پیشانی شبیه آنهایی 
بود که تظاهر به مذهبی بودن  می کنن��د و البته دایی در این 
دعوا همیش��ه ازخدا و عنایت ویژه او و البت��ه دعای پدرومادر 
استفاده کرده؛ چیزی که خوش��ایند ایرانی هاست. او با همین 
حربه، ناگهان در موقعیت��ی جدید قرار گرفت؛ زیرا دایی هرگز 
فوتبالیس��ت محبوبی نبوده و به دلیل ثروت و نمایش قدرتش 
مورد پسند آحاد فوتبالدوستان قرار نداشت، اما در مقام مظلوم 

چه عجیب دلبری کرد!
امروز که دایی به پیچ رویانیان رسید، باز در همان نقش بود. بعد 
از مصاحبه تند رویانیان علیه دایی، او در متلک به مدیرعامل 
 پرس��پولیس و اش��اره اش به این ک��ه او با یک امض��ا آمده و 
می رود، کاماًل هوشمندانه عمل کرد، ولی عجیب آنجا بود که 
از علی کریمی نام برد و خودرا ب��ه او گره زد. وقتی دایی گفت: 
نمی توانید علی کریمی و علی دایی را خراب کنید، دنیا پیش 

چشم خیلی ها با دور تند به عقب برگشت.
بله؛ علی کریمی. علی کریمی - علی دایی. این دوگانه پش��ت 
سر خود تاریخی دارد؛ تاریخی به اندازه همه بغض هایمان در 
روزهای جام جهان��ی2۰۰6، روزهای شکس��ت در مقدماتی 
2۰۰2و شکست مقابل عربستان در آزادی. به قول آن نویسنده 

جادویی؛ ما هیچ...ما نگاه! 

وقتی عزیز محمدی رییس سازمان 
گروه 
لیگ ب��ود، به ن��درت ش��اهد تغییر ورزش

س��اعت و روز مس��ابقات لیگ برتر 
فوتبال بودیم و جام حذفی که اصاًل محال بود برگزار نشود. 
ساعت بازی ها هم بر اس��اس زمان پخش اذان در طول سال 
تنظیم می ش��د و امکان نداش��ت او برنامه را ب��دون در نظر 

گرفتن مناسبت های ملی و مذهبی چینش کند.
دوازدهمین لی��گ برتر فوتبال ایران با ریاس��ت بهروان آغاز 
شد؛ مردی که مثل عزیز محمدی نیست و دالیل این ادعا در 
همین 12هفته برگزاری مسابقات کاماًل مشخص است؛ دو 
بازی لغو شده و عدم در نظر گرفتن مناسبت های موجود در 

تقویم که مانع پخش مستقیم مسابقات شده است.
مش��خص اس��ت که بهروان تجربه برنامه ریزی ورزش��ی به 
خصوص در زمینه فوتبال را ندارد که اگر داشت، عالقه مندان 
سپاهان دلشوره پخش مس��تقیم بازی تیم شان را نداشتند. 
ولی حاال خبرهای ضد و نقیض برای پخش این دیدار از شبکه 

استانی اصفهان به گوش می رسد.
معاونت صدا و س��یمای مرکز اصفهان اعالم کرده اگر زمان 
بازی سپاهان و تراکتورسازی تغییر نکند، اولویت این مرکز 
پخش مستقیم دعای عرفه خواهد بود که از شش ماه پیش 

برایش برنامه ریزی شده است.
طبق گفته افش��ار نیا، در نامه ای که هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان به فدراس��یون نوش��ته، با این تغییر زمان موافقت 

 نشده اس��ت، پس طرفداران فوتبال و سپاهان روز پنجشنبه 
س��اعت 1۵:۳۰ نبای��د منتظر دی��دن این بازی حس��اس و 
سرنوشت س��از باش��ند. در حالی که این دیدار حکم فینال 
زودهنگام را برای هردو تیم، به خصوص س��پاهان دارد؛ زیرا 
اختالف این دو تیم باهم یک امتیاز اس��ت و تساوی به سود 

هر دو تیم نیست.
سپاهان صدرنشین با 21 امتیاز و شوک حذف از لیگ آسیا 
و جدایی مرزبان و تساوی بازی برده برابر صبا دست و پنجه 
نرم می کند و آن س��وی میدان تراکتورسازان قرار دارند که 
هفته قبل را با پیروزی دو برصفر مقابل اس��تقالل پشت سر 

گذاشته اند.
این حساس��یت و وظیفه صدا و س��یما در ایجاد س��رگرمی 
عواملی است که عدم پخش مس��ابقه را مهم  و قابل پیگیری 
می کند. این مسأله با توجه به پوشش تصویری دعای عرفه 
 از سه شبکه سراس��ری قابل اغماض بوده و این فرصت را به 
دس��ت اندرکاران صدا و س��یمای مرکز اصفهان می دهد تا 
دیدار حساس س��پاهان و تراکتورس��ازی را از شبکه استانی 

اصفهان به سمع و نظر عالقه مندان به فوتبال برساند. 
هرچند که تا س��اعت 1:۳۰ روز دوش��نبه پخش مس��تقیم 
دیدار س��پاهان و تراکتورس��ازی در کنداکت��ور برنامه های 
روز پنجشنبه شبکه پنج اصفهان جای داش��ت، ولی باید تا 
 آخرین لحظه منتظر ماند و دید که بازی پخش مستقیم دارد 

یا خیر.

معاونت صدا و 
سیمای مرکز 
اصفهان اعالم 
کرده اگر زمان 
بازی سپاهان و 
تراکتورسازی 
تغییر نکند، 
اولویت این مرکز 
پخش مستقیم 
دعای عرفه خواهد 
بود که از شش ماه 
 پیش برایش 
برنامه ریزی شده

بعد از مصاحبه 
تند رویانیان علیه 
دایی، او در متلک 
به مدیرعامل 
پرسپولیس و 
اشاره اش به این که 
او با یک امضا آمده 
و می رود کاماًل 
هوشمندانه عمل 
کرد، ولی عجیب 
آنجا بود که از علی 
کریمی نام برد و 
خود را به او گره زد

احترام به سلیقه عمومی اهم وظایف صدا و سیماستعجب کلکی است این علی دایی

شاید بازهم سپاهانی ها مغلوب شوندما هیچ؛ ما نگاه

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
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سامانه پرداخت غیرحضوری قبوض برق با 
شماره تلفن ثابت 1521 گشایش یافت

مشترکین اصفهان از امروز می توانند با 
شماره تلفن ثابت 1521 تماس گرفته و قبوض 

و فیش برق مصرفی خود را پرداخت نمایند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان



یادداشت

 اطالعات 90 مسجد 
چهارمحال و بختیاری ثبت شد

مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمح��ال و بختی��اری از ثبت اطالعات 
90 مسجد این اس��تان در پورتال ملی مساجد خبر داد. حجت االسالم  
رحمت اهلل اروجی که با ایرنا س��خن می گفت، افزود:شهرس��تان های 
شهرکرد با ثبت 25، بروجن با ثبت 23 و فارسان با ثبت 11 مسجد در 
این پایگاه، بیشترین تعداد مساجد عضو پورتال را بین شهرستان های 
اس��تان به خود اختصاص داده اند. وی گفت:طرح پورتال ملی مساجد 
با هدف معرفی دستاورد ها و فعالیت های مساجد، تولید محتوای سالم 
فرهنگی در فضای مجازی، شناس��اندن برنامه های مس��اجد به عموم 
 مردم و ارتقای س��طح کیفی و کم��ی برنامه های فرهنگی در کش��ور 
 راه اندازی ش��ده اس��ت. اروج��ی اف��زود: مس��اجد عضو ای��ن پایگاه 
می توانند با استفاده از قابلیت های طراحی شده در پورتال، مشخصات 
و فعالیت های مسجد را در قالب خبر، مقاله، فیلم، صدا و تصویر معرفی 
کنند. وی، ایجاد رقابت نس��بی میان پایگاه های اطالع رسانی مساجد 
و امکان برگزاری باشکوه تر مراسم دینی در مس��اجد را از دیگر اهداف 
تعریف شده در طراحی پورتال ملی مساجد دانست. اروجی یادآور شد: 
هیأت های امنای مس��اجد می توانند با تعیین یک نفر به عنوان کاربر 
و رابط فرهنگی و مراجعه ب��ه پایگاه اینترنتی پورتال ملی مس��اجد به 
نش��انی www.tebyan-masajed.ir برای عضویت در این پایگاه 

اقدام کنند.

خبر ویژه

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 
ابوالفضل رستگار 

پنج هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد اس��تان تا پایان سال جاری 
از خدمات بیمه های تأمی��ن اجتماعی بهره مند می ش��وند، چرا که با 
توجه به نقش��ی که بیمه های اجتماعی در توانمندسازی، رفاه، آسایش 
و برقراری عدالت اجتماعی در بین خانواده ها دارد کمیته امداد این استان 
برنامه ریزی ویژه ای برای بیم��ه کردن خانوارهای تحت پوش��ش دارد 
 و به همین دلی��ل کمیته امداد این اس��تان برای افزای��ش ضریب نفوذ 
بیمه ه��ای اجتماع��ی در بین مجریان ط��رح های خودکفای��ی و زنان 
خانوارش��هری   سرپرس��ت 

برنامه ریزی کرده است.
 درضمن 628 خان��وار از زنان 
سرپرس��ت خانوار این استان 
که تحت پوشش کمیته امداد 
هستند در حال حاضر از طریق 
صندوق روستایی و عشایر بیمه 

شده اند.

5000 خانوارتحت پوشش کمیته  امداد  
بیمه می شوند

چهره روزیادداشت
شناسایی استعدادهای کودکان، دید جامعه را باز می کند 

حسین گنجی مدیرکل اداره ارشاد استان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
دربازدید از نمایش��گاه آثار تجسمی کودکان گفت: شناس��ایی و پرورش صحیح استعداد و 

خالقیت کودکان می تواند درشکل گیری جامعه ای با دید باز هنری نقش آفرینی کند.
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 مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان در همایش دو روزه 
تخصصی مقابله با آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی 
کش��ور عنوان کرد: علیرغم افزایش خشکسالی در چند سال 
اخیر، سطح آتش س��وزی در مناطق تحت مدیریت کاهش 

چشمگیری داشته است.
چندی پی��ش، همای��ش دوروزه ای تحت عن��وان »مقابله 
با آتش س��وزی در عرصه ه��ای جنگلی و مرتعی کش��ور« با 
حضور مسئولین اس��تانی و کشوری دس��تگاه های مرتبط، 
به همت مدیریت بحران در مجتم��ع آفتاب چغاخور از توابع 
شهرس��تان بروجن چهارمح��ال وبختیاری برگزار ش��د. در 
این همایش ضمن ارایه گزارش عملکرد، مصوبات جلس��ات 
 قبل مورد بررس��ی قرارگرفت و درمورد چگونگ��ی مقابله با 
آتش س��وزی در عرص��ه های طبیع��ی، بحث و تب��ادل نظر 
ش��د. تدوی��ن ط��رح جام��ع مقابل��ه با آت��ش س��وزی در 
جنگل ه��ا و مرات��ع و تهی��ه راهکاره��ای عملیات��ی مقابله 
با بح��ران آت��ش س��وزی در عرص��ه ه��ای جنگلی کش��ور، 
 از اه��داف ای��ن همای��ش ب��ود و نماین��دگان حفاظ��ت 
 محیط زیس��ت، مدیریت بحران وزارت کشور، منابع طبیعی و 
جنگل ها و مراتع، دستگاه هایی بودند که در همایش حضور 

داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان نیز با اشاره به آمار 
چهارساله اخیر این اداره کل در زمینه آتش سوزی در مناطق 
تحت مدیریت گفت: با توجه به روند رو به رش��د خشکسالی 

در اس��تان، آمارها نیز حاکی از افزایش تعداد آتش سوزی در 
مناطق چهارگانه اس��ت، ولی علیرغم ای��ن افزایش، کاهش 
بسیار چش��مگیری در میزان سطح آتش س��وزی در مناطق 
تحت مدیریت را شاهد هستیم. سعید یوسف پور با اشاره به 
 اقدامات این اداره کل در س��الیان اخیر، این کاهش را نتیجه 
سرعت عمل در شناس��ایی و اطفای حریق در مناطق عنوان 

کرد. 
یوس��ف پور تصریح کرد: کمبود بودجه و امکانات در این حوزه 
کامال مش��هود اس��ت و با افزایش برنامه های آموزشی و میزان 
گشت و کنترل در مناطق، توانس��ته ایم به این موفقیت نسبی 
دس��ت یابیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به 
اجرای طرح ممنوعیت شکار در تاالب گندمان توضیح داد: پس 
از بررسی، به این نتیجه رس��یدیم که یکی از عوامل ایجاد آتش 
سوزی در این تاالب، حضورشکارچیان است. با اعمال ممنوعیت 
شکار، ایجاد و تجهیز واحد اطفای حریق و افزایش گشت و کنترل 
در این تاالب، روند نزولی آتش سوزی در تاالب را شاهد بوده ایم تا 
امسال که علیرغم خشکی شدید تاالب هیچ گونه آتش سوزی تا 
کنون نداش��ته ایم. یوس��ف پور ایجاد حداقل یک واحد مجهز 
اطفای حریق در مناطق و تهیه خودروی اطفای حریق مناسب را 
از امکانات اولیه مبارزه با این پدیده عنوان کرد و افزود: باتوجه به 
صعب العبور بودن اکثر مناطق طبیعی استان، وجود یک بالگرد 
مخصوص، به راحتی می تواند در مراحل اولیه، آتش سوزی را در 

مناطق طبیعی به سرعت مهار کند.

مع��اون بازرگان��ی خارجی س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: همزم��ان با روز مل��ی صادرات، 
جش��ن صادرات و تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی در چهارمحال و 
بختیاری برپامی ش��ود.  رحمت ال��ه صفری افزود: این جش��ن 
با حض��ور مس��ئوالن اقتصادی،تج��ار و بازرگانان  روز ش��نبه 
29 مهرم��اه ابتدا از شهرس��تان بروج��ن  آغاز ش��د. رحمت اله 
صفری با اش��اره به مش��ارکت بخش خصوصی به وی ��ژه تجار و 
صادرکنندگان ب��رای گرامیداش��ت روز ملی صادرات امس��ال 
 گفت:  با وجود تحریم ها، تولیدکنندگان،صادرکنندگان و تجار 
چهارمحال و بختیاری امس��ال در تولید کیف��ی و صادرات کاال 
 روند رو به رشدی داشته اند. وی گفت:تجلیل از صادرکنندگان

 نمونه ملی و اس��تانی،راه اندازی کلینیک صادرات��ی، بازدید از 
 واحدهای صنعتی و تولی��دی و صادراتی، از دیگ��ر برنامه های 

روز ملی صادرات است. 
وی همچنی��ن از برگ��زاری آیین تجلی��ل از ص��ادر کنندگان 
نمون��ه اس��تان همزم��ان ب��ا روز مل��ی ص��ادرات خب��ر داد 
 و افزود: ای��ن آیین، هفتم آبان ماه امس��ال در ش��هرکرد برگزار 
 می شود. وی اظهارداش��ت: امس��ال هفت واحد به عنوان واحد 
صادر کننده نمونه استانی معرفی و مورد تجلیل قرار می گیرند 
 که یک واح��د آن نیز صادرکننده ملی اس��ت. وی گفت: اجرای 
برنامه های تلویزیونی و رادیوی��ی و بازدید از واحدهای صنعتی 
و تولیدی از دیگر برنامه های این س��ازمان به مناسبت روز ملی 

صادرات است.

90 درصد جرایم بیمه صاحب�ان واحدهای صنعتی 
بخشوده شد 

صاحبان واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری از بخشودگی 
90 درصدی جرای��م بیمه بهره مند می ش��وند.  مدی��ر تولید و 
امورصنایع صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اعالم 
این خبر گفت:تمامی صاحبان واحده��ای صنعتی و کارفرمایان  
با پرداخت بدهی های معوق قطعی خ��ود بابت حق بیمه و بیمه 
بیکاری از بخش��ودگی 90 درصدی جرایم بهره مند می ش��وند. 
محمدکاظم منزوی گفت: متقاضیان تا پایان آذرماه امسال برای 
بهره مندی از این بخشودگی مهلت دارند. منزوی افزود: صاحبان 
واحدهای صنعتی و کارفرمایان برای بهره مندی از این بخشودگی 
باید درخواست خود را به صورت کتبی مبنی بر پرداخت یا تعیین 
تکلیف بدهی تا پایان وقت اداری 30 آذرماه به ش��عب مشخص 

ارایه کنند.

آغاز انتخاب�ات هیأت مدی�ره اتحادیه ه�ای صنفی  
شهرکرد

انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرس��تان شهرکرد 
آغاز ش��د. رییس س��ازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت:این انتخابات سه روز متوالی از 30 مهرماه تا دوم 
آبان ماه برای 52 اتحادیه در حال برگزاری اس��ت. رحمن کرمی  
افزود: این انتخابات با رقابت 500 کاندیدا هر روز از ساعت8:30 تا 

16 برای هفده تا هجده اتحادیه در حال برگزاری است.

امسال هفت واحد 
 به عنوان واحد 
صادر کننده نمونه 
استانی معرفی 
و مورد تجلیل 
قرار می گیرند که 
یک واحد آن نیز 
صادرکننده ملی 
است

 با اعمال ممنوعیت 
شکار، ایجاد و 
تجهیز واحد اطفای 
حریق و افزایش 
گشت و کنترل در 
تاالب گندمان، 
 روند نزولی 
آتش سوزی در آن 
را شاهد بوده ایم

جشن اقتصاد مقاومتی به شکرانه صادرات موفق مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: 

 کاهش سطح آتش سوزی
  علیرغم خشکسالی های اخیر

بازرگانان چهارمحال و بختیاری به شکرانه 
صادرات رو به رشد کاال جشن می گیرند

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

ابالغ وقت رسیدگی
5144 در خصوص پرونده کالس��ه 91-531 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مهدی خدری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/9/6 س��اعت 4/15 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای 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 39 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5154 خانم زهرا فصیحی دارای شناس��نامه ش��ماره 651 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4327/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان مرتضی خادم آقا بشناسنامه 632 در تاریخ 91/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مجید خادم آقا فرزند ش ش 
1537، 2- مس��عود خادم آقا فرزند ش ش 2011، 3- نس��رین خادم آقا فرزند ش ش 7643، 
4- ش��یرین خادم آقا فرزند ش ش 1024، 5- سیمین خادم آقا فرزند ش ش 2709، 6- زهرا 
فصیحی همس��ر ش ش 651، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
5156 نظ��ر به اینک��ه ورثه آقاي ولي اله گیوي باس��تناد دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده و با ارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه 
مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک سهم از480 سهم شدانگ پالك 107 اصلي واقع دربخش 
یک ثبتي شهرضاگردیده اند که سندمالکیت دوسهم ذیل ثبت 41 دفتر 11 آب صفحه 361 بنام 
منورگیوي صادرگردیده س��پس یک سهم آن بموجب سندرسمي 33394–31/8/10 دفتریک 
شهرضابه غیرانتقال گردیده است ویک سهم باقیمانده بموجب سندرسمي 38277–34/2/20 
دفتریک شهرضا به ولي اله گیوي فرزندحسین انتقال گردیده اینک ورثه نامبرده درخواست 
صدور س��ندمالکیت المثني نموده اند که دراجراي م��اده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

ابالغ وقت رسیدگی
 5157 در خصوص پرونده کالسه 1091/91 خواهان رسول محمد شریفی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت هدایت اله زینعلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/9/6 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 منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5158 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1406/91 ش 32 خواه��ان مجید صدری ش��یرانی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مرضیه کفشه تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/9/6 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5159 کالسه پرونده: 828/91، شماره دادنامه: 1162، مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حمید خوانساری دهکردی، نشانی: اصفهان بلوار آتشگاه خ قدس 

کوچه شهدا بن بست آس��مان پالك 36، خوانده: محمود موسوی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه سه فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 

در خصوص دعوی آقای حمید خوانس��اری دهکردی به طرفیت آقای محمود موسوی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 21/800/000 ریال وجه چک به شماره 433792-433758-432791 
به عهده بانک مس��کن به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده و 
بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
ک��ه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچگون��ه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننم��وده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 
313 قان��ون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 21/800/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/3/15-91/2/10-
91/4/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین مرج��ع و ظرف 20 روز پس از آن 
 قاب��ل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5160 ش��ماره: 1571/90 ش ح 14 ب��ه موجب رأی ش��ماره 2163 تاریخ 90/12/20 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای هادی 
مطی��ع نام پدر: حس��ین مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چه��ل میلیون ریال 
40/000/000 ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 651901-90/8/9 عهده بانک ملی و مبلغ 
سی و چهار هزار ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له خانم افس��انه امیدزاده نام پدر: حسین 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ کاشانی جنب بیمارستان کاشانی کوچه شریف زاده مجتمع 
گله��ا. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علی��ه محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5161 کالس��ه پرونده: 925/91، ش��ماره دادنامه: 1233، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه حاج کرمی خوزانی، آدرس: خمینی ش��هر خ شریعتی 
ش��مالی خ جانبازان کوچه معل��م 18، خواندگان: 1- صدری غالم��ی اصل، 2- صمد فیض 
الهی هر دو مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
دع��وی خانم فاطم��ه حاج کرمی بطرفی��ت 1- صدری غالمی اص��ل 2- صمد فیض الهی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 847547 

ب��ه تاریخ 1391/2/25 عهده بان��ک انصار به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینک��ه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی ک��ه اعالم برائت ذمه اش را 
اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و هش��ت 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 

احکام می باش��د در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 
 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5162 کالس��ه پرونده: 838/91، ش��ماره دادنامه: 1272، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: احمدرضا قربانی، نش��انی: اصفهان خ جابر خ ابونعیم کوچه 
24 فرعی 6، خواندگان: 1- قدرت مولوی نشانی: اصفهان خ جابر روبروی بانک شهر مقداد 
6 بن بس��ت ستاره منزل دوم سمت راس��ت، 2- عباس فخاری مجهول المکان، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای احمدرضا قربانی بطرفیت 
1- آق��ای قدرت مولوی 2- آقای عباس فخاری بخواس��ته مطالب��ه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
50/000/000 ری��ال وجه چک ش��ماره 116249 به تاریخ 1391/2/25 عهده بانک توس��عه 

تعاون به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان در جلسه به هر دلیلی 
حض��ور نیافت��ه و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا 
ثاب��ت اس��ت لذا به اس��تناد م��واد 310 و 313 و 314 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خواندگان به پرداخ��ت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع 

خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
  

ابالغ
5164 نظر به اینکه در پرونده کالسه 901480 ك 101 این دادگاه آقای حسین رستمی متهم 
به فحاش��ی، ورود به عنف و تخریب می باش��د. وقت رسیدگی پرونده برای روز سه شنبه 
مورخ 91/9/7 س��اعت 12/30 تعیین گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق 
الذکر با انتش��ار یک نوب��ت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی 
حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده محس��وب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شکرانی- مدیر دفتر 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
5166 ش��ماره دادنامه: 9109970350100496، ش��ماره پرون��ده: 9009980350101334، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901344، خواهان: آقای مسعود قاس��می با وکالت آقای علیرضا 
شمشیری فرد به نشانی شیراز حد فاصل گمرك- پارامونت نبش خ منوچهری جنب چایخانه 
دنا ط 3، خوانده: آقای علی قنبری عدیوی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: آقای علی رضا 
شمشیری فرد به وکالت از آقای مسعود قاسمی فرزند صفر دادخواستی به خواسته مطالبه 
مبلغ پانصد و ش��صت میلیون ری��ال وجه یک فقره چک به ش��ماره 793600-88/2/25 از 
جاری 1872800084402 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم 
نموده است. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و عدم حضور خوانده در دفاع از دعوای 
مطروحه و عدم ایراد نس��بت به مستندات ارائه ش��ده علی رغم ابالغ قانونی خواسته ثابت 
مس��تنداً به مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت 
مبلغ پانصد و ش��صت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته، خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ 
سررس��ید تا زمان وصول که برمبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
گردید. کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و یازده میلیون و دویست و سیزده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از 
انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض دادگاه محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م 

الف/ 12024 راجی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5167 ش��ماره دادنامه: 9109970351400696، ش��ماره پرون��ده: 9109980351400003، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910003، خواه��ان: بانک ملت با مدیریت آقای عل��ی دیواندری با 
وکالت خانم آزاده باللی مهیاری به نش��انی اصفهان خ ش��هید مطه��ری حدفاصل پل فلزی 
و پل ش��یری جنب ش��یرینی پانته آ بن بس��ت آدینه 25 طبقه 3، خوان��دگان: 1- آقای علی 
اعراب��ی ب��ه نش��انی اصفهان خ م��درس ك سرچش��مه پ 55 )مجهول الم��کان(، 2- آقای 
عمران اعرابی به نش��انی فوالدش��هر محله آ6 بلوك 5 )مجهول المکان(، 3- آقای حس��ین 
فتاحیان به نش��انی زرین ش��هر روستای کلیش��ادرخ ابتدای خ معلم، خواسته ها: 1- تأمین 
خواس��ته، 2- مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی 
بانک مل��ت با مدیریت آقای دیوانداری و وکالت خان��م آزاده باللی مهیاری بطرفیت آقایان 
1- عم��ران اعراب��ی فرزند علی اکب��ر 2- علی اعراب��ی فرزند خداداد 3- حس��ین فتاحیان 
فرزن��د محمد بخواس��ته مطالبه مبل��غ 70/000/000 ریال بانضمام خس��ارات دادرس��ی 
 و تأخی��ر تأدیه و بابت دو فقره س��فته به ش��ماره ه��ای 422423 و 798833 که توس��ط 
خوانده ردیف اول صادر و توسط سایر خواندگان به عنوان ضامن ظهرنویسی شده است 
نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و اینک��ه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگون��ه ایرادو دفاعی بعمل نیاورده 
ودلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تنددعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستنداً به مواد 198 

و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان 
را به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 2/800/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و واخواس��ت س��فته، همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ واخواس��ت س��فته تا زمان وصول در حق 
خواه��ان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 12190 محمدی جرقویه ای- رئیس ش��عبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5168 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300281، ش��ماره پرونده: 9009980350301043، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901043، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350302237 تقدیمی از س��وی وکیل محکوم له افسانه حبیبی نام پدر: عبدالرحیم 
نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب دفترخانه 85 دفتر وکالت به وکالت از تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه )ع( نش��انی: اصفهان خ جی روبروی خ تاالر سرپرستی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه )ع( و براس��اس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به شماره 9109970350300180 
صادره از سوی این دادگاه محکوم علیهما 1- مهرداد موزرمنی نام پدر: اصغر 2- داریوش 
موزرمن��ی هر دو مجهول المکان بصورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 77/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/540/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق 
الوکال��ه وکیل براس��اس تعرف��ه قانونی و هم چنین پرداخت خس��ارات دیرک��رد از تاریخ 
سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاس��به آن براساس ش��اخص اعالمی از سوی 
بان��ک مرکزی برعهده اجرای احکام خواهد بود( در حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 
3/850/000ریال بابت حق االجرای دولتی )نیم عش��ر دولتی( که باید در حق صندوق دولت 
بپردازد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به 
قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
ب��راي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا ص��ورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 
توجه نمائید. م الف/ 12193 دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5169 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300282، ش��ماره پرونده: 9009980350301044، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901044، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350302239 تقدیمی از س��وی وکیل محکوم له افسانه حبیبی نام پدر: عبدالرحیم 
نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب دفترخانه 85 دفتر وکالت به وکالت از تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه )ع( نش��انی: اصفهان خ جی روبروی خ تاالر سرپرستی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه )ع( و براس��اس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به شماره 9109970350300058  
صادره از سوی این دادگاه محکوم علیه جواد مالافضل عرب نام پدر: حسین مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/200/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و هم چنین 
پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاس��به آن 
براس��اس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام خواهد بود( در حق 
محکوم ل��ه و همچنین پرداخت مبلغ 3/000/000ریال بابت حق االجرای دولتی )نیم عش��ر 
دولت��ی( ک��ه باید در حق صندوق دولت بپ��ردازد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر 
موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائی��د. م الف/ 12194 دادخواه- مدیر 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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امام جواد )ع(:
 س��رزنش کردن دیگران بدون علت و دلیل س��بب ناراحتی 
و خش��م خواهد ش��د، در حالی که رضایت آنان  را نیز کسب 

نخواهد کرد.

 چند عادتی که 
دندان ها را خراب می کند

عادت هایی که موجب خرابی دندانتان 
می شود را بشناسید و انجام ندهید.

شاید شما هم یک س��ری عادت هایی 
داشته باشید که به مرور زمان موجب 
خرابی دندانتان ش��ود، پس بهتر است 
که آنها را بشناس��ید و هر چه سریع تر 

ترکشان کنید.
1    دندان قروچه

س��اییدن دندان ها به هم یا دندان قروچه در اثر فش��ار عصبی و مشکل بد 
خوابیدن ایجاد می شود. کنترل دندان قروچه بسیار سخت است. خودداری 
از جویدن غذاهای س��فت در طول روز، درد دندان و آسیب ناشی از دندان 

قروچه را کم می کند.
در شب از محافظ دهان )مخصوص دندان قروچه( استفاده کنید تا در حین 

خوابیدن از آسیب دندان در اثر دندان قروچه جلوگیری کنید.
2    جویدن یخ

یخ، ماده ای بدون قند بوده و ممکن است فکر کنید برای دندان ضرری ندارد، 
اما جویدن یخ می تواند باعث شکس��تن و یا از بین رفتن قسمتی از مینای 
دندان شود. اگر یخ را س��فت بجوید، باعث تحریک بافت نرم داخل دندان و 

بروز حساسیت و درد دندان می شود.
خوردن غذاهای داغ و یا غذاهای سرد هم ممکن است درد دندان را شدت 

بخشد. بهتر است به جای جویدن یخ، آدامس بدون قند بجوید.
3   جویدن مداد

آیا موقع تمرکز روی یک مس��ئله، مداد خود را می جوید؟ اثر جویدن مداد 
همانند جویدن یخ است و باعث شکستن و یا خرد شدن دندان ها می شود. 
هنگامی که می خواهید چیزی را بجوید، آدامس های بدون قند را انتخاب 
کنید. آدامس های بدون قند باعث ترشح زیاد بزاق می شوند و از بوی بد دهان 

و پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کنند.
4    مکیدن انگشت

معموال کودکان بعد از پدیدار شدن دندان های دائمی خود، انگشتان خود 
را می مکند. این انگشت مکیدن در سن 5 تا 6 سالگی ظاهر می شود و باعث 
تغییرات دائمی در س��اختار دندان و لثه می ش��ود. مکیدن انگشت شست 
می تواند باعث لق شدن و انحراف دندان های کودک از جای خود شود. این 
انحراف دندان ها می تواند مشکالت تنفس��ی و جویدنی را  نیز برای کودک 

به وجود آورد.
5   مکیدن لیمو ترش

افرادی که لیموترش را می مکند، خود را در خطر مشکالت دهانی و دندانی 
قرار می دهند. لیمو دارای مقدار زیادی اس��ید اس��ت که این اسید، باعث 

تضعیف شدن مینای دندان و زبری سطح دندان ها می شود.
6   جویدن ناخن

جویدن ناخن نه تنها ظاهر دست را زشت می کند، بلکه به دندان ها نیز آسیب 
می رساند و باعث مشکالت دهانی می شود. جویدن ناخن باعث بیرون آمدن 

دندان از محل خود، شکستن دندان و تخریب مینای دندان می شود.
7    با شیشه شیر خوابیدن

اگر موقع خواب، به کودک خود یک شیش��ه آبمیوه، ش��یر و یا شیرخشک 
بدهید و در حین خوردن آن بخوابد، باعث خواهید شد که دندان های جدید 
او بپوسد. پس، بهتر است قبل از خوابیدن کودک، شیشه شیر را از او بگیرید 

و او را به این کار عادت دهید.
8   سوراخ کردن )پیرسینگ( زبان

در برخی کشورها، سوراخ کردن زبان و آویزان کردن زیورآالت فلزی از آن 
)پیرسینگ( مرسوم اس��ت که اگر به طور ناخودآگاه این قطعه فلزی را گاز 
بگیرید، دندانتان می ش��کند. هنگامی که فلز با لثه برخورد می کند، باعث 

آسیب لثه و لق شدن دندان ها می شود.
دهان ما پر از باکتری اس��ت، بنابراین س��وراخ کردن زبان، خطر عفونت و 
زخم زبان را زیاد می کند. بهتر اس��ت قبل از این کار، با یک دندانپزش��ک 

مشورت کنید.
9   سخت مسواک زدن

مسواک زدن بخشی از بهداشت دهان و دندان است، اما نباید سفت و محکم 
مسواک بزنید. این نوع مسواک زدن باعث از بین رفتن مینای دندان، تحریک 
لثه ها، حساس شدن دندان ها نسبت به سرما و گرما و حتی ایجاد سوراخ هایی 

در دندان می شود.
10    باز کردن چیزی با دندان

باز کردن درب قوطی و یا بسته پالستیکی با دندان ممکن است راحت باشد، 
اما دندان ابزاری برای خرد کردن و یا باز کردن وسایل نیست و به جای دندان 
می توانید از قیچی و یا درب باز کن استفاده کنید؛ از دندان ها باید فقط برای 

خوردن غذا استفاده کرد.
11   ورزش کردن بدون محافظ دهان

موقع انجام ورزش هایی مثل بوکس، هاکی و ورزش هایی که با صورت شما 
در تماس هستند باید از محافظ دهان و دندان استفاده کرد. این محافظ دهان 
یک قطعه پالستیکی است و از دندان های باالیی محافظت می کند. بدون این 
محافظ، زمانی که ضربه سنگینی به صورت شما وارد شود، می تواند دندان ها 

را خرد کند. این محافظ دندان را می توانید از دندانپزشک بگیرید.
12    آب نبات سفت

قند موجود در آب نبات باعث به وجود آمدن پالک های چس��بنده بر روی 
دندان ها می ش��ود. س��پس باکتری های موجود در پالک دن��دان، قند را 
تبدیل به اسید کرده و این اس��ید باعث از بین رفتن مینای دندان می شود، 
بنابراین بعد از مصرف شکالت، آب نبات و شیرینی، حتما دندان های خود 

را مسواک بزنید.
13    شیرینی چسبنده

همه مواد شیرین باعث پوسیدگی مینای دندان می شوند، اما برخی از آنها 
بیشتر مضرند، مثل سوهان، گز، پاستیل و آب نبات شل. وقتی شیرینی به 
دندان بچسبد و قند تبدیل به اسید شود، این اسید برای ساعت ها با مینای 
دندان در تماس اس��ت. اگر بعد از خوردن این نوع شیرینی ها، چیزی مثل 
کرفس یا آدامس بدون قند بجوید، مقدار زیادی بزاق ترشح می شود و این 

بزاق، اسید را از بین می برد.

مس��ابقات اتومبیلرانی زیادی هر ساله در کشورهای 
مختل��ف برگزار می ش��ود که برخ��ی از آنها بس��یار 

خطرناک هستند و تلفتا زیادی برجای می گذارد.
از همان ابتدایی که خودرو اختراع شده است مسابقات 
اتومبیلران��ی نی��ز بوده اس��ت و افراد ب��ا خودروهای 
خودش��ان به مس��ابقه با یکدیگر پرداخت��ه اند. این 
مسابقات تلفات زیادی نیز در طول این سال ها برجای 

گذاشته است.

مسابقات از پاریس تا مادرید
یکی از قدیم��ی تری��ن و همچنین خطرن��اک ترین 
مسابقات اتومبیلرانی در طول تاریخ،  مسابقاتی بوده 
است که در سال های 1903 به بعد از پاریس تا مادرید 
برگزار می شده اس��ت. در این مسابقات 275 خودرو 

شرکت می کردند.
 این مس��ابقات به خاط��ر نب��ود امکان��ات و این که 
خودروه��ا ایمنی الزم را نداش��تند بس��یار خطرناک 
بود. یک��ی از اصلی ترین مش��کالت این مس��ابقات، 
جمعیت بس��یار زیاد افراد مش��تاق بود ک��ه گاهی از 
می��ان آنه��ا نیز کس��ی کش��ته م��ی ش��د. واژگون 
ش��دن و خارج ش��دن از مس��یر، یکی از عوامل مهم 
 کش��ته ش��دن افراد در این مس��ابقات ب��ود. در طی 
س��ال ها رانندگان بسیاری جان خودش��ان را در این 

مسابقه از دست دادند.

مسابقات چندهزار مایلی
این مسابقات بعد از بسته شدن مس��ابقات پاریس تا 
مادرید توسط شرکت پورشه، الفارومئو و فراری آغاز 
شد. در آن زمان خودروها، بس��یار سریع شده بودند، 
اما راننده ها همچنان در س��طح بس��یار پایینی قرار 
داشتند. این مسابقه از برش��ا تا رم برگزار می شد، اما 
تصادفات وحش��تناکی که در آن رخ داد باعث شد که 
حتی یکی از خونخوارترین انس��ان های دنیا »بنیتو 
موسولینی« نیز به ستوه آید و آن را ممنوع کند. البته 
س��ال های بعد از آن نیز این مسابقه با نام های مختلف 
در خیابان های ش��هر برگزار می ش��د و هر بار تلفات 
 زیادی برجای می گذاشت. این مسابقه در سال 1957 
به خاطر یک تصادف بس��یار س��خت و کش��ته شدن 

نزدیک به 12 نفر بسته شد.

مسابقات باجا 1000
یکی از اولین مس��ابقات خارج از جاده ای که در دنیا 
برگزار ش��ده اس��ت، باجا 1000 نام دارد، چرا که در 
منطقه باجا در جنوب کالیفرنیا برگزار می ش��ود. این 
مسابقات هر س��اله جان انسان های بس��یار زیادی را 
 گرفته اس��ت و تصادفات بس��یاری زیادی در آن رخ 
می ده��د. از جمله مهم تری��ن اتفاقات، س��قوط و یا 
افتادن در چاله های عمیقی اس��ت که در آن منطقه 
وج��ود دارد. این مس��ابقات همچنی��ن محلی برای 
خالفکاران است تا آنها بتوانند از این مسابقات استفاده 

کرده و به فروش مواد مخدر بپردازند.

مسابقات نوربررینگ
یکی از مرگبارترین مس��ابقاتی که تا ب��ه حال برگزار 
شده است، مس��ابقات پیس��ت نوربررینگ در آلمان 
است. این مس��ابقات که برای خودروهای فرمول یک 
برگزار می شود، از سال 1927 کار خودش را آغاز کرد 
و البته طی 15 سال ابتدایی، جان پنج  راننده فرمول 
یک را گرفت. پس از آن، این پیست چندین بار مورد 
بازرس��ی قرار گرفت که هر بار میزان خطرناکی آن به 
یک اندازه بود. تا س��ال 1970 نزدیک ب��ه 25 راننده 
فرمول یک جان خودشان را در این مسابقات از دست 
دادند. این پیست به عنوان خطرناک ترین پیست دنیا 

نیز شناخته می شود.

مسابقات 24 ساعته
یکی از قدیمی ترین و همچنین سخت ترین مسابقات 
ماشین سواری در دنیا که 90 سال سن دارد، مسابقات 
24 ساعته فرانس��ه است. این مس��ابقات هر ساله در 
ماه ژوئن برگزار می ش��ود و در آن، ن��ه تنها خودروها 
بلکه راننده ه��ا نیز از نظر اس��تقامت و توانایی محک 
می خورند. این مس��ابقات با خودروهایی بسیار قوی 
برگزار می ش��ود و بس��یاری از خودروهایی که در آن 
 ش��رکت دارند با سرعت های سرس��ام آوری حرکت 
می کنند و همین می توان��د دلیلی بر خطرناک بودن 
این مسابقه باشد. در طی سال هایی که این مسابقه در 
حال برگزاری است، 34 راننده طی آن جان خودشان 

را از دست داده اند.

رالی داکار
ش��اید هیچ مس��ابقه ای را نتوان به اندازه رالی داکار 
معروف و مش��هور دانس��ت. تقریبا تم��ام افرادی که 
تلویزی��ون نگاه می کنن��د، حداقل یک بار اس��م این 
مس��ابقه را ش��نیده اند. رالی داکار در حالی که بسیار 
مشهور اس��ت، بس��یار مرگبار نیز هس��ت و هر ساله 
حداقل یک نف��ر جان خ��ودش را در این مس��ابقات 
از دس��ت می دهد. تا به ح��ال بی��ش از 50 نفر جان 
خودش��ان را در این مس��ابقه انجام داده ان��د و افراد 
بس��یار زیادی نیز در صحرا گم ش��ده و تا پای مرگ 

پیش رفته اند.

مرگبارترین  مسابقات 
اتومبیلرانی دنیا  +3+23
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خواندنی

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

در بس��یاری از موج��ودات از جمله انس��ان،  تعریق یک��ی از راه هایی اس��ت که ب��دون صرف 
ان��رژی اضافه، به خنک نگهداش��تن بدن کمک می کند. چ��را از همین راه ب��رای خنک کردن 
س��اختمان ها اس��تفاده نکنیم؟به گزارش دیس��کاوری،  االین روتزتر و همکارانش در مؤسسه 
فناوری فدرال س��وئیس واقع در زوری��خ، نوعی پلیمر مخص��وص تولید کرده اند ک��ه در زمان 
بارندگ��ی، آب را ج��ذب می کن��د و وقتی ه��وا گرم می ش��ود،  به اصط��الح ع��رق می کند. از 
تبخیر آب می ت��وان برای خنک ک��ردن خانه اس��تفاده ک��رد و در نتیجه در بس��یاری مواقع، 
نیاز به اس��تفاده از سیس��تم های تهویه مطبوع و کولر از بی��ن می رود و در نتیج��ه در مصرف 
 انرژی صرفه جویی می ش��ود. این پلیم��ر، ک��ه پل��ی اِن- ایزوپروپیالکریالمید یا ب��ه اختصار 
پی.ان.آی.پی.ای.ام نامیده شده، به صورت پوششی ساخته شده که توسط روکشی که روی آن 
قرار دارد به آب باران اجازه می دهد، جذب پلیمر شود. وقتی باران می بارد، پوشش پلیمری مانند 
یک اسفنج عمل کرده و آب را به درون خود می کشد، اما وقتی در معرض تابش مستقیم آفتاب 
و دمای 32 درجه سانتیگراد قرار می گیرد، فشرده شده و ویژگی های آب گریز آن باعث می شود 
آب را از خود بیرون دهد و در نتیجه مانند این است که عرق کرده باشد و خانه را خنک می کند. 
به عالوه،  این پوشش، عایق خوبی هم برای خانه به حساب می آید،  چرا که بسیار به کندی گرم 
می شود.مرحله بعدی آزمون این پوشش های پلیمری،  آزمودن آنها در سرماست. محققین هنوز 
نمی دانند که این پوشش در برابر یخ زدگی چه واکنشی از خود نشان می دهد. با این وجود، تا به 
همین جا هم،  می توان گفت که این پوش��ش پلیمری برای افرادی که در مناطق استوایی بارانی 
زندگی می کنند، جایی که هم باران و هم گرمای فراوانی وجود دارد، و در مناطقی که نصب یک 

دستگاه تهویه مطبوع یا کولر می تواند خیلی پرهزینه باشد، مفید خواهد بود.

محققان ژاپنی در حال کار بر روی روباتی هس��تند که امید م��ی رود از هوش کافی برای 
دستیابی به نمرات عالی در امتحانات ورودی دانشگاه برتر این کشور برخوردار باشد.

شرکت فوجیتسو و مؤسس��ه ملی انفورماتیک ژاپن اظهار کرده اند که هدف از ساخت این 
روبات، دستیابی آن به نمرات عالی در آزمون ورودی دانشگاه توکیو تا سال 2021 بوده که 
یکی از دانشگاه های تراز اول جهان محس��وب می شود. مغز مصنوعی این روبات به تحلیل 
واژگان، اعداد و معادالت، پیش از ارایه پاسخ صحیح به سؤاالت آزمون بسیار مشکل دانشگاه 

توکیو خواهد پرداخت.
 به گفته دانشمندان، این روبات باید سؤاالت آزمون را مورد بررسی قرار داده و فرمول ها و 
معادالت را به شکلی تبدیل کند که بتواند آنها را پیش از حل از طریق جبر رایانه ای، پردازش 
کند. پیش از آن، این محققان امیدوارند که ای��ن روبات بتواند در آزمون های ورودی ملی 
که تمام دانشجویان ژاپنی باید برای ورود به دانشگاه بگذرانند، با موفقیت عمل کند. هدف 
نهایی از این کار، س��اخت یک فناوری جدید بوده که افراد را قادر به استفاده آسان از ابزار 
بررسی پیچیده ریاضی می کند. این اولین بار نیست که یک شرکت اصلی رایانه به ساخت 

یک روبات برای رقابت با انسان ها پرداخته است. 
در سال 2008 شرکت آی بی ام نیز از برنامه آمریکایی مسابقه » Jeopardy« خواست تا 
ابررایانه واتسون این شرکت برای رقابت در برابر شرکت کنندگان انسانی وارد صحنه شود. 
پس از چند اجرای تمرینی، رایانه واتسون در این مس��ابقه در فوریه 2011 حاضر شده و 
توانست رقبای انسانی را یکی پس از دیگری شکست داده و در نهایت به جایزه یک میلیون 

دالری دست یابد.

کاپش��ن ضد توفان با قابلیت محافظت از چشم ساخته شد. 
این کاپشن دارای ماس��ک پلی کربنات اسکی و هودی برای 
 تنفس است. ظاهر این کاپشن عادی اس��ت و کسی متوجه 
ویژگی های مخصوص آن نمی شود، اما با ویژگی های منحصر 
به ف��ردش، در مواقع توف��ان توجه دیگران را ب��ه خود جلب 

می کند.
 با داش��تن این کاپش��ن، دیگر نیازی به همراه داشتن کاله، 
ش��ال گردن و حتی عینک، ب��رای روزهای برف��ی و توفانی 

نخواهید داشت و حتی برای رفتن به اسکی در کوهستان نیز، 
می توانید از آن استفاده کنید.

این کاپشن توسط یک ش��رکت ایتالیایی تولید شده و دارای 
یک هواکش در قسمت بینی و گوش برای زمانی است که زیپ 

آن به طور کامل بسته می شود.
افراد با پوشیدن این کاپشن می توانند به طور کامل در هوای 
نامتعادل زمستانی از خود محافظت کنند.قیمت این کاپشن 

بادی و ضد آب حدود 400 دالر است.

»روبات کنکوری« وارد عرصه رقابت می شود!روشی جدید برای سرمایش ساختمان ها

کاپشن ضد توفان ساخته شد
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دانش��مندان چینی، انگلیسی و آلمانی کش��ف کرده اند که 
بدترین انقراض تاریخ زمین به دلیل بروز گرمای بسیار زیادی 

که قابل تحمل نبوده، روی داده است.
این انقراض انبوه، پایان دوره پرمین موجب از بین رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری زمین در 250 میلیون سال پیش و پس از 
آن ایجاد پنج میلیون سال منطقه مرده شد؛ دوره ای که در 

آن سیاره شاهد ورود هیچ گونه جدیدی نبود.
نتایج این تحقیقات در نشریه ساینس منتشر شده است.

مطالعه مشترک توسط دانش��گاه علوم زمین چین، دانشگاه 
لیدز انگلیس و دانشگاه ارالنگن نورنبرگ آلمان نشان می دهد 
دلیل ناب��ودی طوالنی م��دت در کره زمی��ن، افزایش دمای 
مرگبار بر روی زمین بوده اس��ت؛ یعنی افزایش تا 50 تا 60 
درجه سانتیگرادی دما در خشکی و افزایش 40 درجه ای در 
سطح آب. یادونگ سون مجری 27 س��اله این تحقیقات که 
 دانشجوی مشترک دانش��گاه علوم زمین چین و لیدز است، 
می گوید: گرمای جهانی تا مدت ها به انقراض انبوه پایان دوره 
پرمین مرتبط می شده، اما این تحقیقات نخستین مطالعه ای 
است که نشان می دهد افزایش بسیار زیاد دما مانع از آن شد 
که تا چندین میلیون سال حیات دوباره در منطقه استوایی 
پا بگیرد. به گفته وی همچنین این نخس��تین بررسی است 
که نش��ان می دهد دمای آب در نزدیکی س��طح اقیانوس ها 
می توانسته به 40 درجه س��انتیگراد برسد. این میزان برای 
حیات دریایی، مرگبار اس��ت و فوتوسنتز را متوقف می کند. 
مدل های اقلیمی حاکی از آن اس��ت که دمای س��طح دریا 
 نمی تواند از 30 درجه سانتیگراد بیش��تر شود.این محققان 

می گویند این یافته ها می تواند به م��ا کمک کند تغییرات 
اقلیم آینده را بشناس��یم. منطقه مرده دنی��ای عجیبی بوده 
است. مناطق استوایی بسیار مرطوب بوده، اما تقریبا هیچ چیز 
رشد نمی کرده است، هیچ رشد جنگلی نبوده و فقط  سرخس 
و درختچه  دیده می شده و به جز صدف، هیچ ماهی و یا حیات 
دریایی در مناطق گرمس��یری وجود نداشته است و درواقع 
هیچ حیوانی نیز در خش��کی نبوده و س��وخت و ساز بسیار 
 باالی حیوانات، امکان تحمل ای��ن گرما را برای آنها ناممکن 
می کرده است .فقط در این بین مناطق قطبی بوده که می شد 

از گرمای طاقت فرسا و کشنده به آنجا پناه برد.
پیش از این انقراض انبوه، زمین از گیاهان و حیوانات از جمله 
خزندگان و دوزیستان اولیه و گس��تره وسیعی از موجودات 
دریایی از جمله مرجان و سوسن دریایی پر بود. این محققان 
داده های 150 هزار دندان کوچک نوعی ماهی منقرض شده 
را در جنوب چین بررس��ی کردند. با مطالعه نس��ب ایزوتوپ 
اکسیژن را در این دندان ها بررس��ی کرده و توانستند میزان 

دما را در صدها میلیون سال پیش تشخیص دهند.

گرما، عامل بزرگ ترین انقراض زمین در 250 میلیون سال گذشته
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