
تعطیلی پنجشنبه ها گران تمام می شود

نظام کوپنی در راه است

»  زندگی خصوصی 
آقا و خانم میم«

+Poster

در جلسه علنی این هفته شورای اسالمی شهر  اصفهان مطرح شد 

تأمین کاالهای اساسی  با کاالبرگ

 تکمیل تونل دوم رخ 
با کمبود اعتبار مواجه است 7

 ایران پیش شرط
28 نمی پذیرد
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جاده هایی با چشم انداز 
5مرگ در ایران!

تکلیف دشمن را در جنگ تعیین  می کنیم

علل گرایش به سریال های ماهواره ای کدامند؟

 سردار سرلشکر غالمعلی رشید، جانشین رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح در جمع فرماندهان و مسئولین نیروی دریایی ارتش، گفت: 
افزایش سطح تقابل راهبردی میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 
طی یک دهه گذش��ته به هم��راه تحوالت جدید منطق��ه ای متأثر 
از بیداری اس��المی، کش��ورمان را در برابر تهدیدات و فرصت های 
فزآینده و بی نظیری قرار داده اس��ت و ماهیت ابعاد تهدیدات علیه 

جمهوری اس��المی ایران متأثر از حضور س��اختارمند و دراز مدت 
آمریکا در منطقه در حال تغییر و تحول اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
برخورداری جمهوری اسالمی ایران از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک در 
ابعاد فیزیکی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و پیشینه 
فرهنگی و تاریخی این کشور را برای بهره برداری از فرصت منطقه ای 

در موقعیت کم نظیری قرار داده...

 رالی خانوادگی
 در زاینده رود

رالی خانوادگی استان اصفهان همزمان با روز خانواده 
در مسیر اصفهان- س��د زاینده رود و بالعکس برگزار 
می ش��ود.رییس هیأت موتورس��واری و اتومبیلرانی 
اس��تان اظهارکرد: طبق اعالم قبلی مبنی بر این که 
رالی خانوادگی استان اصفهان در آبان  برگزار می شود، 
جمعه 19 آبان ، همزمان با روز خان��واده را برای این 
 برنامه اختص��اص دادیم. وی افزود: عالق��ه مندان تا 
16 آبان م��اه در هی��أت موتورس��واری و اتومبیلرانی 

استان، اداره تربیت بدنی شهرستان و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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بعضی دوست دارند در سیاست 
2

چترباز  باشند 

آخرین وضعیت پرونده 
مهدی هاشمی2

دی ماه پارسال بود که مأموریت س��تاد بسیج اقتصادی) نهاد 
توزیع کننده کوپن در کش��ور( پایان یافت، اما شاکله آن باقی 
ماند؛ ش��اکله ای که به نظر می آید دوباره باید فعال شود، زیرا 
هفته گذشته احمد توکلی در گفتگو با یکی از روزنامه ها برای 
مقابله با مشکالت کنونی اقتصادی از سیاست جدید اقتصادی 
سخن گفت؛ سیاس��ت هایی که ش��امل احیای نظام کوپنی و 

سهمیه بندی برخی کاالهای مورد نیاز مردم است.
 در واقع، پیش از این نیز برخی مسئوالن اقتصادی کشور از احیای 
نظام کوپنی س��خن گفته بودند، اما این بار سخنان احمد توکلی 

در این خصوص نشان می دهد که واقعا  نظام کوپنی در راه است. 
نظام کوپنی در کشور بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اجرایی 
ش��د. در آن دهه، اقتصاد ایران به دالیل جنگی توان تولید خود را 
از دس��ت داده بود و دولت وقت برای اداره امور کشور، ستاد بسیج 

اقتصادی کشور را راه اندازی کرد.  وظیفه این ستاد توزیع دفترچه 
ارزاق و نیز توزیع کوپن بود. هر خانواده می بایست یک دفترچه که 
نام سرپرست خانوار به اضافه اسامی افراد خانواده تحت پوشش در 
آن درج شده بود، می داشت تا بتواند از نظام کوپنی و سهمیه بندی 
کاال استفاده کند.  نظام کوپنی ارزاق شامل 10 قلم کاالی اساسی 
بود که تا اواسط دهه 1370 توزیع می شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، 
روغن و پنیر از عمده ترین کاالهایی بودند که توزیع آنها از طریق 
کوپن بود. اگر بر این موارد بنزین را هم اضافه کنیم، می توانیم پی 
ببریم که اقتصاد کوپنی در کشور تقریبا تمام کاالهای مورد نیاز یک 
خانواده را در برمی گرفت. کوپن های مرحله اول تا هشتم، از ابتدای 
توزیع کوپن در کشور، زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر 

در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می شد.
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 شهادت سه زائر ایرانی 
در بغداد

روزنامه نگاران نمی توانند 
به عمق بپردازند   

سینمایی نمانده که حوزه 
به آن لطمه بزند

از توزیع شیر در مدارس 
خبری نیست

چهارشنبه؛ برگزاری 
جشن ثبت جهانی مسجد 
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چهره روزیادداشت

درخواست کاخ سفیددرباره حز ب اهلل
مشاور ارشد کاخ س��فید در امور تروریس��م از اتحادیه اروپا خواست 
حزب اهلل لبنان را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. جان 
برنان در ادامه ادعاهای خ��ود افزود: اتحادیه اروپ��ا مانند آمریکا باید 
خواستار پاسخگویی ایران و س��وریه در مقابل حمایتشان از حزب اهلل 
باش��د. بدون اقدام بیش��تر بین المللی علی��ه حزب اهلل، ای��ن گروه با 
مصونیت فعالیت خواهد کرد و می تواند به سرمایه هایی دست یابد که 

فعالیت های تروریستی آن را امکان پذیر سازد.

 جنبش عدم تعهد حمله اسرائیل 
به سودان را محکوم کرد

جنبش عدم تعهد به ریاست ایران با صدور بیانیه ای، اقدام اسرائیل در 
حمله به یک کارخانه تسلیحات سازی در خارطوم، پایتخت سودان را 
نقض منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. در این بیانیه آمده است: 
جنبش نم بر اساس اصول ارزشمند خود با شدیدترین لحن حمالت 
اس��رائیل به مجتمع »یرموک« را محکوم می کند.همچنین در این 
بیانیه بر تعهد جنبش به استقالل و حاکمیت سودان، اتحاد، استقالل 

و تمامیت ارضی این کشور تأکید شده است.

 خداحافظی اجباری یک مدیر موفق 
با بدرقه مردی از جنس پارلمان!

با تالش یکی از نمایندگان ش��هر اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری اصفهان که دو سال 
متوالی به عنوان مدیر نمونه استان از سوی وزارت کشور انتخاب شده 
بود، امروز با اس��تانداری اصفهان خداحافظی می کن��د. در حالی در 
روزهای گذش��ته خبر از برکناری مدیرکل امور روستایی و شوراهای 
استانداری اصفهان به گوش رسید، که وی دوسال پیاپی به عنوان مدیر 

نمونه استان از سوی وزارت کشور انتخاب شده است.
شنیده ها حاکی از این اس��ت که این تغییر ناگهانی در مدیریت امور 
روستایی و شوراها با اعمال نفوذ یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی که پیش تر نیز سابقه رایزنی و در برخی موارد اعمال 
 فش��ار برای تغییر برخی مدیران اس��تان را نیز داش��ته است، صورت 

می گیرد.

 نقض آتش بس گروهک ارتش آزاد 
در دمشق و ادلب و حمص

 گزارش های به دس��ت آمده تأکید می کند که گروهک تروریس��تی 
موس��وم به »ارت��ش آزاد« برای دومی��ن روز متوال��ی آتش بس را در 
شهرهای دمشق و ادلب و حمص نقض کرد. گروهک تروریستی موسوم 
به »ارتش آزاد« آتش بس پیشنهادی اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه 
سازمان ملل در امور سوریه به مناسبت عید قربان را برای دومین روز 
متوالی نقض کرد. بر اساس گزارش های رسیده شهر »دیر الزور« روز 
گذشته شاهد انفجار یک خودروی بمب گذاری شده توسط گروهک  

تروریستی ارتش آزاد در خیابان اصلی این شهر بود.

شهادت سه زائر ایرانی در بغداد
در انفجار روز گذش��ته بغداد، س��ه زائر ایرانی ش��هید و10 نفر دیگر 
از یک کاروان اعزامی از شهرس��تان کاش��ان مجروح ش��دند. مسعود 
اخوان، مدیر عتبات عالیات س��ازمان ح��ج و زیارت، گف��ت: در این 
انفجار، یک کاروان 19 نفره که به صورت انفرادی از کاشان به عتبات 
عالیات رفته بودند، در مسیر سامرا براثر انفجار دچار حادثه شدند. او 
ادامه داد: در این انفجار سه زائر ایرانی به نام های سیدمحمد پازه بان، 
 معصومه دانشوری نصرآبادی و مسعود علیزاده حالجی جان باختند و 
10 نفر دیگر مجروح شدند و هم اکنون مجروحان در بیمارستانی در 

کاظمین در حال درمان هستند.

مسئوالن تکیه اصلی خود را بر حل 
مشکالت معیشتی مردم قرار دهند

رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: امروز مصلحت نظام اقتضا  
می کند به پاسخ فش��ارهای دش��من و در جهت مقابله با اهداف آنها، 
مس��ئوالن تکیه اصلی خود را بر حل مشکالت معیش��تی مردم قرار 
دهند.س��ردار سرلش��کر سیدحس��ن فیروزآبادی، رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح با تبریک به مناسبت عید سعید قربان، اظهار داشت: 
این ملت سزاوار آن است که ما خدمتگزار آنها باشیم. وی افزود: امروز 
متأس��فانه مس��ائل مربوط به بازار ارز و قیمت ها که البته بخش��ی از 
آن ناشی از تحریم های دشمنان قس��م خورده ملت ایران است، مهم 
ترین مسأله مردم، مسأله معیش��ت و نظارت و کنترل قیمت هاست. 
انتظار دارند دولت محت��رم که در برخی صحنه ه��ا کارآمدی خود را 
 نشان داده، به حل و فصل آنها بپردازد و پاس��خی فوری به مشکالت

 مردم بدهد.

اخبار کوتاه

 گرفتاری ها خیلی زیاد است 
محمدرضا باهنر

نایب رییس مجلس

 درخصوص  نامه نگاری های اخیر برخی س��ران ق��وا، واقعاً مردم این 
نوع برخوردها را نمی پسندند. ش��رایط اقتصادی کشور در موقعیت 
مناسبی نیس��ت، البته تالش هایی انجام می ش��ود، اما گاه به نتیجه 
نرسیده و مش��کالت اقتصادی زیادی داریم. تولید با مسائلی مواجه 
است، از این رو قاعدتاً نباید مس��ائل حاشیه ای مطرح شود. در حالت 
معمول، داستان از زمانی شروع شد که آقای رییس جمهور درخواست 
کرد بازدیدی از زندان اوین داشته باش��د. قوه قضائیه هم این تردید 
را داش��ت و نگران بود که این 
بازدید تبدی��ل به یک جریان 
سیاس��ی یا مس��ائل دیگری 
شود، علی الخصوص که یکی 
از دوستان آقای احمدی نژاد 
هم اکن��ون دوران مجازاتش 
را طی می کند. در هر صورت 
این گونه رفتارها مشکلی را از 

کشور حل نمی کند. 
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مخالف قطع ایمیل های خارجی هستیم 

 سلمان افشار، مدیر سرویس ایمیل چاپار از ساختار ش��بکه ملی در خصوص سرویس های آنالین اظهار 
 بی اطالعی کرد و گفت: ما مخالف قطع کردن سرویس ایمیل خارجی و استفاده اجباری  مردم از سرویس

ایمیل داخلی هستیم و سیاست های ما مبتنی بر این است که کاربری با میل و رغبت کاربر انجام شود.  

 ایران پیش شرط 
نمی پذیرد

بعضی دوست دارند در
 سیاست چترباز باشند 

حسین شیخ االسالم، مش��اور امور بین الملل مجلس ش��ورای اسالمی 
اعالم کرد: هیأت پارلمانی اروپا برای س��فر به ایران پیش ش��رط تعیین 
کرد که ایران هیچ گونه پیش شرطی را نمی پذیرد. شیخ االسالم تأکید 
کرد: هیأت پارلمانی اروپا قصد داشته با دوتن از زندانیان سیاسی ایرانی 
دیدار و جایزه ای به آنها بدهند که ایران با چنین ش��رطی موافقت نکرد.

هیأت پارلمانی15 نفره اروپا قرار بود بامداد امروز برای سفری پنج روزه 
وارد تهران ش��ود. اولین نشس��ت ایران با هیأت پارلمان��ی اروپا در اکتبر 
2006 در بروکسل، دومین نشست در دسامبر 2007 در تهران و سومین 
نشست نیز در نوامبر 2008 در بروکسل بوده است. این نشست قرار بود 
چهارمین نشست باشد که به دلیل عدم پذیرش پیش شرط اروپا از سوی 

ایران لغو شد.

 رییس مجلس با اش��اره به این که پس از انتخابات 88  نظر رهبری این 
بود که ما زودتر اعالم موضع کنیم، خاطرنشان ساخت: بنده همان موقع 
اطالعی��ه دادم و نظرم را اعالم ک��ردم. علی الریجانی درب��اره مواضعش 
در مورد مس��ائل پس از انتخابات سال 88، اظهار داش��ت: چند نکته در 
این رابطه وجود دارد؛ ش��ما گفتید که مسائل را ش��فاف بیان کنید، من 
هم آماده ام؛ چرا که من کسی نیستم که در پس��تو حرف بزنم و مجموع 
صحبت های من از روز اول انتخابات تا االن وجود دارد و این ها چیز پنهانی 
هم نیس��ت. من هم که نمی توانم هر روز بگویم که ش��ما دروغ گفته اید. 
بعضی ها دوست دارند که در صحنه سیاسی چترباز باشند. عالم سیاست 

هم قواعدی دارد ولی افراد چترباز کاری به قواعد ندارند. 

الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه 
روسیه در کنفرانس مطبوعاتی در مسکو اعالم کرد که با 
وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نباید 
وقفه طوالنی در مذاکرات نمایندگان کشورهای عضو گروه 
»1+5« و ایران در خصوص برنامه هس��ته ای این کشور به 
وجود آید. لوکاشوویچ در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران 
در این خصوص که آیا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 
تأثیری بر روند مذاکرات در زمینه برنامه هس��ته ای ایران 
خواهد داشت، گفت: مواضع روس��یه در این زمینه همان 
طور که بارها اعالم کرده ایم، بر این اس��اس اس��ت که این 
مذاکرات باید هر چه سریع تر از سر گرفته شوند. ما بر این 
عقیده هستیم که بروز وقفه طوالنی اصاًل مجاز نیست؛ چرا 
که این مسأله پیچیده ای است که بعد از مالقات های بسیار 
در چارچوب مذاکرات گروه »1+5« و ایران حاصل ش��ده 
و نباید اجازه داد تا خللی در آن به وجود آید. لوکاش��وویچ 
همچنین تأکید کرد: تماس ها و گفتگوهای مس��تقیم و 
مستمر بین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا چارچوب  بس��یارخوبی برای ادامه حرکت به سمت 
جلوی روند مذاکرات ایران و گروه »1+5« است و مقامات 

مسکو در شرایط کنونی از این وضعیت راضی هستند.

س��خنگوی قوه قضائیه در حاش��یه هفتمی��ن همایش 
دادستان های عمومی و انقالب مراکز استان های کشور 
 اظهار داش��ت: نشس��ت فصلی با دادس��تان های مراکز 

استان ها در هر فصل برگزار می شود. 
در کنار موضوع اصلی نشست این دوره بحث پیشگیری از 
وقوع جرم نیز مورد بررسی قرار گرفت. موضوعاتی مانند 
گرانی، اخالل و انتخابات س��ال آینده از جمله مواردی 
 بود که در این نشس��ت بررس��ی شد. محس��نی اژه ای

همچنی��ن در خصوص آخرین وضعی��ت پرونده مهدی 
هاش��می نیز گفت: وی در اختیار سازمان زندان هاست  
و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد. تحقیقات 
از سوی بازپرس ادامه دارد و تاکنون کیفرخواست صادر 
نشده اس��ت. خبرنگاری در خصوص درخواست هیأت 
اروپایی ب��رای دیدار با نس��رین س��توده و جعفر پناهی 
پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در حال 
حاضر مشکل، طرح درخواست نیست. از ابتدای انقالب 
 تاکنون از س��وی هیأت ه��ای خارجی، س��ازمان های 
بین المللی، مجلس، وزرا و فرمان��داران برای مالقات با 
برخی زندانیان درخواس��ت هایی صورت گرفته اس��ت. 
باید ابتدا دید چه کسی این درخواست را مطرح کرده و 

هدف او از این دیدار چیست.

مدیرمس��ئول روزنامه کیهان گفت: هرچند تحریم های 
جدید غرب را می ت��وان عقبه دیگری ب��رای جمهوری 
اس��المی ایران دانس��ت، اما مرور تاریخ این نظام نشان 
می دهد چنین تحریم های��ی را نمی توان به مثابه بحران 
ارزیاب��ی کرد. حس��ین ش��ریعتمداری در جمع اعضای 
شورای مرکزی و دبیران استانی کانون دانشگاهیان ایران 
اسالمی با اشاره به عدم هماهنگی نیروها و دشواری های 
دوران انقالب و دفاع مقدس، تصریح کرد: با وجود آنکه 
دش��منان حتی یک لحظ��ه از ایران غفل��ت نمی کنند، 
اما با مرور بر تاریخ پرفراز و نش��یب جمهوری اس��المی 
می توان دریافت که انقالب اسالمی مردم ایران تاکنون 
بحران هایی را از سر گذرانده که هرکدام به تنهایی برای 
فروپاشی یک نظام سیاسی کفایت می کرد. وی در ادامه، 
به موض��وع تحریم های جدید غرب علیه ایران اش��اره و 
تصریح ک��رد: اصلی ترین ه��دف غرب از تحری��م ایران، 
جلوگیری از الگوی »پیش��رفت در ش��رایط ایستادگی 
در برابر غرب« اس��ت. دش��من تفکر جمهوری اسالمی 
ایران را مبنی بر ش��یوه زندگی متف��اوت از غرب هدف 
گرفت��ه و تحریم هایی که ب��ا ادعای تالش ای��ران برای 
توسعه غیرصلح آمیز هسته ای وضع می شود، در حقیقت 

اقداماتی بهانه جویانه محسوب می شوند.

 سردار سرلشکر غالمعلی رشید، جانشین رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح در جمع فرماندهان و مسئولین نیروی دریایی 
ارتش، گفت: افزایش سطح تقابل راهبردی میان جمهوری 
اسالمی ایران و آمریکا طی یک دهه گذشته به همراه تحوالت 
جدید منطقه ای متأثر از بیداری اسالمی، کشورمان را در برابر 
تهدیدات و فرصت های فزآینده و بی نظیری قرار داده است 
و ماهیت ابعاد تهدیدات علیه جمهوری اسالمی ایران متأثر 
از حضور ساختارمند و دراز مدت آمریکا در منطقه در حال 
تغییر و تحول است. وی اظهار داشت: برخورداری جمهوری 
اسالمی ایران از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک در ابعاد فیزیکی، 
انسانی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و پیشینه فرهنگی 
و تاریخی این کشور را برای بهره برداری از فرصت منطقه ای 
در موقعیت کم نظیری ق��رار داده و تبدیل نیروی دریایی به 
یک نیروی راهبردی در چارچوب، )ایران- قدرت منطقه ای( 
با توسعه همه جانبه در سواحل و عمق دریا با حمایت ملی در 

تمام زمینه ها، قابل تحقق است.
رشید گفت: توسعه قدرت جمهوری اسالمی ایران در دریا و 
برخورداری این کشور از نیروی دریایی راهبردی در آب های 
ساحلی و بین المللی، موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران 
در تقابل راهبردی با آمریکا و تأمین اهداف و منافع جمهوری 

اسالمی ایران به ویژه در دریا خواهد بود.

قوه قضائیه  نقدبین الملل امنیت ملی

نباید وقفه ای در مذاکره 
۱+۵ به وجود آید

آخرین وضعیت پرونده 
مهدی هاشمی

ایجاد تنش در کشور بازی 
در میدان دشمن است

تکلیف دشمن را در جنگ 
تعیین  می کنیم
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ائمه جمعه اس��تان اصفهان با امض��ای نامه ای خط��اب به رهبر 
معظم انقالب اس��المی، ضمن تجدید بیعت با مق��ام والیت، در 
اج��رای منویات حکیمان��ه و جامع ایش��ان به وی��ژه تبیین ایده 
»اقتصاد مقاومتی« و فعال سازی مردم در ایجاد اقتصاد مقاومتی 
و همچنین رهنمودهای ویژه ایش��ان در خصوص آرامش کشور 
قب��ل از انتخابات، آمادگی خ��ود را اعالم کردن��د. همچنین ائمه 
جمعه استان اصفهان با امضای طوماری جداگانه خطاب به رییس 
جمهور، خواستار اجرای رهنمودها و اندیش��ه های رهبر معظم 
 انقالب اسالمی از سوی قوای س��ه گانه به ویژه قوه مجریه شدند. 

  در این طومار که در پنج بند تنظیم شده، این چنین آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهور

سالم علیکم
پس از حمد خداوند متعال و با صلوات بر محمد )ص( و آل محمد 
ضمن عرض خس��ته نباش��ید به حضرت عالی و همه کارگزاران 
خدمت گزار، در این برهه حساس انقالب اسالمی چند نکته را به 

استحضار آن برادر بزرگوار می رسانیم:
 1- والی��ت مطلقه فقی��ه امروز در وج��ود مبارک حض��رت امام 
خامنه ای دامت برکاته متجلی گردیده است و موجب سربلندی نه 
تنها جهان تشیع، بلکه جهان اسالم شده است، پس باید رهنمودها 
و اندیش��ه های آن رهبر فرزانه فراس��وی حرکت های فرهنگی، 

اقتصادی، سیاسی و بین المللی سه قوه به ویژه قوه مجریه باشد.
2- ضمن محکوم کردن اقدامات استکبار در رابطه با تحریم های 
اقتصادی که با بهانه قرار دادن انرژی هسته ای که حق مسلم ملت 
بزرگ و مسلمان ایران سربلند اس��ت، انتظار می رود با مدیریت 

مجاهدانه حضرتعالی و اجرای نقش��ه راه اقتصاد مقاومتی  که مد 
نظر رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( قرار دارد، مردم شریف و 
شهید پرور ایران اسالمی را از نگرانی  های اخیر که گرانی و اشتغال 
جوانان و مباحث فرهنگی موجود در جامعه اس��ت، رها نموده و 
 یک بار دیگر قدرت نظ��ام اس��المی را در اداره جامعه ومدیریت 
بحران هایی را که در اثر دسیسه استکبار به وجود می آید، به منصه 

ظهور برسانید.
3- ضمن حمایت همه جانبه از بیداری اسالمی در جهان اسالم، 
انتظار می رود مسلمانان جهان با وحدت و همدلی از آرمان های 
بلند پیامبر عظیم الشان اسالم، حضرت محمد )ص( حراست نموده 
و همگان بدانند که راه رسیدن به آرامش، امنیت و زندگی  همراه 
با سعادت و رفاه را تنها در رهنمودهای مکتب پیامبر اسالم )ص( 

باید جستجو کرد.
4- توجه به موضوع مهم آب و کشاورزان، کارگران و بازنشستگان 
صنعت فوالد استان شهید پرور اصفهان از موضوعات مهمی است 
که نگاه ویژه حضرت عال��ی و دیگر اعضای دول��ت را می طلبد تا 
انشاءاهلل با دستورات حضرت عالی و اقدامات کارشناسی مسئولین، 

این مشکالت رفع شود.
5- ثبات مسئولین، برنامه ریزی و نگاه علمی از عناصر پیشرفت 
اقتصادی، مورد نظر رهبر معظم انقالب است که انتظار می رود با 
نصب العین قرار دادن آن باعث ب��رون رفت از چالش های فعلی و 

برهم ریختن نقشه های شوم استکبار شود.
توفیق روزافزون ش��ما را در خدمت به مردم الیق و قدردان ایران 

اسالمی از خدای متعال خواستاریم.

تابستان امسال با نزدیک تر شدن به حال و هوای انتخاباتی و 
قرار گرفتن در شمارش معکوس زود هنگام، زمزمه های تغییر 
و اصالح قانون انتخابات جدی ش��د اما حتی قبل از دست به 
کار ش��دن مجلس برای تنظیم طرح اصالح قانون انتخابات، 
حواشی زیادی گریبان این طرح را گرفت و اظهارنظرات موافق 

و مخالف، اصل را به حاشیه فرستاد. 
 به هرحال بع��د از این اظه��ار نظرها، در ش��هریور ماه، طرح 
دو فوریتی اصالح قانون انتخابات به کمیسیون شوراها رفت 
تا این کمیسیون طرح اولیه را آماده و به صحن علنی مجلس 
ارائه دهد. در همان زمان زارع زاده، س��خنگوی کمیس��یون 
ش��وراها در اظهار نظری، اعالم کرد که این طرح به انتخابات 

ریاست جمهوری سال 92 وصال نمی دهد.
اما هفته گذشته بود که کمیسیون ش��وراها طرح اولیه خود 
را رس��انه ای کرده و تصمیمات این شورا و تغییراتی را که در 
 قانون انتخابات اعمال کرده بود، رسانه ای کرد؛ مسأله ای که 
واکنش های متفاوتی را در پی داشته و عده ای از صاحب نظران 

معتقدند که این طرح قطعاً در شورای نگهبان رد می شود.
اولی��ن واکن��ش را از ط��رف اهال��ی دول��ت به ای��ن مصوبه  
محمدنجار، وزیر کش��ور نش��ان داد و گفت: »طب��ق قانون 
اساس��ی، کار اجرایی بر عهده قوه مجریه است و از 30 سال 
گذشته نیز انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده است.«

اما گروه ها و افراد مختل��ف دیگری نیز به این مصوبه واکنش 
نشان داده اند. فراکسیون اصولگرایان مجلس یکی از مخالفین 

صریح طرح اعالم شده است. 

مهرداد بذرپاش، یکی از اعضای این فراکسیون با بیان این که 
ما به این طرح ایرادات فراوانی داریم، در این باره به خبرنگاران 
گفت:»باید توجه کنی��م که تحت تأثیر القائات دش��من که 
می گویند انتخابات های ما دچار مش��کل است قرار نگیریم؛ 
نباید س��اختار های انتخاباتی را طوری به هم بریزیم که نظر 

دشمن در این رابطه تأمین شود.« 
از طرفی مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
احتمال داده که شورای نگهبان این طرح را رد کند؛ چرا که 
مخالف انجام کارهای اجرایی به صورت مش��ارکتی اس��ت و 

انتقال آن به غیر قوه مجریه را صحیح نمی داند.
اما موضع گیری ش��ورای نگهبان در این رابطه درخور توجه 
است. کدخدایی که به نظر می رس��د نمی خواهد زودهنگام 
وارد فازتقابل ومخالفت با مصوبه احتمالی مجلس ش��ود، در 
مصاحب��ه ای اعالم کرده ک��ه تغییرات هنوز در کمیس��یون 
شوراها نهایی نش��ده و تا زمانی که این طرح به صورت نهایی 

مطرح نشود، از اظهارنظر در مورد آن خودداری می کند.
حال باید منتظر بود تا این طرح در کمیسیون نهایی شود و به 
صحن علنی بیاید تا واکنش صحن علنی مجلس و همچنین 
برخورد ش��ورای نگهبان با این طرح را مشاهده کرد؛ طرحی 
که به نظر می رسد از اشکاالت فراوان و یا حداقل نقاط ابهام 
زیادی برخوردار است و احتماالً به دلیل حواشی پیرامون آن 
و همچنین زمان اندک باقی مانده تا انتخابات، همان طور که 
زارع زاده در اول پیش بینی کرده بود، به انتخابات ریاس��ت 

جمهوری یازدهم وصال ندهد.

 باید رهنمودها 
و اندیشه های 
آن رهبر فرزانه 
فراسوی 
حرکت های 
فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی 
 و بین المللی 
 سه قوه به ویژه 
قوه مجریه باشد

باید توجه کنیم 
که تحت تأثیر 
القائات دشمن 
که می گویند 
انتخابات های 
ما دچار مشکل 
است قرار نگیریم؛ 
نباید ساختار های 
انتخاباتی را طوری 
به هم بریزیم که 
نظر دشمن در این 
رابطه تأمین شود

گذرا درباره حواشی مصوبه اخیر کمیسیون شوراهانامه مهم ائمه جمعه استان اصفهان به احمدی نژاد

رهنمودهای رهبرمعظم انقالب فراسوی 
حرکت های قوه مجریه قرار بگیرد 

اصالح قانون انتخابات؛ طرحی که نیامده 
جنجال به پا کرد
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چهارشنبه؛ برگزاری جشن ثبت 
جهانی مسجد جامع اصفهان

سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان اصفهان گفت: جش��ن ثبت جهانی مس��جد جامع اصفهان 
 در روز چهارش��نبه این هفته و ب��ا حضور رییس جمه��ور و حداقل 
20 سفیر خارجی در اصفهان برگزار می ش��ود. محسن مصلحی در 
مورد ثبت جهانی مس��جد جامع اصفهان اظهار کرد: روز چهارشنبه 
جاری همزمان با عید بزرگ غدیر، در اصفهان جش��ن ثبت جهانی 
مسجد جامع در اصفهان  برگزار می شود. سرپرست اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: این جشن 
در خود مسجد جامع اصفهان و با حضور رییس جمهور، معاون رییس 

جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار می شود.

بهسازی نمازخانه های پایانه های 
مسافربری  اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اصفهان اعالم کرد: سازمان 
پایانه ها به منظور رفاه حال مسافران و ایجاد فضای معنوی مناسب 
 برای نمازگ��زاران، اقدام به س��اماندهی و بهس��ازی نمازخانه های 

پایانه های چهارگانه اصفهان نموده است.

 انتقال دامداری ها به خارج از شهر 
با تعامل دامپزشکی

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر این که فعالیت 
دامداری ها و گاو داری ها در سطح شهر سالمت شهروندان را به خطر 
می اندازد، اظهارداشت: شهرداری با تعامل اداره دامپزشکی و اداره 

بهداشت نسبت به انتقال دامداری ها از سطح شهر اقدام می کند.
محس��ن رنجبر با بیان مطلب فوق گف��ت: با افزای��ش جمعیت در 
کالنشهراصفهان، بسیاری از دامداری های اطراف شهر به مرور زمان 
در داخل شهر واقع ش��ده اند، به طوری که قرار گرفتن این دامداری 
ها در بافت مسکونی، معضلی برای محیط زیست انسانی شده است. 

افزایش 11 درصدی مراجعه 
مصدومان کار به پزشکی قانونی

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان از افزای��ش 11 درصدی 
مراجعه مصدومان ناش��ی از کار به پزش��کی قانونی طی شش ماهه 

گذشته در اصفهان خبر داد. 
علی س��لیمان پور با بیان این که رعایت نکات ایمن��ی در هنگام کار 
بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: روزانه تعدادی از مراجعه کنندگان به 
پزشکی قانونی از مصدومان حادثه کار هستند که برای معاینه به این 

محل مراجعه می کنند.

اجرای طرح تردد زوج و فرد خودرو
 پنجشنبه ها در اصفهان

پلیس راهور اس��تان اصفهان گفت: با تعطیلی روزهای پنجش��نبه 
در اصفهان، طرح زوج و فرد تردد خودروها نی��ز در این روز با هدف 
 کاه��ش آلودگی هوا اج��را می شود.س��رهنگ حس��ین غالمی که 
حرف های��ش را به ایرنا م��ی زد، افزود: این طرح از یک س��ال پیش 
با مصوبه ش��ورای حمل و نقل و ترافیک ش��هر اصفهان از ش��نبه تا 

چهارشنبه اجرا می شد.
مسیر شماره یک طرح زوج و فرد تردد خودروها در اصفهان از خیابان 
کاوه تا خیاب��ان آزادی و هزار جریب از محل تقاط��ع کاوه، چمران، 
نزدیک ترمینال کاوه تا پل های دفاع مقدس )ترمینال صفه( اس��ت. 
 مسیر شماره دو از بزرگراه ش��هید خرازی تا خیابان جی، حدفاصل 
سه  راه صمدیه تا تقاطع جی � پروین است. مسیر شماره سه از میدان 
آزادی تا بلوار کشاورز، میدان آزادی تا تقاطع بلوار کشاورز، بزرگراه 
شهید حبیب اللهی است. مسیر ش��ماره چهار از پارک قلمستان به 
سمت مرکز شهر و مسیر شماره پنج از خیابان آبشار، چهارراه آبشار 
به سمت مرکز ش��هر است. مسیر شماره شش��م این طرح از خیابان 

مشتاق، پل غدیر به سمت میدان انقالب است.

کلینیک های گیاه پزشکی باید 
سالمت محصول را تضمین کنند 

مدیر حف��ظ نباتات س��ازمان جه��اد کش��اورزی اصفه��ان گفت: 
کلینیک ه��ای گیاه پزش��کی در حمایت از محیط زیس��ت س��الم 
و حفظ نبات��ات با انجام کاره��ای تخصصی باید س��المت محصول 
 س��الم را تضمین کنند. حس��نعلی رحیمی در همایش آش��نایی با 
آفت کش های غیرش��یمیایی اظهار کرد: تولیدمحصوالت سبزی و 
صیفی از اولویت های سازمانی است که کلینیک های گیاه پزشکی 

با انعقاد قرارداد در اولویت کار خود قرار خواهند داد.

رییس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: در آینده ای 
نزدیک ی��ک مرکز رش��د تجهیزات پزش��کی ب��ه منظور 
خودکفایی در راس��تای تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز 

در کشور در اصفهان ایجاد و راه اندازی می شود.
ش��اهین ش��یرانی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال ک��ه عدم 
حضورمسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نمایشگاه 
تجهیزات پزش��کی به چه دلیل بوده است، به فارس اظهار 
کرد: مس��ئوالن ای��ن دانش��گاه از جمله معاون��ت درمان 
و مس��ئول تجهیزات پزش��کی در این نمایش��گاه حضور 
داشته اند. وی اضافه کرد: سیاس��ت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بر اساس تشویق و توسعه سیستم های تولید کننده 
تجهیزات پزش��کی مورد نیاز در سطح کشور است. رییس 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با تأکید بر این که کشور 
باید با استفاده از توانایی های بومی خود به تولید و توسعه 
تجهیزات پزش��کی مورد نیاز در س��طح جامع��ه بپردازد، 
تصریح کرد: خودکفایی در راستای تولید این تجهیزات با 
توجه به مش��کالت و تحریم های اقتصادی و نارسایی های 
بازار ارز و دالر در سطح کش��ور، امری مهم و ضروری تلقی 
می ش��ود.وی افزود: دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به 
دنبال توسعه تجهیزات پزش��کی با استفاده از شرکت های 

دانش بنیان و مراکز رشد است.

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت های اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان به اجرای طرح پیشگیری از تنبلی 
چشم از ابتدای آبان ماه سال جاری اش��اره کرد و گفت: این 
طرح 1۹0 هزار کودک سه تا شش س��اله اصفهانی را تحت 
پوشش قرار می دهد. حسین خاک شور در گفتگو با ایمنا و 
با اشاره به دایر بودن۶0 پایگاه دائم اجرای طرح پیشگیری 
از طرح تنبلی چشم درسطح استان اصفهان، اظهار داشت: 
دوهزار و ۵00 پای��گاه موق��ت از ابتدای آبان ت��ا نیمه آذر، 
سنجش بینایی کودکان سه تا شش سال را برعهده دارند. وی 
یادآور شد: شهرستان هایی که مجهز به دستگاه غربالگری 
بینایی هستند، می توانند کودکان شش ماهه تا سه سال را 
نیز مورد معاینه قرار دهند. به گفته کارشناس مسئول دفتر 
پیشگیری از معلولیت های اداره کل بهزیستی استان اصفهان، 
این پایگاه های موقت در سطح شهرستان ها و در مهدهای 
کودک، آمادگی ها و برخی از پایگاه های بس��یج دایر ش��ده 
است. خاک شور خاطرنشان کرد: باتوجه به این که مردم در 
طول سال استقبال مورد انتظاری از پایگاه های دائم سنجش 
بینایی نمی کنند، لذا ضرروت دارد به منظور آگاه سازی بیشتر 
مردم، این طرح به صورت ویژه تری در بخشی از سال مورد 

توجه قرار گیرد.

در حالی که ح��دود 38 روز از آغاز س��ال تحصیلی ۹1-۹2 
گذشته، ولی از توزیع ش��یر در مدارس خبری نیست. چند 
سالی است که مسئوالن آموزش و پرورش نمی توانند زمان 
درستی را برای توزیع شیر در مدارس اعالم کنند و از شهریور 
هر سال اقدام به ارایه وعده های مبهم مبنی بر زمان توزیع 
شیر در مدارس می کنند. هر ساله شاهدیم پس از اعالم زمان 
توزیع شیر از مهر و س��پس آبان، باالخره در ماه پایانی پاییز 
یعنی آذر، شیر رایگان در مدارس توزیع می شود. طرح توزیع 
شیر رایگان در مدارس، با هدف بهبود وضع تغذیه و سالمت 
دانش آموزان و افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور 
آغاز و قرار ش��د دانش آموزان در س��ال تحصیلی،۷0 نوبت 
شیر200 سی سی دریافت کنند. معاون توسعه مدیریت و 
پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش 23 مهرماه گفته بود: 
برای توزیع رایگان شیر در مدارس جلسه ویژه ای با رحیمی، 
معاون اول رییس جمهور برگزار شده و اعتبارات این موضوع 
)شیر رایگان در مدارس( تأمین شده است. وحید کیارشی 
همچنین وعده داده بود که اعتبارات شیر مدارس در حدی 
اس��ت که همه دانش آموزان از پیش دبستانی تا متوسطه را 
تحت پوش��ش قرار می دهد. وی همچنین از توزیع شیر در 

مدارس از اول آبان خبر داده بود.

معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان با تأکید بر این که سالن 
اصل��ی مرکز همای��ش های بی��ن المللی در ح��ال احداث 
اس��ت اعالم کرد: اجرای این طرح همچنان انجام می شود 
و احداث آن متوقف نشده است. علیرضا قاری قرآن با تأکید 
 بر این مطلب گفت: متوقف شدن پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان به دلیل افزایش قیمت ها و نوسات قیمت 
ارز  درست نیست و اجرای این طرح کماکان به قوت خود باقی 
خواهد بود. وی افزود: طبق برنامه زمانبندی شده پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان از سوی متخصصان بومی و 
داخلی  در زمینه طراحی و ساخت در حال اجراست و مشکل 
خاصی در این رابطه وجود ندارد. معاون عمرانی شهرداری 
اصفهان با بیان این که برنامه ریزی طرح مرکز همایش های 
بین المللی به دلیل عملی نشدن تعهدات دولتی در خصوص 
منابع مالی دچار تغییر ش��ده اما تعطیل نشده است، اذعان 
داشت: سعی شده از هر طریقی منابع مالی این پروژه تأمین 

شود تا خدشه ای در اجرای این طرح وارد نشود.
وی اضافه کرد: سالن های اصلی و جنبی مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان به طور همزمان در حال احداث اس��ت. 
قاری قرآن ادام��ه داد: احداث هتل و مراک��ز تجاری مرکز 
همایش های بین المللی به دلیل مشکالتی در زمینه تبادالت 

ارزی از سوی سرمایه گذار خارجی متوقف شده است.

سالمت آموزش و پرورشسالمت شهری

راه اندازی مرکز رشد 
تجهیزات پزشکی

طرح پیشگیری ازتنبلی 
چشم در انتظار کودکان

از توزیع شیر در مدارس 
خبری نیست

ساخت مرکز همایش های 
بین المللی ادامه دارد

گشتی در اخبار

سؤاالت مردم، منابعی برای بیان 
مشکالت درالیه های زیرین
حجت االسالم والمسلمین فاتحی 

رییس مرکز ملی پاسخگویی 
 ما از طریق تحلیل سؤاالتی که مردم از این مرکز دارند، می توانیم به 
مشکالت الیه های زیرین جامعه دست پیدا کنیم. با توجه به این که 
کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی عموما از روحانیون فاضل و نخبه 
حوزه هس��تند، برگزاری جلس��ات زمینه ای برای استفاده از نظرات 
نخبگان حوزوی در جهت پیش��برد اهداف دفت��ر خواهدبود. ازدیاد 

س��ؤاالت مردم پیرامون یک 
بحث همچون طالق، گویای 
دغدغه ها و مشکالت جامعه 
اس��ت و مس��ئوالن فرهنگی 
می توانند با اس��تفاده از این 
س��ؤاالت، سیاس��تگذاری ها 
و برنامه ریزی مناس��ب تری 
برای مبحث فرهنگی جامعه 

داشته باشند.
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چهره روز
اورژانس بر بالین 9 هزار و 893 بیمار حاضر شد

تکنسین های مرکز فوریت های پزش��کی اورژانس اصفهان در ماه گذشته )مهر( 
بر بالین ۹ هزارو 8۹3 بیمار و مصدوم حضور یافتند.کارشناسان اورژانس اصفهان 

همچنین در سه هزارو 8۷۹ مأموریت به محل حوادث رانندگی اعزام شدند.
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عرضه 1120 رأس 
گوسفند در اصفهان

تولید نیمه صنعتی 
پالسمینوژن بافتی

روز گذشته همزمان با عید س��عید قربان یک هزار و 122 رأس گوسفند در 
سایت های مستقر فروش و ذبح گوسفند در سطح شهر اصفهان عرضه شد.

عبدالرضا مرادی با بیان این که مردم از مراکز کش��تار دام در س��طح ش��هر 
استقبال و گوسفند مورد نظر خود را خریداری کردند، اظهار کرد: روز گذشته 
یک هزار و 122 رأس گوس��فند در محل مورد نظر کشتار گوسفند ذبح شد. 
وی افزود: با اش��اره این که فقط در روز عید قربان مردم مجاز به کشتار دام 
زنده در خارج از کشتارگاه هستند، افزود: در سال جاری 23 محل ویژه برای 
ذبح دام زنده در سطح ش��هر در نظر گرفته شد. رییس ش��بکه دامپزشکی 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: سازمان دامپزشکی استان نظارت بهداشتی 
کامل بر روند کشتار دام های زنده داش��ته و نماینده ای نیز با حضور نماینده 

ولی فقیه در هر کدام از مراکز ذبح برای کشتار شرعی حضور داشته است.

استاد بیوتکنولوژی دانشکده داروس��ازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از تولید نیمه صنعتی داروی فعال کننده  پالسمینوژن بافتی خبرداد.

حمید میرمحمدصادقی که با ایسنا حرف می زد، با بیان این که در حال 
حاضر برای درمان بیماران س��کته قلبی داروی اس��ترپتوکیناز در ایران 
استفاده می ش��ود، اظهارکرد: داروی فعال کننده  پالس��مینوژن بافتی با 
از بین بردن لخته خون در س��کته های قلبی و مغ��زی، باعث نجات جان 

بیماران می شود.
وی با اش��اره به این ک��ه داروی اس��ترپتوکیناز منش��أ باکتریایی دارد، 
ادامه  داد: باکتری برای بدن انسان جس��م خارجی محسوب شده و باعث 
ایجاد حساسیت می ش��ود و در صورتی که این دارو مکرراً استفاده شود، 

واکنش های شدید در بدن ایجاد کرده و باعث مرگ خواهد شد. 

عباس حاج رسولیها: 
   در ای��ام اخیر تا کنون که رودخانه خش��ک بوده 
جلوه ش��هر زیبای��ی خ��ود را از دس��ت داده و باید 
برای بازگردان��دن این زیبایی به ش��هر، آب را از پل 
 مارنان تا پل شهرس��تان به صورت چرخشی جاری 

کنیم.
   متأس��فانه طرح بهش��ت آباد که از آن به عنوان 
 طرح های مه��م آب رس��انی در کش��ور ن��ام برده 
می ش��ود، به دلیل نبود اعتبار به تأخیر افتاده که به 

مراتب خساراتی را به دنبال دارد.
   برای تصمیماتی که برای تعطیلی پنجشنبه ها 
گرفته شده، مطمئنا کار کارشناسی شده و به دنبال 

آن نظ��رات متعددی وجود داش��ته تا ای��ن طرح به 
صورت پنج ماهه مصوب شود.

    در ش��ورای اول نیز این بحث مطرح ش��ده بود، 
ولی با توجه به مصلحتی که اندیشیده شد این طرح 
مورد تأیید قرار نگرفت؛ زیرا ب��ا این تعطیلی ارتباط 
 ما با جهان چهار روز قطع می ش��ود و اصاًل به صالح 

نیست. 
   قطع��اً ب��رای تعطیل��ی در ش��هرداری باید کار 
کارشناسی ش��ود، ولی این نکته را باید توجه داشت 
که ما هم اکنون عقب هس��تیم و باید برای رسیدن 

به هدف خود شبانه روز، همانند امروز تالش کنیم.
    اگر قرار اس��ت در ش��هرداری نیز پنجشنبه ها 

تعطیل باشد، باید این موضوع در قالب الیحه ای به 
شورای شهر  برود تا نسبت به آن تصمیم گیری الزم 

صورت گیرد.
   ب��ا توجه ب��ه ظرفیت ه��ای تاریخ��ی و صنایع 
دس��تی که در اصفهان وجود دارد، باید دقت ش��ود 
 تا از آن اس��تفاده های معنوی و اقتصادی ش��ود که

 می توان با تعامالتی که بین سازمان میراث فرهنگی 
و ش��هرداری وجود دارد، بهتر به این مهم پرداخته 

شود. 
   می طلبد با ارزش نهادن به هنرمندانی که شاید 
در برخی از هنرها انگشت شمار شده باشند، صنعت 

توریسم را در اصفهان فعال کنیم.

علیرضا نصر اصفهانی: 
   درجلسه ای که در شورای مدیریت بحران استان 
تشکیل ش��د، در تصمیمات به عمل آمده قرار شد تا 
روز پنجشنبه ها بنا بر برآوردهای انجام شده  به مدت 
پنج ماه تعطیل شود که این تعطیلی مورد تأیید قرار 
گرفت و در ابالغیه آن مصوب ش��د که ش��هرداری 

اصفهان بنا به صالحدید خود اقدام کند. 
   در انتقادهایی مطرح ش��ده که شورای اسالمی 
شهر اصفهان از تعطیلی شهرداری در روز پنجشنبه 
خودداری کرده و اعتقاد دارند که در شهرداری باید 

پنجشنبه ها روز کار محسوب شود.
    این تصمیم در بعد کالن و در ستاد بحران گرفته 
شده که در آن ش��ورا نقش��ی بر عهده نداشته است 
و هرگونه ش��ایعه ای مبنی بر دخالت شورا در عدم 

تعطیلی پنجشنبه ها در نهاد شهرداری کذب است.

غالمرضا شیران:
 علی رغ��م این ک��ه ش��هرداری اصفه��ان از هزینه 
بیت المال رس��انه های ش��هری از جمل��ه روزنامه 
اصفهان زیبا و س��یمای ش��هر را اداره می کند، باید 
برای برقراری ح��ق، عدالت را در م��ورد درج اخبار 

رعایت کند. 
   متأسفانه با گذشت شش سال و دادن تذکرهای 
مکرر، هنوز ش��اهد آن هس��تیم که تعداد خاصی از 
 اعضای ش��ورا که حتی در برخی موارد در جلسه ها

هم حض��ور ندارند، اظه��ار نظر آنها در رس��انه های 
شهرداری به طور مکرر درج می شود، درصورتی که 
تعدادی دیگر از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
 که حضور مؤث��ری در ش��ورا دارند هی��چ گاه دیده 
نش��ده اند و می توان گفت که به نوع��ی در حق آنها 

اجحاف شده است.
    ب��ا توجه ب��ه حساس��یت زم��ان بای��د تمرین 
کنیم که مس��ائل با نظم پیش برود، ب��ه نحوی که 
دموکراس��ی اسالمی س��رلوحه کارهایمان باشد. به 
نظر من شهرداری نباید از برخی کارها شورای شهر 
 را بی خبر بگذارد که در نمون��ه می توان به محتوای 

رسانه های شهرداری اشاره کرد. 
   تا آنجای��ی که می ش��ود بگذارید ت��ا از تریبون 
شهر اعضای ش��ورا نیز بهره ببرند و فقط مخصوص 
 ع��ده ای خ��اص نباش��د ک��ه از پی��ش تعیی��ن

 شده اند.
   رودخانه زاینده رود چند مدتی است که خشک 
ش��ده و همچنان برخی منتظ��ر ورود مجدد آب به 
بس��تر رودخانه هس��تند، در حالی که این انتظارها 
راهی به جایی نمی برد و باید فکر اساس��ی برای این 

رود خشک کرد. 
   با توجه به قصورهایی که در رابطه با وضعیت فعلی 
رودخانه انجام می ش��ود، برای بازس��ازی رودخانه و 
سامان بخشیدن به بستر آن باید فکری صورت گیرد، 
حتی می ت��وان با چرخش آب به ط��ور مصنوعی به 

زیبایی شهر بیفزاییم.
   چن��دی پی��ش در ابالغ��ی از س��وی س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کش��ور دستورالعملی 

مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران شهردای 
به شهرداری ها فرستاده ش��د که متأسفانه در شهر 
اصفهان این ابالغ محقق نشد و هنوز افزایش حقوقی 

را در این بخش ما شاهد نیستیم. 
   در جدولی که توس��ط س��ازمان ش��هرداری ها 
طراحی شده، مقرر ش��ده اس��ت از ۹۵ هزار تومان 
تا 11۵ هزار تومان حقوق ها افزای��ش پیدا کند که 
در نهایت تعدادی از ش��هرداری ها به این بخشنامه 

عمل کرده اند.
   همچنی��ن در ادامه این جلس��ه، فت��ح اهلل معین 
دیگر عضو شورا نیز حرف هایی در رابطه با تعطیلی 
 پنجش��نبه ها زد. او اعتقاد داش��ت که بای��د برای 
ارگان های شهرداری که پنجشنبه ها در روند کاری 

آنها تأثیری بسزایی ندارد، تدبیری اندیشید.

در جلسه علنی این هفته شورای اسالمی شهر  اصفهان مطرح شد 

تعطیلی پنجشنبه ها گران تمام می شود

 داوود صبح روز گذشته بار دیگر جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور اعضای اصلی شورا و نماینده شهرداری 
در تاالر شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد. در این جلسه غالمرضا شیران، فتح اهلل معین، علیرضا نصر اصفهانی   شیخ جبلی

و عباس حاج رسولیها، اعضای شورا نطق های پیش از دستور خود را قرائت کردند  و ابوالقاسم گلستان نژاد، نماینده 
 شهردار در جلسه نیز ضمن یادداشت برداش�تن از نکات جلسه به ایراد س�خن پرداخت. گزیده ای از صحبت های سخنرانان را در ادامه 

می خوانید: 

 با توج�ه به حساس�یت زمان 
باید تمرین کنیم که مس�ایل 
با نظم پی�ش رود، به نحوی که 
دموکراس�ی اسالمی سرلوحه 
کارهایمان باش�د. ب�ه نظر من 
ش�هرداری نبای�د از برخ�ی 
کارها شورای ش�هر را بی خبر 
بگذارد که در نمونه می توان به 
محتوای رسانه های شهرداری 

اشاره کرد 



چهره روزیادداشت

 راهکار شرکت نفتی شل
 برای تسویه طلب  ایران

ش��رکت نفتی ش��ل قصد دارد از طریق فروش غله به ایران، بدهی 
حدود یک و نیم میلیاردی خود به این کشور را تسویه کند. شرکت 
بریتانیایی - هلندی »رویال داچ شل« تالش می کند با کسب مجوز 
اس��تثنا از تحریم ها و فروش  غله به ایران از طریق ش��رکت بزرگ 
کارگیل آمریکا، بدهی یک میلی��ارد و 400 میلیون دالری خود به 
تهران را تسویه کند. این بدهی مربوط به خرید نفت خام ایران توسط 

شرکت شل است.

 تعداد دستگیر شدگان ارزی
 به 70 نفر رسید

معاون اول قوه قضائیه از عزم راسخ دستگاه قضا برای مبارزه با دالالن 
بازار سکه و ارز خبر داد. حجت االسالم والمس��لمین رئیسی اظهار 
داشت: در نخس��تین طرح مبارزه با دالالن ارز،20 نفر از افرادی که 
باعث برهم زدن نظام اقتصادی کشور شدند به وسیله دستگاه های 
امنیتی دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند تا برخورد الزم 
با این افراد صورت پذیرد. وی در ادامه با بیان این که در دومین طرح 
مبارزه با دالالن ارز، تعداد 50 نفر دستگیر و تحویل قوه قضائیه شدند، 
افزود: افرادی که توسط دستگاه های امنیتی دستگیر می شوند، برای 

تکمیل پرونده و اقدامات الزم تحویل قوه قضائیه می شوند.

 عدم مجوز بانک مرکزی
 به تعاونی های اعتبار

مدیر کل تعاونی های خدمات��ی وزارت تعاون، کار و رفاه 
با اش��اره به این که باید س��هم بخش تعاون از بازار مالی 
به 15 درصد برس��د، گفت:  بانک مرکزی به تعاونی های 
 اعتبار س��هامی عام مجوز نمی دهد و ی��ک طرفه آنها را

 ادغام می کند. 
علی حسین شهریور با اشاره به اتمام مجوز فعالیت برخی 
تعاونی های اعتبار اظهار داشت: تعاونی های اعتباری به 
دو دسته تعاونی گروه های شغلی و تعاونی اعتباری آزاد 
تقسیم می شوند و طبق توافق با بانک مرکزی، مقرر شد 
تعاونی های اعتباری آزاد ساماندهی شوند، چون خالف 
قوانین و مقررات، ش��عبه ایجاد کرده که نیاز به بررسی و 
نظارت دارد. وی با بیان این که تعاونی های اعتبار نیاز به 
ساماندهی و اخذ مجوز از بانک مرکزی برای ارایه فعالیت 
دارند، گفت: برای گرفتن مج��وز، تعاونی ها می توانند در 
قالب تعاونی سهامی عام تبدیل به مؤسسه مالی و اعتباری 
شوند و یا این که موضوع فعالیت خود را تغییر داده و در 

دیگر بخش های تولید و خدمات فعالیت کنند. 

تکمیل راه آهن قطار 
سریع السیر اصفهانـ  تهران

 مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: تاکنون 
بیش از 80 درصد از زیرس��ازی خط راه آهن اصفهان � قم 
انجام ش��ده اس��ت، اما اولویت اصفه��ان در حمل و نقل 
 ریلی، تکمیل راه آهن قطار سریع السیر اصفهان � تهران 

است. 
محم��ود محم��ودزاده اظه��ار ک��رد: متأس��فانه خ��ط 
راه آهن اصفهان � شیراز با اس��تقبال کمی روبه رو شد و 
درمورد خط سریع الس��یر این دو اس��تان نیز باید بگویم 
ک��ه اولویت با خط سریع الس��یر اصفهان � تهران اس��ت 
که نخس��تین خط آهن سریع الس��یر ایران محس��وب 
می ش��ود و در ادامه خط اصفهان � ش��یراز که دنباله رو 
این خط بوده برای س��اخت آماده می ش��ود. وی تصریح 
ک��رد: درم��ورد قط��ار اصفه��ان � قم نی��ز باید ی��ادآور 
 ش��وم که در اس��تان اصفهان زیرس��اخت ها با پیشرفت 
80 درصدی روبه رو بوده است، همچنین در استان قم نیز 
پیشرفت 60 درصدی را داشتیم و در نهایت اگر اعتبارات 
فراهم ش��ود ب��رای ادامه تکمی��ل این خط به مش��کلی 

برنمی خوریم.

اخبار

اخبارکوتاه

4
افزایش قیمت بلیت هواپیما تخلف است  

سیدجواد تقوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما 
تخلف است و چنانچه قرار بر افزایش باشد، مراتب باید به سازمان حمایت مصرف  کنندگان 

و تولیدکنندگان ارجاع داده شود و در صورت تصویب، تغییرات قیمتی صورت گیرد. 
انداختن توپ به زمین دیگران 

مشکلی را حل نمی کند
عضو شورای عالی بورس

محمدرضا پورابراهیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظ��ارت بر قیمت گذاری محصوالت 
و مدیریت بازار را انجام دهد، اما اکنون بازار را ره��ا کرده و به بورس کاال 
چسبیده و می گوید بورس کاال باید درس��ت شود. وزارتخانه ای که بعد از 
هدفمندی یارانه ها شش ماه با تمام وجود ایستاد و مدیریت بازار را انجام داد، 
همان وزارتخانه امروز اعالم می کند که نمی تواند کاری بکند و این ضعف 
وزارتخانه است. اما این که توپ 
را از زمین خود خارج کرده و به 
جای دیگر بیندازیم مش��کلی 
را ح��ل نمی کن��د. وزارتخانه 
بای��د بدان��د در دو بخش چه 
می خواهد بکن��د؛ یکی بخش 
مدیریت مناب��ع ارزی و قیمت 
ارز و دوم این که نظام توزیع را 

مدیریت کند.
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 در واقع، پیش از این نیز برخی مسئوالن اقتصادی کشور از احیای 
نظام کوپنی س��خن گفته بودند، اما این بار سخنان احمد توکلی 

در این خصوص نشان می دهد که واقعا  نظام کوپنی در راه است. 
نظام کوپنی در کشور بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اجرایی 
شد. در آن دهه اقتصاد ایران به دالیل جنگی توان تولید خود را از 
دس��ت داده بود و دولت وقت برای اداره امور کش��ور، ستاد بسیج 

اقتصادی کشور را راه اندازی کرد. 
وظیفه این س��تاد توزیع دفترچه ارزاق و نیز توزیع کوپن بود. هر 
خانواده می بایست یک دفترچه که نام سرپرست خانوار به اضافه 
اسامی افراد خانواده تحت پوشش در آن درج شده بود، می داشت تا 
بتواند از نظام کوپنی و سهمیه بندی کاال استفاده کند.  نظام کوپنی 
ارزاق شامل 10 قلم کاالی اساس��ی بود که تا اواسط دهه 1370 
توزیع می شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، روغن و پنیر از عمده ترین 
کاالهایی بودند که توزیع آنها از طریق کوپن بود. اگر بر این موارد 
بنزین را هم اضافه کنیم می توانیم پی ببریم که اقتصاد کوپنی در 

کشور تقریبا تمام کاالهای مورد نیاز یک خانواده را در برمی گرفت. 
کوپن های مرحله اول تا هشتم، از ابتدای توزیع کوپن در کشور، زیر 
نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با 

همکاری بانک صادرات توزیع می شد.
 با پایان یافتن جنگ و عادی ش��دن شرایط اقتصادی کشور، لزوم 
ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و 
بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال 
یافت. از اوایل دهه 1360 تاکنون نیز 13 مرحله کاالبرگ منتشر 
شده اس��ت. در همان دهه 1360، مخالفان نظام کوپنی در کشور 
به شدت فعال بودند. عمال دو گروه با این نظام مخالف بودند که هر 
دو زیر یک چتر علیه نظام کوپنی فعالیت می کردند؛ گروه اول که 
صبغه سیاسی هم داش��تند، گروه هایی بودند که دارای بر چسب 

راست بودند. 
مؤتلفه و انجمن های اس��المی بازار از عمده تری��ن منتقدان این 
سیاست بودند. آنها معتقد بودند که این نظام باعث می شود دخالت 

دولت در اقتصاد بیشتر و بیشتر شود و از این رو فعالیت آزاد فعاالن 
اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. گروه دوم هم که اندیشمندان 
اقتصادی معتقد به نظام بازار آزاد بودند ک��ه از نگاه علمی به این 

موضوع انتقاد داشتند.
 راه اندازی نظام کوپنی را احمد توکلی برای نخستین بار طرح نکرد. 
پیش از این در مردادماه امسال این صدا برای نخستین بار از سوی 
مجلس هم به گوش رسید. در مرداد ماه امسال کمیسیون اقتصادی 
از طرح 9 ماده ای سخن گفته بود که نشان می داد مطالعاتی برای 
کوپنی کردن برخی اقالم در سازمان بسیج اقتصادی درحال انجام 
اس��ت و در صورت تصویب نهایی منجر به سهمیه بندی کاالهای 
مصرفی و عرضه آنها از طریق کارت الکترونیک می شود.  با آن که 
در آن زمان حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درمورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار 
بی اطالعی کرد، اما گفته بود در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی 
وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب های گذشته به کار 

خود ادامه می دهد.
 او نیز در عین حال به انجام برخی مطالعات در این زمینه اش��اره 
می کند و توضیح می دهد: ستاد بس��یج اقتصادی به تازگی مأمور 
انجام تحقیقات روی س��ه کاالی اساسی مرغ، گوشت و برنج شده 
اس��ت تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند. به گفته او 
هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احس��اس شود 
به راحتی ستاد بس��یج اقتصادی فعال شده و زیرساخت های الزم 

فراهم می شود. 

ورود کارت های الکترونیکی به جای کوپن
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن استقبال از آغاز دوباره 
طرح کوپن درای��ران، از راه های��ی برای جلوگیری از سوءاس��تفاده 
های احتمال��ی در این زمینه می گوید. ارس��الن فتح��ی در این 
باره اظهار داش��ت: در این ش��رایط بهتر اس��ت ب��رای جلوگیری 
از رانت خ��واری و ف��روش کااله��ا ب��ا قیمت های کاذب توس��ط 
اف��رادی ک��ه ب��ا ارز مرج��ع کااله��ای اساس��ی وارد می کنند، 
 س��همیه بندی و سیس��تم کوپن را اجرایی کرد. وی ب��ا یادآوری 
مطرح ش��دن بحث هایی درباره ورود کوپن به اقتصاد کش��ور در 
مردادماه امسال، ادامه داد: ورود کوپن به اقتصاد کشور که این روزها 
مجددا مطرح شده است، می تواند سیستم توزیع را بهبود ببخشد 
و با رعایت سهمیه برای افراد، از رانت خواری ها جلوگیری کند.وی 
تصریح کرد: بهتر است در مقطع کنونی به جای استفاده از کوپن از 
کارت های الکترونیکی که کسی هم حق فروش آن را ندارد، بهره 

گرفت و سیستم توزیع را به درستی در جامعه نهادینه کرد.

تأمین کاالهای اساسی  باکاالبرگ

نظام کوپنی در راه است

دی ماه پارسال بود که مأموریت ستاد بسیج اقتصادی) نهاد توزیع کننده کوپن در کشور(   گروه
پایان یافت، اما شاکله آن باقی ماند؛ شاکله ای که به نظر می آید دوباره باید فعال شود، زیرا  اقتصاد

هفته گذشـته احمد توکلی در گفتگو با یکی از روزنامه ها برای مقابله با مشـکالت کنونی 
اقتصادی از سیاست جدید اقتصادی سخن گفت؛ سیاست هایی که شامل احیای نظام کوپنی و سهمیه بندی برخی 

کاالهای مورد نیاز مردم است. 

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

ابالغ رأی
5163 کالسه پرونده: 1403/91 ش ح 12، شماره دادنامه: 1226، مرجع رسیدگی: شعبه 12 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدصادق خراسانی نشانی: سپاهان شهر میدان 
غدیر مجتمع عقیق 6 واحد B4، وکیل: مجید نوربخش نژاد نش��انی: اصفهان خ چهارباغ باال 
مجتمع تجاری کوثر طبقه س��وم، واحد 502، خواندگان: 1- علیرضا ولی فر نشانی: خیابان 
رباط مقابل بانک س��په پیتزا ایمان، 2- نوش��ین یزدخواستی مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال با مطلق خس��ارت دادرسی، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دادخواس��ت خواهان با وکالت مجید نوربخش نژاد علیه خواندگان بخواسته الزام 
به انتقال رس��می سند اتومبیل به شماره 174 م 74- ایران 13 به انضمام مطلق خسارت و 
حق الوکاله وکیل، با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خواهان و اظهارات وی در 
ش��ورا، فتوکپی مصدق قولنامه عادی مورخ 88/3/30 تنظیمی فیمابین خواهان و خواندگان 
ردیف اول و استش��هادیه محلی ضمیمه در پرونده و پاس��خ استعالم از راهور که حاکی از 
وق��وع عقد بیع فیمابین طرفی��ن و مالکیت خوانده ردیف دوم به صورت قانونی نس��بت به 
اتومبیل مطروحه می باش��د، عدم حضور خواندگان در شورا جهت دفاع از دعوی مطروحه 
و تصمیم شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان دعوا علیه خوانده ردیف اول بلحاظ مالک 
رس��می نبودن توجه نداش��ته مس��تنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 از قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوا صادر می شود و علیه خوانده ردیف دوم ثابت بوده مستنداً به مواد 10، 
219، 220، 223، 224، 225 قانون مدنی و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده مذکور به انتقال رس��می سند اتومبیل فوق الذکر بنام خواهان و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه و هفتاد و دو هزار ریال خسارت دادرسی در حق وی صادر و اعالم 
می گردد. قرار صادره ظرف بیس��ت روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در دادگاه عمومی 
اصفهان اس��ت و حکم صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شوراست و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می 

باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
5197 کالسه پرونده: 910531 ح/ 15، وقت رسیدگی: 91/9/14 ساعت 8/30 صبح، خواهان: 
مؤسسه قرض الحسنه مهر، خوانده: حس��ن مؤذنی، خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 12197 

رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تأسیس
5253 ش��ماره: 1937/الف91/103 آگهی تأسیس شرکت تحقیقات فناوری های نوین دمش 

سپاهان سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/7/12 تحت شماره 48128 و شناسه 
مل��ی 10260662941 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/7/12 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام 
کلی��ه خدم��ات تحقیق و پژوهش و آم��وزش در زمینه صنایع، انجام کلی��ه خدمات از قبیل 
طراحی دس��تگاه های صنعتی، خدمات تأمین و آموزش نیروی انس��انی موقت، مش��اوره 
های صنعتی، مدیریتی، فنی مهندس��ی در صنایع مختلف، انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی، انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها 
و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، 
اخ��ذ وام و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت، اخذ وام و 
دریافت و اعطای نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی، برگزاری دوره های کوتاه مدت 
آموزش��ی پژوهشی، س��مینارها و همایش های تخصصی در خصوصی صنایع مختلف با 
توجه به نیازها و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – 
ش��هر اصفهان- چهارباغ باال- جنب کارخانه زمزم- کوی ش��هید بهمن شریفات- کدپستی 
8163994691- تلفن: 03116290495. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 
ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 2105/167 مورخ 1391/04/13 نزد بانک 
پارس��یان ش��عبه خیابان توحید اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمدرضا محمد شفیعی 
به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهسا صالحیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای محمود صالحیان به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 4-5- آقای محمدرضا محمد 

ش��فیعی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای محمدرضا محمد شفیعی- )مدیرعامل 
و رئیس هیأت مدیره( و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 

مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم ثریا 
ش��کرانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم رضوان گمین��ی اصفهانی به عنوان بازرس 
علی البدل. م الف/ 11965 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5254 در خص��وص پرونده کالس��ه 1357/91 خواهان س��ید محمدرض��ا معمار قهفرخی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت خسرو عباس نیا تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/9/12 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. 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 رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5255 آقای حس��ین امیریان ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 7879 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 593/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رمضانعلی امیریان ورنوس��فادرانی بشناسنامه 
13147 در تاری��خ 1391/5/14 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- قمر امیریان ورنوس��فادرانی فرزند حاجی حسن ش ش 
4926 )مادر متوفی(، 2- بتول شاهین فرزند محمد ش ش 14070 )همسر دائمی متوفی(، 3- 
محسن امیریان ورنوس��فادرانی فرزند رمضانعلی ش ش 937 )فرزند(، 4- حسین امیریان 
ورنوس��فادرانی فرزند رمضانعلی ش ش 7879 )فرزند(، 5- زهرا امیریان ورنوس��فادرانی 
فرزند رمضانعلی ش ش 566 )فرزند(، 6- مرضیه امیریان ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی 
ش ش 2-048393-113 )فرزند(، 7- راضیه امیریان ورنوس��فادرانی فرزند رمضانعلی ش 
ش 17227 )فرزن��د(، 8- فاطمه امیریان ورنوس��فادرانی فرزن��د رمضانعلی ش ش 2589 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
5256 در خصوص پرونده کالس��ه 1331/91 خواهان آقای سیدعلی عاملی با وکالت آقای 
شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک برگشتی به طرفیت آقایان سلطان مراد زمان 
فرد- س��عید قائد امینی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/9/25 
س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 

خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
5257 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 910801 این دادگاه آقای محمد تاجیک فرزند محمد 
اکبر متهم به مش��ارکت در س��رقت می باشد وقت رس��یدگی پرونده برای روز چهارشنبه 
91/9/15 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق 

الذکر با انتش��ار یک نوبت 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
5258 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 900789 ک 101 این دادگاه آقایان نظام و افش��ین 
و خانم فرنگیس موس��وی فرزندان سیاوش و حامد ش��ورانگیز لک متهم به ضرب و جرح 
عمدی می باش��د وقت رسیدگی پرونده برای روز چهارشنبه 91/9/29 ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی 
ب��ه نامبرده ابالغ می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردیده. بدیهی اس��ت در 
صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ
5259 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 910354 ک 101 این دادگاه آقای اکبر هارونی فرزند 
محم��د متهم به خیانت در امانت می باش��د وقت رس��یدگی پرونده برای روز چهارش��نبه 
91/9/29 س��اعت 12/30 ظهر 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 
شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. دفتر شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی خمینی شهر
 

ابالغ
5261 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 910072 ک 101 ای��ن دادگاه آقای کریم علیرضایی 
متهم به مش��ارکت در ضرب و جرح می باش��د وقت رس��یدگی پرونده برای روز یکشنبه 
91/10/10 س��اعت 8/30 صبح 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
 

مزایده
5262 ش��ماره: 10547 آگه��ی مزای��ده پرون��ده اجرایی کالس��ه: 35-752/90 شش��دانگ 
یکبابخان��ه )قطعه 182 تفکیکی( به ش��ماره پالک ثبتی 2809 فرعی مفروز و مجزی ش��ده 
از 792 فرع��ی از 33 اصلی به مس��احت 270 مترمربع واقع در ک��وی گنبد باز جزء بخش 
9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به آدرس شهرس��تان نطنز خیابان ش��هید مصطفی خمینی 
خیاب��ان انقالب )جن��ب فرمانداری( خیابان س��عدی کوچه نیلوفر کدپس��تی 8761943395 
که س��ند مالکی��ت آن در صفحه 3 دفتر 127 ذی��ل ثبت 15592 صادر و تس��لیم گردیده و 
شش��دانگ پالک مذک��ور به موجب س��ند قطعی 80130 م��ورخ 1386/8/12 دفتر اس��ناد 
رس��می 7 نطنز بالمناصفه ب��ه آقای خدایار حیدری فرزند صفرعلی ش��ماره شناس��نامه 
18 ص��ادره از اردس��تان ش��ماره مل��ی 1189838044 کدپس��تی 1871986138 و خانم 
اعظم حس��ین صراف فرزند علی اصغر ش��ماره شناس��نامه 61 صادره از ری شماره ملی 
0491962606 کدپس��تی 1871986138 انتق��ال قطع��ی گردیده که جه��ت خدایار حیدری 
 س��ند مالکیت به ش��ماره چاپ��ی 470161 در صفح��ه 584 دفتر 153 ذیل ثب��ت 13451 و 
جهت خانم اعظم حس��ین صراف سند مالکیت به ش��ماره چاپی 457736 در همان صفحه 
دفت��ر و ذی��ل ثبت اولیه )صفحه 3 دفت��ر 127 ذیل ثبت 15592( صادر و تس��لیم گردیده و 
محدود اس��ت ش��مااًل به طول 10 متر به شارع احداثی شرقًا به طول 27 متر به پالک 1254 
فرع��ی جنوب��ًا به طول 10 متر به پ��الک 1246 فرعی غربًا به ط��ول 27 متر به پالک 1256 
فرع��ی حقوق ارتفاقی و صاحبان آن ندارد که طبق نظر کارش��ناس رس��می دادگس��تری 
مح��ل مذکور عبارت اس��ت از یک باب منزل مس��کونی ک��ه در یک طبقه ب��ا مصالح بنایی 
ش��امل آجر گری و مالت ماس��ه و س��یمان و درب اصلی و پنجره ها فل��زی و درب های 
داخل��ی چوبی با چهارچوب فلزی اجرا ش��ده اس��ت کف هال و اتاق ه��ا موزاییک و دیوار 
 نقاش��ی ش��ده آش��پزخانه با کف س��رامیک و دیوارها تا سقف کاش��ی و کابینت فلزی و 
همچنین س��رویس بهداشتی با کف سرامیک و دیوارها تا 1/80 متر کاشی قرار دارند نمای 
اصلی و نمای دیوارحیاط آجر س��ه سانتی متری اس��ت کف حیاط موزاییک و پوشش بام 
ایزوگام است مشترکات شامل آب و برق و گاز دایر است قدمت بنا حدود 10 سال می باشد 
مساحت اعیانی بدون احتساب تراس و مطابق اندازه گیری محلی برابر با 128 مترمربع می 
باش��د سرویس بهداشتی به مس��احت 6 متر مربع داخل حیاط آجر شده است و طبق سند 
رهنی ش��ماره 1743 مورخ 1386/10/3 دفتر اسناد رسمی 168 نطنز در رهن مؤسسه پس 
انداز قرض الحسنه قوامین شعبه نطنز به آدرس شهرستان نطنز بلوار طالقانی می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1391/8/30 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در 
شهرستان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 720/000/000 
ریال ش��روع و به هر کسی که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب- برق- گاز و تلفن اعم از حق انشعاب 
و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است 
ضم��ن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/8/7 )یکش��نبه( درج و منتش��ر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 288 ش��ادمان- کفیل ثبت اس��ناد 

و امالک نطنز
 

مزایده
5263 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی شهر در پرونده کالسه )881246 اجرا( 
له آقای آرش جعفری علیه خانم ها و آقایان 1- کورش 2- امید 3- لیال 4- سهیال 5- مهسا 

6- پریس��ا همگی جعفری 7- صدیقه شمالی به خواسته فروش ملک مشاعی 1942 مجزی 
شده از 1013 از 85 اصلی بخش 14 اصفهان که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را 
معادل 3/660/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه 
مزایده روز 1391/8/25 س��اعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی 
ش��هر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نش��انی: خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی مقابل ایستگاه اتوبوس مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد 
قیمت پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید می گردد. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
5264 از ش��ورای حل اختالف حوزه دوازدهم خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
335/91 ح��ل 12 به خانم مرضیه کاظم زاده قهدریجان��ی فرزند محمد خوانده پرونده فوق 
الذک��ر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن خانم مهزاد ص��ادق پور فرزند 
محمد خلیل س��اکن خمینی شهر خ ش��ریعتی ش��مالی کوچه ماهوش بخواسته مطالبه یک 
فقره چک که در جریان رس��یدگی می باش��د اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 
1391/9/7 س��اعت 5 عصر به ش��ورای حل اخت��الف دوازدهم خمینی ش��هر و یا چنانچه 
جه��ات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به ش��ورای مربوطه اعالم و ارس��ال 
داری��د واال تصمیم مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواه��د نمود و جهت دریافت 
نس��خه ثان��ی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به ش��ورای مربوطه مراجع��ه نمایید. این 
آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی یک 
 نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود.  ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
5265 در خصوص پرونده کالس��ه 502/91 ش 23 خواهان معصومه عطایی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ دو میلیون تومان و خس��ارات تأخیر تأدیه به طرفیت 
ش��رکت مهندسی بهدید س��ازه س��پاهان تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخه 
91/9/13 ساعت 18/15 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 
57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 23 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 23 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5266 کالس��ه پرونده: 139/91، ش��ماره دادنامه: 1013، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حبیب قائلی نشانی: اصفهان اتوبان چمران جاده دولت آباد 
خ بلور و شیشه چوب فروش��ی ولی عصر )عج(، وکیل: امیرحسین مهرداد امرالهی نشانی: 
اصفه��ان اتوبان چمران خ 15 خرداد، کوی قائم، کوچه صاح��ب الزمان )عج( پ7، خوانده: 
اصغر رکش��تی آزاد نش��انی: اصفهان خ پروین خ هفتون انتهای خیابان کوچه ش��ریعتی، 
خواس��ته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اع��الم و به ش��رح آتی مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: 
در خصوص دع��وی آقای حبیب قائلی با وکالت امیرحس��ین مه��رداد امراللهی به طرفیت 
آقای اصغر رکش��تی آزاد به خواس��ته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه س��فته های به 
ش��ماره های 773006-90/9/15، 391100-90/9/15، 216698-90/9/15 به انضمام مطلق 
خس��ارت قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
ص��دور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده علی رغ��م ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
ب��ه نظر می رس��د که مس��تنداً به ماده 307 قان��ون تجارت و م��واد 198، 515، 519، 522 
قان��ون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت و پن��ج میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و چهل و دو هزار ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی وخس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )90/9/15( تا 
تاری��خ اج��رای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواهی در همی��ن مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل 
 اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 12 حقوقی شورای

 حل اختالف اصفهان 



 رمان »شکار کبک«
 نقد و بررسی می شود

 برج  بابل با هنرمندان
 ایرانی در سوئد

نقدوبررس��ی رمان »ش��کار کبک« با حضور رضا زنگی آبادی و به همت 
انجمن داستان نویس��ان اصفهان روز دوش��نبه 15 آبان ماه در مؤسسه 

رنگین کمان سپید برگزار می شود.
»ش��کار کبک« نخس��تین رمان زنگی آبادی اس��ت که با فضای شهری 
عجین شده و نزدیک به ۹ سال از وقت نویسنده اش را به خود اختصاص 
داده است. داس��تان این رمان به زندگی یک قاتل زنجیره ای بازمی گردد 
و درواقع توضی��ح می دهد ک��ه این فرد در ی��ک محیط زندگی س��اده 
چگونه چنین ش��خصیتی پیدا می کند. برای ش��رکت در این جلسه نقد 
 و بررسی می توانید روز دوشنبه 15آبان ماه از ساعت 16:30به مؤسسه 
رنگین کمان سپید واقع در خیابان نظر غربی، کوچه آسیاب، بعد از تاالر 

اندیشه مراجعه کنید.

»برج بابل« بخشی از سه نمایشگاه گروهی است که با حضور هنرمندان 
ایرانی و بین المللی در گالری روتور شهر گوتنبرگ سوئد به نمایش عموم 

درآمده است. 
 این نمایشگاه گروهی از س��ه بخش با عنوان های »بازی نجوا«، »راهرو 
گسترش می یابد« و »نقشه ای ذهنی« تشکیل شده که این روزها در شهر 
سوئد برپا شده است. پربک استروم )س��وئد(، اوزگور دمیرچی )ترکیه(، 
محمد فداییه )ایران(، آلیس��ون هانت��ر )آمریکا(، جولی فورنیرلوس��کو 
)کانادا(، ندا ظرف س��از )ایران(، مازیار زند )ایران( و یوهان زترکویس��ت 
)سوئد( از جمله هنرمندانی هستند که در این نمایشگاه حضور دارند. آزاده 
اسماعیلی زاغی )ایران(، ییتیان تونگ )چین( و امیلی استورم )سوئد( نیز 

نمایشگاه گردانی این مجموعه را انجام داده اند.

اصفهانی ها »دردسر طالیی« ساختند
تله فیلم »دردس��ر طالیی« برای 
پخش از ش��بکه های سراسری در 
اصفهان تولید شد. تهیه کننده این 
تله فیلم گف��ت: این کار اجتماعی 
به کارگردانی محمدرضا ممتاز در 
مدت سه ماه س��اخته شده است.

حسین خواجویی که با ایمنا حرف 
می زد، افزود: تله فیلم »دردس��ر طالیی« به مدت ۹0 دقیقه داستان 
زندگی محمود فرزند خوانده و شاگرد طال فروشی یکی از طال فروشان 
معتبر ش��هر به نام احتش��ام را روایت می کند که عاشق دختری به نام 
سحر شده که پدر دختر رفتگر شهرداری است و در این میان محمود 
کیفی پر از ط��ال گم می کند و در ادامه ماجراهای��ی رخ می دهد. وی با 
بیان این که فیلمنامه این اثر به قلم آرش زارع به رشته تحریر درآمده، 
تصریح کرد: تصویر برداری این فیلم۹0 دقیقه ای در کادر دوربین مجید 
حس��نی و علی خواجویی به ثبت رسیده اس��ت. جهانبخش سلطانی، 
صالح خواجویی، سعید محقق، مرتضی کیوانداریان، رزا حسینی، مینا 
فرامرزی، اردالن محمودی ومرتضی ریحانی از جمله بازیگرانی هستند 

که در این پروژه تلویزیونی به ایفای نقش می پردازند.

سینمایی نمانده که حوزه به آن لطمه بزند
ناصر تقوایی که در حاشیه اکران 
فیل��م »ناخدا خورش��ید« گفتگو 
م��ی  کرد درب��اره سیاس��ت های 
اکران فیل��م در ح��وزه هنری که 
باعث اعتراض سینماگران زیادی 
شده است،گفت: به نظر من امروز 
س��ینمایی وجود ندارد که حوزه 

هنری بخواهد با سیاست هایش به آن آسیبی بزند.
او درباره آخرین فیل��م ناتمام خود )چای تلخ( هم گف��ت: پرونده این 
فیلم شش سال قبل بسته شد و وقتی دو سال پس از قرارداد نویسنده 
با تهیه کننده، فیلمی ساخته نشود، حقوق آن قانونا متعلق به تهیه کننده 
است و در حال حاضر اگر کس��ی بخواهد این فیلم را بسازد، باید از من 
اجازه بگیرد.تقوایی افزود: متأسفانه دیگر امکان تولید این فیلم وجود 
ندارد و خود من هم قطعا آن را نخواهم ساخت. چون بازیگر اصلی من 
که برای این فیلم مناس��ب بود، مرتضی احمدی بود که اکنون دیگر از 
نظرجسمانی توانایی بازیگری ندارد. ضمن این که دیگر بازیگرانی هم 
که ایفاگر نقش چهار کاراکتر اصلی فیلم بودند،حاال سنشان باال رفته و 

دیگر مناسب این فیلم نیستند.

روزنامه نگاران نمی توانند به عمق بپردازند   
بعضی بر ای��ن باورند ک��ه نمی توان 
تأثیر نش��ریات بر ادبیات داس��تانی 
کودک و نوج��وان را نادیده گرفت، 
چرا که نشریات، خاستگاه بسیاری 
از نویسندگان خوب این گروه سنی 
ب��وده  و تعداد زی��ادی از ش��عرها و 
داستان های خوب این سال ها، ابتدا 
در نشریه ها منتشر شده  است و برخی دیگر هم فکر می کنند، تأثیر ادبیات بر 

روزنامه نگاری را نمی توان نادیده گرفت.
محمدرضا یوس��فی، از تأثیر متقابل ادبیات داس��تانی و ژورنالیسم سخن 
گفته و روزنامه نگاری را این گونه تعریف کرده اس��ت: ژورنالیس��م، از منظر 
ادبیات، به آثاری گفته می ش��ود که لزوما در یک نش��ریه منتشر نشده اند، 
 اما ش��تابزده و هماهنگ با جریانات روز هس��تند و ایجاز و اختصار در آنها 

به چشم می خورد.
او در پاسخ به این که آیا سطحی نگری را از ویژگی های ژورنالیسم می دانید، 
می گوید: ببینید، این به این معنا نیست که روزنامه نگاران آدم هایی سطحی 
هستند، بلکه بدان معناست که نمی توانند به عمق مطالب بپردازند، چراکه 

زمان الزم برای این کار را ندارند. 

اعالنیادداشت

هفت

چهار فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کوتاه استانبول
»باشه برای بعد« ساخته امیرحسین عسگری،» دیروز، امروز، امروز« ساخته احمد 
تیموری،» لمس ناپذیر« ساخته میالد عالمی و »بز« ساخته حمید صادق پور به 

نمایندگی از ایران در جشنواره فیلم کوتاه استانبول حضور دارند.

5

 »کاله قرمزی و بچه ننه« 
شش میلیاردی می شود؟ 

وضعیت گیشه سینماها این روزها تابعی از 
معادالت اقتصادی خانواده هاست و به نظر 
می رسد مخاطبان سینما تمایل چندانی 

به سینما رفتن ندارند.
 ف��روش »کاله قرمزی و بچ��ه ننه« را که 
توانسته بود گیشه را تا حدودی تکان دهد 
باید استثنا دانست. به غیر از این فیلم که 
با پایان یافتن اکرانش توانسته حدود شش 
میلیارد تومان در تهران و شهرس��تان فروش داش��ته باشد، اکران بقیه 
فیلم ها در گیشه با موفقیت همراه نبوده و فروش این فیلم ها حتی هزینه 

تولید آنها را هم تأمین نکرده است.

 خانه سهراب سپهری 
مثل یک خانه معمولی فروخته شد

مدی��ر اجرایی س��ومین کنگره س��هراب 
س��پهری گفت: متأس��فانه خانه سهراب 
سپهری متولی و حامی خاصی نداشت تا 
ما از آن به صورت موزه بهره برداری کنیم و 
خانه وی مثل یک خانه معمولی فروخته 
شد. نصرت میالنی کارگردان و نویسنده 
فیلم های مستند بیان کرد: متأسفانه خانه 
سهراب س��پهری متولی و حامی خاصی 
نداشت تا ما از آن به صورت موزه بهره برداری کنیم و خانه وی مثل یک 
خانه معمولی فروخته ش��د و مؤسس��ه ما هم توانایی مالی الزم را برای 

جلوگیری از این ماجرا نداشت.

ساخت یک فیلم ضد ایرانی دیگر
با وجود عدم موفقیت مالی و انتقادی فیلم 
ضدایرانی »آرگو«، صنعت سینما به دنبال 
تولید فیل��م ضدایران��ی دیگری ب��ه نام 
»زندانی تهران« اس��ت. »زندانی تهران« 
براس��اس قصه کتابی به همین نام نوشته 
مارینا نعمت )نامت( س��اخته می شود که 
در آن، خاطرات خود را به رش��ته تحریر 
درآورده اس��ت.گفته می ش��ود ای��وان 
مککرگور و ایوان ریچل وود برای بازی در دو نقش اصلی این فیلم انتخاب 

شده اند.

دستمزد چند میلیون دالری پاچینو 
برای یک نمایش

بازیگر برنده اس��کار برای حضور در اجرای 
جدید نمایش »گلن گ��ری گلن راس« در 
برادوی دس��تمزدی خیره کننده دریافت 
خواهد کرد. نمایش »ممت« از سال 1۹83 
که اولین بار منتشر ش��د تاکنون، چند بار 
اجرای صحنه ای داشته است. این نمایش 
 در ح��ال حاضر در جرالد ش��وئنفلد تیه تر 
 به صورت آزمایش��ی روی صحنه اس��ت. 
آل پاچینو در اجرای جدید نقش شلی »ماش��ین« لوین را بازی می کند. 
گزارش شده پاچینو برای بازی در »گلن گری گلن راس« که 10 هفته روی 
 صحنه خواهد بود، هفته ای 125 هزار دالر دستمزد دریافت خواهد کرد و 

پنج درصد سود حاصل از فروش نمایش نیز به او تعلق می گیرد.

»  زندگی خصوصی آقا و خانم میم«
از پوس��تر فیلم س��ینمایی »زندگی خصوصی آقا و خان��م میم« به 
کارگردانی روح اهلل حجازی رونمایی ش��د.حمید ف��رخ نژاد، مهتاب 
کرامتی، امید روحانی، سوگل طهماسبی، کس��ری لبافی و ابراهیم 
حاتمی کیا در فیلم سینمایی »زندگی خصوصی آقا و خانم میم« به 
ایفای نقش می پردازند. فیلم سینمایی »زندگی خصوصی آقا و خانم 
میم« را علی طالب آبادی به رش��ته تحریر درآورده و درباره خالصه 
داستان اینچنین می نویسد: زندگی آقای میم دچار تحولی می شود که 

در زندگی خصوصی اش با خانم میم 
تأثیر م��ی گذارد و همی��ن موضوع 

داستان فیلم را جلو می برد.
برخی از عوام��ل فیل��م عبارتند از: 
مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، 
تدوی��ن: س��پیده عبدالوه��اب، 
ط��راح صحن��ه و لب��اس: س��ارا 
س��میعی، موس��یقی مت��ن: کارن 
همای��ون  فر، طراح چه��ره پردازی: 
 س��عید مل��کان و بس��یاری دیگر از 

حرفه ایی های سینما.
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دیوار نویس آمریکاییهنرپیشه هالیوودی ضد جمهوری خواهان  آرواره های کوسه دختر خداحافظی

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - ریچارد دریفوس متول��د 2۹ اکتبر1۹۴۷، بازیگر آمریکایی اس��ت 
که عمده شهرتش به علت بازی در فیلم های »دیوارنویس��ی آمریکایی«، »آرواره ها«، 
»برخورد نزدیک از نوع سوم« و ... است. او در س��ال 1۹۷۷ برای بازی در فیلم »دختر 
خداحافظی« برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد از آکادمی علوم و هنرهای 
تصویری ش��د. همچنین جایزه های گلدن گلوب و بفتا را از آن خود کرده اس��ت. این 
بازیگرهالیوودی همواره و آش��کار از دولت و سیاس��ت های بوش انتقاد کرده اس��ت. 
دریفوس که چند سال پیش برای اولیوراستون درفیلم »دبلیو« نقش »دیگ چنی« را 
ایفا کرده بود، درباره این معاون رییس جمهور وقت آمریکا گفت: او هنگام س��خنرانی 
به هیچ وجه سعی نمی کند تا به مخاطبان خود انگیزه بدهد، او دقیقا شبیه به یک غده 
سرطانی است. این بازیگر مش��هور که برای فیلم »دختر خداحافظی«)1۹۷۷( برنده 
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شده، درباره موفقیت فیلم »آمریکن گرافیتی« 

ساخته جورج لوکاس گفت: حقیقتا موفقیت این فیلم مرا به تعجب واداشت.
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به تازگی فاطمه علی اصغر کارشناس ارشد مطالعات 
فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران در مقاله ای نوشت: 
پژوهش در ب��اب رس��انه، ورطه ای پر خطر اس��ت. 
پیچیدگی آن همچون فیل اس��ت اندر خانه تاریک 
که هر کسی نور محدودی در این خانه تاریک روشن 
کند، تنها بخش��ی از فیل را می توان��د ببیند و تمام 

تصورش از فیل، همان بخشی است که دیده است.
پژوهش در حوزه س��ریال های دنباله دار تلویزیونی 
)soap opra( ه��م ش��کلی از این حکای��ت  دارد. 
وقتی موج جدیدی از س��ریال های دنباله دار در دنیا 
به ویژه آمریکا شروع ش��د، حدود سال های 1۹30 
بود که هنوز در ایران و کش��ورهای در حال توسعه، 
تلویزی��ون به صورت گس��ترده مورد اس��تفاده قرار 

نمی گرفت! اما از قضای روزگار، در دهه اخیر، به دلیل 
اهمیت این س��ریال ها در جذب و تأثیرگذاری روی 
مخاطب، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم به 
 اهمیت ساخت این سریال ها در تعریف سبک زندگی 
پی بردند و اکنون نفوذ مظاهر این سریال ها در ایران 

به وضوح پیداست.
هر چند که موج این سریال ها پنج سال پیش با سریال 
آمریکایی »گمشدگان« )Lost( به شبکه خانگی راه 
پیدا کرد، اما توجه عمومی جامعه به این س��ریال ها 
پس از راه اندازی این  ش��بکه ها و گل کردن سریال 
»ویکتوریا« همراه بود.همان وقت با این که این شبکه 
به شدت مورد شماتت قرار گرفت، اما چندی بعد جای 
 آن را ش��بکه تلویزیونی دیگری با سریال های ترکی 

» عش��ق ممنوع«، » ایزل« ، »روزگار تلخ«،»حریم 
سلطان« و... گرفت. داغ ش��دن بحث این سریال ها 
عاملی ش��د که پژوهش��ی در این زمین��ه به صورت 
پایان نامه دانشگاهی با عنوان»تحلیل دریافت زنان 
تهرانی از س��ریال های فارس��ی وان« شکل بگیرد؛ 
تحقیقی که نتایج آن را به سایر سریال های دنباله دار 
شبکه های دیگر هم می توان بسط داد. در این تحقیق 
سعی ش��د که عامل تولید کننده را که معموال نشان 
از توطئ��ه دارد، کنار گذاش��ته و مخاطب��ان و دلیل 
تمایلشان به دیدن این س��ریال ها مورد بررسی قرار 
گیرد. اگر چه این تحقیق در چندین مرحله و درمورد 
»نحوه مصرف«، »دریافت مخاطبا« و »تأثیرگذاری« 
مورد بح��ث و تحلیل قرار گرفته اس��ت، اما به دلیل 

گستردگی بحث ها بیشتر درمورد دریافت مخاطبان 
و دالیل آن، نکاتی که شاید برای هر مخاطب ایرانی 
قابل تأمل باش��د، مطرح می شود؛ مخاطبانی که اگر 
س��اعت کاری داشته باش��ند، روزی دو ساعت و اگر 
بیکار و خانه دار باشند، روزی چهار ساعت را به دیدن 

این سریال ها اختصاص می دهند.
از آنجایی ک��ه براس��اس نظریه دریاف��ت و رویکرد 
اس��تفاده و خرس��ندی، مخاط��ب، خ��ود تصمیم 
می گیرد چه برنامه ای را و از کدام وس��یله ارتباطی 
انتخاب کند، این رویکرد به دنبال علل وانگیزه هایی 
اس��ت که مخاطب را وام��ی دارد به ط��رق مختلف 
و اش��کال گوناگون از رس��انه اس��تفاده کند. بیشتر 
مخاطبان »تفریح و س��رگرمی« را مهم ترین دلیل 
دیدن این سریال ها عنوان کردند که نشان از فقدان 

سرگرمی های دیگر برای مخاطبان ایرانی است.
»موضاع��ات ج��ذاب و ارای��ه مس��ائل عاطف��ی و 
خانوادگی«، یکی دیگر از دالیل دیدن این سریال ها 
ازس��وی مخاطبان عنوان ش��ده اس��ت؛ دلیلی که 
همواره از مهم ترین دالیل دیدن س��ریال های عامه 
پس��ند در تمام کش��ورها بوده اس��ت. موضوعاتی 
ملودرام گونه با محوریت مس��ائلی همچون تناسخ، 
شبیه س��ازی، تغییرچهره و... موضوعاتی اس��ت که 
می تواند ب��رای مخاطب کش��ش و تمای��ل دیدن و 
دنبال کردن س��ریال ها را ایجاد کند. به نظر می رسد 
وج��ود چالش های خانوادگ��ی و اجتماعی همچون 
دروغ  و خیانت که در میان روابط انسان ها با همدیگر 
وجود دارد، می تواند نوعی جاذبه برای بینندگان به 
وجود آورد. نبود داستان هایی با موضوعات نام برده 
در س��ریال های تلویزیون ایران باعث شده است که 
بسیاری از مخاطبان جذب سریال های شبکه فارسی 

وان و سایر سریال های خارجی شوند.
»زیبایی  بصری«، یک��ی دیگر از دالی��ل دیدن این 
سریال هاست که مصاحبه شوندگان در قالب کلماتی 
همچون ش��خصیت های زیبا، دکورهای فوق العاده، 
رنگ های بی نظیر، لباس های��ی با مدل های زیبا، به 
آن اشاره کردند. به نظر می رسد فقدان زیبایی های 
بصری در جامعه، باعث شده است که این مخاطبان 
در جستجوی زیبایی در سریال ها باشند. باورکردنی 
نیست، اما جستجوی »شادی« یکی دیگر از عوامل 
دیدن این سریال هاست. به نظر می رسد که در حال 

حاضر بسیاری از زنان در ایران، افراد شادی نیستند. 
شاید برای همین است که آمارها نشان می دهد که 
زنان ایرانی سه برابر زنان دنیا دچار افسردگی هستند.

»تعامل با اعضای خانواده«، مس��ئله دیگری اس��ت 
که در زمینه دریاف��ت زنان تهرانی از س��ریال های 
فارس��ی وان نقش مؤث��ری دارد. در واق��ع می توان 
گفت ک��ه دیدن ای��ن س��ریال ها در خان��واده، یک 
نوع دورهمی برای اعضای خانواده اس��ت تا بیش��تر 
همدیگر را ببینند و بتوانند درمورد مسائلی همچون 
شخصیت های س��ریال ها حرف بزنند و در قالب آن 

 مس��ائل و مش��کالت خود را هم عنوان کنند. افزون 
بر موارد نام برده، »کسب آرامش« و »تلطیف زندگی 
روزمره«، »شکس��تن تابوها «، داش��تن »هیجان و 
 ایجاد حس کنجکاوی«، رفتن به» دنیای خیالی« و 
ب��ا ش��خصیت ه��ا هم��راه ش��دن و مس��ائل و 
مش��کالت زندگ��ی را از ی��اد ب��ردن، » گ��ذران 
 اوقات«،»آش��نایی ب��ا س��بک زندگی کش��ورهای 
 دیگر« و » همذات پنداری« از دیگر دالیل دیدن این 
 سریال هاست؛ موضوعاتی که کمتردر سریال های

ایران��ی م��ورد توج��ه ب��وده اس��ت و اکنون م��ا از 
ای��ن قافله عق��ب افتادیم و این س��ایر کش��ورهای 
 دنیا هس��تند ک��ه ن��ور را به ه��ر کج��ای فیل که 
بخواهند، م��ی اندازند و م��ا همان قس��مت را تنها 

می بینیم.

از »زیبایی بصری« تا »دور هم نشستن با اعضای خانواده«

علل گرایش به سریال های ماهواره ای کدامند؟

امروزه در حالی که  بیشترمخاطبان »تفریح و سرگرمی« را مهم ترین دلیل دیدن سریال های ماهواره ای عنوان کردند  گروه 
که نشان از فقدان سرگرمی های دیگر برای مخاطبان ایرانی است. »زیبایی  بصری«، جستجوی »شادی«، »شکستن فرهنگ

تابو ها«، داش�تن »هیجان و ایجاد حس کنجکاوی«، رفتن به »دنیای خیالی« و با شخصیت ها همراه شدن و مسائل و 
مشکالت زندگی را از یاد بردن، از دیگر علل تماشای این سریال ها از جانب مخاطبان ایرانی عنوان شده است.

از آنجایی که براس�اس نظریه 
دریاف�ت و رویکرد اس�تفاده 
و خرس�ندی، مخاط�ب، خود 
تصمیم می گیرد چه برنامه ای 
را و از ک�دام وس�یله ارتباطی 
انتخ�اب کن�د، ای�ن رویکرد 
به دنب�ال عل�ل وانگیزه هایی 
است که مخاطب را وامی دارد 
به ط�رق مختل�ف و اش�کال 
گوناگون از رس�انه اس�تفاده 

کند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

رالی خانوادگی در زاینده رود
رالی خانوادگی اس��تان اصفه��ان همزمان با روز خانواده در مس��یر 

اصفهان- سد زاینده رود و بالعکس برگزار می شود.
رییس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اظهارکرد: طبق اعالم 
قبلی مبنی بر این که رالی خانوادگی استان اصفهان در آبان  برگزار 
می ش��ود، جمعه 19 آبان ، همزمان با روز خانواده را برای این برنامه 

اختصاص دادیم.
وی افزود: عالقه من��دان تا 16 آبان م��اه در هیأت موتورس��واری و 
اتومبیلرانی استان، اداره تربیت بدنی شهرستان و باشگاه کارتینگ 
مجموعه ورزشی شهدای ارتش می توانند ثبت نام کنند و همچنین 

مبلغ ثبت نام 500 هزار ریال است.
غالمرضا مصدقیان با بیان این که رالی خانوادگی استان اصفهان در 
مسیر اصفهان-سد زاینده رود و بالعکس برگزار می شود، تصریح کرد: 
با توجه به این که رالی خانوادگی س��ال گذش��ته در آذرماه که هوا 
سردتر است، برگزار ش��د، مس��یر اصفهان-نائین را انتخاب کردیم، 
اما رالی امسال در آبان  برگزار می ش��ود و هوای مسیر اصفهان- سد 

زاینده رود در این ماه بهتر است.
رییس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان افزود: قصد 
داریم رقابت را با یکصد خ��ودرو برگزار کنیم، اما ت��ا حداکثر 120 

خودرو نیز می توانیم ثبت نام کرده و در مسابقه شرکت دهیم.
وی با اشاره به فعالیت های اساس��ی اتومبیلرانان و همراهان، مانند 
کارهای محاس��باتی، نقش��ه خوانی و رعای��ت قوانی��ن راهنمایی  و 
رانندگی، اف��زود: خوب راندن، رعایت س��رعت، تعیین مس��افت با 
استفاده از GPS، زمانبندی و کنترل دقیق از اقدامات اساسی راننده، 
کمک راننده و همراهان است و اساس امتیازدهی بر همین مبناست.

رییس هیأت موتورس��واری و اتومبیلرانی اس��تان اصفه��ان افزود: 
همراهان با کمک لپ تاپ و دیگر وس��ایل محاس��باتی می توانند در 

موفقیت اتومبیلران مؤثر باشند.

نامه تهدیدآمیز فیال به وزارت ورزش
فدراسیون جهانی کشتی با ارسال نامه ای تهدیدآمیز به وزارت ورزش 
و جوانان، کشتی ایران را تهدید به تعلیق کرده است. گفته می شود 
دلیل ارس��ال این نامه تهدیدآمیز عدم ارس��ال اساس نامه اصالحی 
از س��وی وزارت ورزش و جوانان برای تأیید به فدراس��یون  جهانی 

کشتی است. 

سیمین نایب قهرمان شد
در آخرین روز برگزاری دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر 
تنیس باشگاه های کشور، تیم گاز تهران با کسب10 امتیاز در جایگاه 
نخست ایستاد. در پایان روز پنجم و آخرین روز از دور رفت این رقابت ها 
نیرو نش��اط تهران با نتیجه ۴ بر صفر صبا طب شیراز را شکست داد 
و دیدار البرز گاز کیش و گاز تهران با تس��اوی 2 بر 2 به پایان رسید. 
بدین ترتیب گاز تهران با 10 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، سیمین 
سپاهان اصفهان با 9 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت، البرز گاز کیش 
با ۷ امتیاز سوم شد و نیرو نش��اط تهران با ۳ امتیاز و صبا طب شیراز 
بدون امتیاز در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند. این مس��ابقات از 
اول آبان ماه به مدت پنج روز با سرداوری علی حداد تهرانی و داوری 
سینا ابراهیمیان، حمید رضایی، امیر حسین موسوی، مهدی ملک زاده و 
سیامک اکبری و مدیریت فرشاد صفتی در آکادمی تنیس بین المللی 

استقالل پیگیری شد. 

 رسانه برتر در اسلحه اپه
 به قهرمانی رسید

بازیکنان تیم شمش��یربازی رس��انه برتر در رقابت های اسلحه اپه 
قهرمانی کشور بانوان در دو بخش تیمی وانفرادی به عنوان نخست 
دست یافتند. رقابت های شمشیربازی قهرمانی کشور بانوان در رده 

سنی بزرگساالن در بخش تیمی اسلحه اپه پیگیری شد. 
بر این اس��اس، در پایان رقابت های تیمی اس��لحه اپه که با حضور 
نمایندگان 1۳ اس��تان انجام ش��د، پس از برگ��زاری 1۷ بازی، تیم 
رسانه برتر اصفهان قهرمان ش��د، تهران دوم و تیم های آذربایجان 
غربی و همدان به عنوان سوم مشترک رسیدند. همچنین در بخش 
انفرادی این رقابت ها مریم پوردانا از تیم رسانه برتر به عنوان نخست 
دست یافت. اعظم بختی دیگر شمش��یرباز این تیم دوم شد و بهاره 
غیاث آبادی و وحیده نادعلی به ترتیب از تهران و یزد به عنوان سوم 

مشترک دست یافتند. 

مایلی کهن سرمربی گهر شد
محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی گهر برگزیده شد. بعد از مذاکره 
مسئوالن گهر با گزینه های مدنظر خود، محمد مایلی کهن با پذیرش 
شرایط این تیم به عنوان سرمربی جدید گهر برگزیده شد. مایلی کهن 
سرمربی تیم هایی مثل  سایپا، فوالد، پیکان و... بوده است و بهترین 
نتیجه وی مقام سومی با س��ایپا در لیگ است. او در سال های اخیر 
موفقیت چندانی نداشته، اما همیشه بیرون از زمین، فوتبال خود را 
مطرح نگه داشته است. گهر که توسط حسین هدایتی خریداری شده 

در اولین بازی با مایلی کهن مقابل استقالل قرار می گیرد. 

گفتم با 50 میلیون در سپاهان می مانم 
اما  نگذاشتند 

 مهدی کریمیان/بازیکن تیم تراکتورسازی
تا به امروز که چهار ماه از جدایی ام گذش��ته، نمی دانم چه شد که کنار 
گذاشته شدم. نمی دانم چه کس��ی مرا نخواست. یک بار گفتند مربی تو 
را نمی خواهد، ی��ک بار گفتند مورد تأیید کمک مربی نیس��تی! گفتند 
قراردادت باالست، اما من گفتم سفید امضا می کنم. به شوخی 
گفتند اگر سفید امضا کنی رقم قراردادت را 50 میلیون 
می نویسیم که باز هم گفتم دوس��ت دارم در سپاهان 
بمانم، حتی با 50 میلیون. من و رحمان احمدی واقعاً 
دوست داشتیم در سپاهان بمانیم، اما ممنون می شوم 
بگویند چرا مرا از سپاهان کنار گذاشتند. در فوتبال 
دنیا بی سابقه اس��ت که هواداران یک تیم 
بیش از 90 دقیقه بازیکن س��ابق خود را 
تش��ویق کنند. مردم اصفهان برای من 

سنگ تمام گذاشتند. 

6
برلوسکنی به زندان محکوم شد

دادگاهی در ایتالیا، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق این کشور را به دلیل فرار مالیاتی 
به چهار سال زندان محکوم کرد. مالک ۷6 س��اله باشگاه میالن به احتمال فراوان به این 
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سونامی عمرانی در اصفهان!

                       اولین بازی در نقش جهان؛ نیمه اول سال92 
کربکندی: فوتبال ایران فقر هافبک دفاعی و مهاجم دارد

دژاگه  وقوچان نژاد فراتر از ایران هستند

سرپرس��ت معاونت عمرانی اس��تانداری اصفهان ب��ا بیان این 
 که ورزش��گاه نقش جهان اصفه��ان تا پایان دول��ت دهم به 
بهره برداری خواهد رسید، گفت: نخستین مسابقه فوتبال در 

نیمه اول سال آینده در این ورزشگاه برگزار می شود.
مهدی جمالی نژاد با بی��ان این که تکمیل این ورزش��گاه به 
همراه 1۴ پروژه عمرانی دیگر از اهمیت بیشتری در اصفهان 
برخوردار اس��ت، تصریح ک��رد: مدیران این اس��تان و وزارت 
 ورزش و جوانان تالش و جدیت خود را برای تکمیل ورزشگاه 
نیمه تم��ام اس��تان اصفهان که بی��ش از 16 س��ال به طول 

انجامیده، به کار گرفته اند.

وی تأکید کرد: عملیات تکمیلی ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
شدت گرفته و هر دو هفته یک بار جلس��ه ای با حضور مدیر 
شرکت تجهیز و توس��عه اماکن ورزش��ی، پیمانکار و معاون 
عمرانی اس��تاندار اصفهان برای بررس��ی رون��د تکمیلی این 
ورزش��گاه برگزار می ش��ود. جمالی نژاد با اش��اره به این که 
سونامی عمرانی در استان اصفهان در حال شکل گیری است، 
افزود: تکمیل ورزشگاه نیمه تمام نقش جهان در جریان این 
سونامی به بهره برداری خواهد رسید. وی تصریح کرد: آنچه 
برای ما اهمیت دارد، فراهم کردن زمینه برگزاری مس��ابقات 
فوتبال در این ورزشگاه اس��ت و برای دستیابی به این هدف، 
 باید زمین چمن و کاس��ه ورزشگاه با ش��تاب بیشتری آماده

بهره برداری ش��ود. سرپرس��ت معاونت عمرانی اس��تانداری 
 اصفهان گفت: متأسفانه در گذشته توجه به برخی حاشیه ها

موجب شده تا تکمیل کاسه ورزش��گاه به مدت چندین سال 
عقب بیفتد ام��ا اکنون توجه خ��ود را به تکمی��ل این ناحیه 

ورزشگاه و زمین چمن آن معطوف کرده ایم.
 وی با بیان این که س��اختمان های جانبی ورزش��گاه پس از 
بهره برداری کاس��ه ورزش��گاه به مرور زمان تکمیل خواهد 
 ش��د، افزود: اقدامات اولیه برای آماده کردن زمین ورزشگاه 
نقش جهان انجام ش��ده و به زودی زمین چمن این ورزشگاه 
آماده بهره برداری می شود. جمالی نژاد اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان را ۳0 میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: مس��ئوالن عالی رتبه قول تأمین اعتبار مورد نیاز این 

مجموعه ورزشی را داده اند.

یک کارشناس فوتبال معتقد اس��ت که امروزه فوتبال از کار 
فردی بیرون آمده و کار گروهی جایگزینش شده است و یک 
بازیکن، زی��اد در طول بازی اثر گذار نیس��ت مگر در محوطه 
جریمه. به اعتقاد رسول کربکندی، یکی از دالیلی که بازیکنان 
کنونی انگیزه ای برای بهتر نش��ان دادن مهارت های فردی 
شان نشان نمی دهند داشتن پول زیاد این بازیکنان است: در 
گذشته باید برای حفظ شرایط تالش دو چندان می کردی و 
از خیلی تفریحات می گذش��تی، اما فوتبالیست االن در کنار 
فوتبال تفریحاتش دو برابر شده و زمانی نیز بود که اگر بازیکنی 
بد کار می کرد همه طلبکارش بودند، اما االن کسی کاری به 

بازیکنان ندارد و مربی قربانی می شود و متأسفانه اثر گذاری 
این بازیکنان هر روز کمتر می شود.

وی می گوید: ام��روز فوتبال از کار فردی بی��رون آمده و کار 
گروهی جایگزینش ش��ده و یک بازیکن زی��اد در طول بازی 
اثر گذار نیست مگر در محوطه جریمه؛ امروزه به کار گروهی 
بیشتر اهمیت می دهند و بازیکنان در قالب یک تیم تاکتیکی 
هس��تند. اگر بخواهی��م مهارت های تک ت��ک بازیکنان تیم 
سپاهان را بررس��ی کنیم، بازیکنی نیس��ت که به آن صورت 
مهارت کافی را برای حضور در تیم ملی داشته باشد، اما همین 
بازیکنان در قالب کار گروهی بهتری��ن عملکرد را دارند. این 
تیم کار گروهی را خوب انجام می دهد، اما بازیکنی نیست که 
مهارت خاصی داشته باش��د و برخی بازیکنان هستند که در 
باشگاهشان عملکرد خوبی دارند، اما در حد تیم ملی نیستند؛ 
چرا که در تیم ملی دیگر کار گروهی شاید کمتر مطرح باشد و 
باید هر فرد اثرگذاری داشته باشد. خیلی ها خوب هستند، اما 

در کارگروهی، نه کار فردی.
به اعتقاد کربکن��دی در فوتبال ایران فق��ر هافبک دفاعی و 
مهاجم وجود دارد. او نیم نگاهی هم به لژیونرهای ایرانی مثل 
قوچان نژاد و دژاگه دارد و در مورد آنها می گوید: قوچان نژاد 
و دژاگه نش��ان دادند بازیکنانی فراتر از بازیکنان ما هس��تند 
و اثرگذاری باالیی دارند که نش��ان دهنده این اس��ت که در 
فوتبالی که تمرین کرده اند چقدر سطحش از فوتبال ما باالتر 
بوده است. این بازیکنان ناش��ناخته هستند و می توانند برای 

تیم ملی بهترین باشند.

عکس نوشت
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گفت��ه ش��ده در این عک��س ک��ه مربوط ب��ه ش��ادی جیمز 
رودریگس، ش��ماره 10 پورتو و زننده تک گل بازی دیدار پورتو 
و پاری س��ن ژرمن اس��ت، در میان تماش��اگران یک روح دیده 
می ش��ود. برخ��ی روزنامه های پرتغال��ی، این ش��بح را یکی از 
طرفداران جیمز رودریگس، ستاره کلمبیایی پورتو خوانده اند 
و به این نکته اشاره کرده اند که هر زمان این مهاجم کلمبیایی 
گل می زند، این روح هم در ورزش��گاه ظاهر می ش��ود و شادی 
می کند. این روزنامه ها همچنین نوش��ته اند با دقت بیش��تر در 
چهره این روح فوتبال دوس��ت، می توان دریاف��ت که او متعلق 
به زمان دیگری اس��ت. اگر به لباس های تن او و مدل موهایش 
توجه کنید، به نظر می رسد که او متعلق به قرن گذشته میالدی 
باشد. این عکس که روز سوم اکتبر 2012 در یکی از بازی های 
لیگ قهرمانان اروپا و توس��ط آژانس خب��ری »ای پی« گرفته 

شده، در وب سایت رسمی این آژانس خبری قرار گرفته است؛ 
یعنی این که این عکس دستکاری و این شبح توسط فتوشاپ و 
یا برنامه های مشابه ویرایش عکس اضافه نشده و برای اطمینان 
می توان به عکس های این آژانس خبری معتبر رجوع کرد. این 
تصویر احتماالً نتیجه عکس گرفتن های پشت سر هم و با سرعت 
باالی شاتر دوربین است؛ چراکه ثبت چنین تصاویری به ندرت 
ممکن است و معموالً عکس ها تار می شوند ولی هرچه سرعت 
عکاسی و شاتر دوربین باالتر باشد، عکس هایی که در آن شیء 
متحرک وجود دارد، بهتر و با وضوح بیشتری گرفته می شوند. 
در این عکس، چهره این شبح کاماًل واضح است و نمی توان گفت 
این یک خطای دید و یا تاری عکس و یا ش��یئی است که شبیه 
یک انسان دیده می شود. البته صاحب نظران عکاسی می توانند 

درباره صحت این ادعا نظر دهند.

حضور یک روح در ورزشگاه پورتو!

بع��د از مدت ها بحث و جدل بر س��ر 
مسعود 
برگزاری یا عدم برگزاری جام حذفی به افشاری

نظر می رس��د ک��ه ای��ن ماج��را به 
سرانجامی نخواهد رسید و تقابل مخالفان در مقابل موافقان این 
مس��أله هنوز هم خروجی قطعی در این زمین��ه تحویل اهالی 
فوتبال ایران نداده است. فشردگی بازی های تیم ملی فوتبال 
در راه رسیدن به جام جهانی فوتبال و اردوهای بلند مدت این 
تیم، باعث شد تا کی روش به صورت ضمنی موافقت مسئوالن 
فدراس��یون فوتبال را برای لغو جام حذفی به دس��ت بیاورد تا 
ش��اید از این طریق هم بازی های لیگ دوازدهم با زمانبندی 
مناسب تری برگزار شود و هم فشار وارد شده به ملی پوشان در 
عرصه داخلی لطمه ای به مصالح تیم ملی نزند، اما این طرح از 
همان زمانی که مطرح ش��ده تا به امروز مخالفان زیادی را در 
مقابل خود دیده و حتی پیشنهاد خنده داری مثل برگزار شدن 
بازی های جام حذفی بدون حضور ملی پوش��ان هم نتوانست 
این گره کور را باز کن��د، چون تیم هایی مثل پرس��پولیس و 
استقالل که ملی پوشان فراوانی در ترکیب خودشان دارند، به 
صورت طبیعی مخالف این طرح خواهند ب��ود و از آنجایی که 
مدی��ران این دو باش��گاه مجبورن��د برای راضی نگهداش��تن 
هوادارانشان از هر راه ممکن به یک جام دست پیدا کنند، پس 
عالقه مند هس��تند تا با  حض��ور در بازی ه��ای تک حذفی و 
شکست دادن تیم هایی از لیگ های دسته دو و دسته یک به 
قهرمانی جام حذفی نزدیک شوند. جام حذفی همیشه به عنوان 

یکی از راه های نزدیک برای رسیدن به سهمیه آسیایی مطرح 
بوده و در سال های گذشته تیم هایی مثل ذوب آهن، صباباتری و 
حتی پرسپولیس علی دایی که توفیقی در لیگ برتر نداشتند با 
رسیدن به حداکثرپنج پیروزی متوالی، موفق شدند این سهمیه 
آسیایی را به دست آورند و راهی لیگ قهرمانان آسیا شوند و به طور 
طبیعی امسال هم تیم هایی هستند که اگر توانایی قهرمانی در 
لیگ را نداش��ته باش��ند با نگاهی ویژه به ج��ام حذفی در پی 
رسیدن به سطوح بین المللی فوتبال درسطح آسیا خواهند بود. 
تیم هایی مثل پرسپولیس، تراکتورس��ازی،ملوان، نفت تهران و 
حتی راه آهن به صورت علنی اعتراض خودشان را نسبت به لغو 
این مس��ابقات اعالم کرده اند و از طرف دیگر تیم هایی مثل 
پیکان و نفت آبادان که حتی به پایان رساندن لیگ هم برایشان 
س��خت ش��ده یکی از موافقان طرح س��ازمان لیگ برای عدم 
برگزاری جام حذفی هستند. برگزار نشدن جام حذفی هرچند 
که فرصت بیشتری در اختیار تیم ملی و فوتبالیست های حاضر 
در لیگ برتر قرار می دهد، ولی با توجه به این که سهمیه جام 
حذفی به تیم چهارم لیگ انتقال پیدا می کند-البته در صورتی 
که چهار سهمیه فوتبال ایران مورد تأییدAFCقرار گیرد- آن 
وقت لیگ هم از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد شد. در هر 
صورت باید منتظر ماند و دید که در نهایت ائتالف کی روش و 
کفاش��یان برای حذف جام حذفی از تقویم فوتب��ال ایران به 
سرانجام می رسد یا اعضای حاضر در مجمع فدراسیون فوتبال 

رأی قطعی رییس فدراسیون را باطل می کنند.

با پای��ان دوره چهار س��اله ریاس��ت 
گروه 
ورزش

مصطفی رئیسی در هیأت تکواندوی 
استان اصفهان، مجمع انتخاباتی این 
 هیأت برای معرفی رییس جدید، بیس��ت و چهارم آبان برگزار 
می ش��ود. ثبت نام از کاندیداهای احراز پس��ت ریاست هیأت 
تکواندوی استان انجام شده است و در این میان نام چهره هایی 
آش��نا نیز به چش��م می خورد. مصطفی رئیسی رییس هیأت 
تکواندوی استان اصفهان هرچند مدتی پیش از استعفا سخن 
می گفت و چندان تمایلی به ادامه کار در این هیأت نداشت، اما 
برای ش��رکت در انتخابات این هیأت بار دیگر آمادگی خود را 
اعالم کرده است. رئیسی البته مدتی اس��ت در گمرک تهران 
مش��غول به فعالیت اس��ت و رییس پروازی به شمار می رود. 
هرچند او مدتی است هیأت تکواندوی استان را از راه دور اداره 
می کند و چندان نیز از اوضاع و احوال هیأت باخبر نیست، اما 
تمایل خود را برای ادامه فعالیت در این هیأت اعالم کرده است.  
در میان نامزدهای انتخاباتی هیأت تکواندوی استان نام یداهلل 
رضوانی دبیر کنونی هی��أت نیز دیده می ش��ود. محمد تقی 
حاتمی ملی پوش و قهرمان پومسه آسیا و جهان برای انتخابات 
هیأت ثبت نام کرده است و در میان دیگر نامزدها نیز می توان 
نام احسان صرامی رییس س��ابق هیأت شمشیربازی استان و 
شهرام اهلل آبادی داور و مربی تکواندو را دید. عملکرد رئیسی در 
هیأت تکواندوی استان به لحاظ مقایسه با معیارهای فدراسیون 
در سال های اخیر مثبت بوده است و این هیأت در سال های 

اخیر عناوین دوم و سوم رتبه بندی کشور را در میان هیأت های 
اس��تان ها در اختیار داش��ته اس��ت، اما برخی اهالی تکواندو 
مدیریت سنتی را ضعف اصلی این هیأت می دانند. عدم حمایت 
از ملی پوشان برای حضور در لیگ برتر در قالب تیمی از اصفهان 
یکی از نقاط ضعف فعالیت هیأت تکواندوی اصفهان بوده است  
و به لحاظ برگزاری مس��تمر کالس های مربیگری و داوری و 
اعزام های کشوری در سال های اخیر موفق عمل کرده است. 
باید دید مجم��ع انتخاباتی هیأت تکواندوی اس��تان اصفهان 
در روز بیس��ت و چهارم آبان تمایل خود را به دور کاری رییس 
کنونی ابراز می کنند و یا خواستار تغییر در مدیریت این هیأت 

می شود؟

بعد از 12سال هوای تازه می خواهیم
قهرمان تکواندوی جهان و آسیا و کاندیدای احراز پست ریاست 
هیأت تکواندوی اس��تان اصفهان در این باره می گوید: هیأت 
تکواندوی استان بعد از دوازده، سیزده سال نیاز به تغییر دارد 
و هدف من برای حض��ور در انتخابات ایج��اد تغییر و اعتالی 
تکواندوی استان است. محمد تقی حاتمی در گفتگو با ایمنا به 
پشتوانه تجربه کارمندی خود، این اعتماد را به خود و مدیریتش 
دارد و معتقد است می تواند به تکواندوی استان خدمت کند:  
من شخصا طالب ریاست و فرد پشت میز نشینی نیستم و اگر 
وارد این عرصه شدم برای حمایت از تکواندو و اعتالی این رشته 

در استان و کشور بوده است. 

عدم حمایت از 
ملی پوشان برای 
حضور در لیگ 
برتر در قالب تیمی 
از اصفهان یکی از 
نقاط ضعف فعالیت 
هیأت تکواندوی 
اصفهان بوده و 
به لحاظ برگزاری 
مستمر کالس های 
مربیگری و داوری و 
اعزام های کشوری 
در سال های اخیر 
موفق عمل کرده 
است

 فشردگی 
بازی های تیم 
ملی فوتبال در راه 
 رسیدن به 
جام جهانی فوتبال 
و اردوهای بلند 
مدت این تیم، 
 باعث شد 
 تا کی روش 
به صورت ضمنی 
موافقت مسئوالن 
فدراسیون فوتبال 
 را برای لغو 
 جام حذفی 
به دست بیاورد

2۴ آبان مجمع انتخاباتی هیأت تکواندوی استان  گره کور جام حذفی باز نشد

بعد از 12سال، هوای تازه می خواهیمرؤیای شیرین سهمیه آسیایی



یادداشت

 تکمیل تونل دوم رخ 
با کمبود اعتبار مواجه است

مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری گفت: تکمیل پروژه ملی تونل دوم رخ و راه های دسترسی 

آن با کمبود اعتبار مواجه است.
حسینعلی مقصودی بیان داشت: راه وشهرسازی در این پروژه هشت 
میلیارد تومان به پیمانکار بدهکار اس��ت و این اعتب��ار باید از ردیف 

ملی تأمین شود.
وی تصریح کرد: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان در سال جاری 
قرار بود ش��ش میلیارد تومان از این اعتبار در نیمه نخس��ت امسال 
 تأمین ش��ود، اما تاکنون هیچ اعتباری برای این طرح ابالغ نش��ده 

است.
مقصودی ادامه داد: همچنین در س��فر وزیر، تخصیص پنج میلیارد 
تومان اعتبار ملی در نیمه دوم امسال نیز برای تکمیل این پروژه در 
دستور کار قرار گرفت که این اعتبار هم هنوز تخصیص نیافته است.

وی افزود: هم اکنون نصب روش��نایی، تابلوها، آسفالت و نصب گارد 
تونل دوم رخ باقی مانده که در صورت تأمی��ن اعتبار مورد نیاز، این 

پروژه ظرف یک ماه به بهره برداری می رسد.
مقصودی یادآور ش��د: تونل دوم رخ، 98 درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد و با بهره برداری از آن، رفت و آمد در مسیر شهرکرد - اصفهان 

آسان می شود.

خبر ویژه

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک 
               محمدحسن بهادر

 این طرح در راستای اجرای سیاست های دولت در تکریم ارباب 
رج��وع و با هدف ارایه اطالع��ات و راهنمایی های الزم و هدایت 
مراجع��ان به ادارات ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان های تابعه 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است تا بتوان در سطح 

وسیع تر و گسترده تری خدمات ارایه داد. 
در واقع چون خدمت به مردم و خلق خدا از وظایف ذاتی کارکنان 
 اس��ت، الزم اس��ت همه برای نهادینه ش��دن خدمت رس��انی به 
م��ردم ت��الش کنی��م و همچنین تحق��ق دول��ت الکترونیک به 
برنام��ه  ری��زی بلندمدت و 
فرهنگ س��ازی نیاز دارد و 
برای تحقق آن به توس��عه 
فن��اوری  زیرس��اخت های 
اطالع��ات نی��از اس��ت ت��ا 
هموطن��ان در مراجعات به 
واحدهای ثبت اسناد کمتر 

دچار مشکل بشوند.

راه اندازی میزخدمت ارباب رجوع 
درثبت اسناد 

چهره روزیادداشت
برگزاری مسابقه نقاشی در سورشجان

 کتابخانه عمومی فردوسی در آستانه عید سعید قربان مسابقه نقاشی ویژه کودکان برگزار 
کرد. ف��روغ حبیبیان مس��ئول کتابخانه عمومی فردوس��ی گفت: ک��ودکان عالقه مند در 
کارگروهی نقاشی خالق با اثر انگشت و گواش به روی پارچه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
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س�مینار اعتیاد و اختالالت روان تنی در 
شهرکرد برگزار شد

همای��ش اعتی��اد و اخت��الالت روان تن��ی ی��ا 
سایکوس��وماتیک با حض��ور جمعی از پزش��کان و 
کارشناسان دانشگاهی و اساتید و پزشکان آلمانی در 

این دانشگاه برگزار شد.
معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد، 
هدف از برگزاری این س��مینار را آشنایی با شناخت 
اختالالت روان تنی سایکوس��وماتیک ک��ه در واقع 
بررسی بیماری های جس��می و روحی است، عنوان 

کرد.
کار ش��ناس ارش��د روانشناس��ی و از اعضای پروژه 

سایکوس��وماتیک و انجمن بین المللی رازی نیز در 
این همایش گفت: انجمن رازی درس��ال ۲۰۰۶ به 
همت پروفسورمشرف تأس��یس شد.غالمرضا یگانه 
ارتقای علم روانشناس��ی و روان درمانی و پزش��کی 
بیماری های روان تنی را از اه��داف برپایی همایش 
بر شمرد و تصریح کرد: این هدف یکی از محورهای 
کارهای آموزش��ی و ارتباط بین دو دانشگاه ایران و 
آلمان بوده اس��ت.یگانه افزود: در این زمینه تاکنون 
کارهای تأثیرگذار به وفور انجام و با اس��اتید آلمانی 
به طور مستقیم ارتباط برقرار شده است. پروژه های 
زیادی نیز در زمینه های بالینی اجرا ش��ده و درحال 
اجراست.وی با تأکید بر این که اساتید دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد در این زمینه کارهای تأثیرگذاری را 
انجام داده اند، خاطرنشان کرد: به این اساتید تبریک 
می گوییم که انجام مجله روان تنی را به عهده گرفتند 
و از س��ال آینده نیز مجله روان تنی در این دانشگاه 
چاپ خواهد شد. الزم به ذکر است پروفسور لیف که 
از نویسندگان مشهور در این زمینه است، سرپرستی 

مجله را به عهده می گیرد.

چهارمح�ال و بختی�اری اولین اس�تان 
منتخب در جایگزین بیمه سالمت ایرانیان به 

جای بیمه های موجود است
سرپرست بیمه سالمت ایرانیان و معاون وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی از جایگزین شدن بیمه سالمت 
ایرانیان به جای بیمه های موجود در س��طح کشور 
خبر داد و گفت: استان چهارمحال و بختیاری اولین 
اس��تان منتخب در خصوص ای��ن جایگزینی بوده 
اس��ت. سرپرس��ت بیمه س��المت ایرانیان و معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در س��فر به اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از جایگزین شدن بیمه سالمت 
 ایرانیان به جای بیمه های موجود در س��طح کشور

 خبر داد.
عمادی افزود: از ۱۵ ش��هریور ماه امس��ال سازمان 
بیمه س��المت ایرانیان زیر نظر وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی به جای بیمه خدمات درمانی فعالیت 
می کند. وی تصریح ک��رد: تطمیع تمامی بیمه های 
موجود در کشور به اس��تثنای بیمه خدمات درمانی 

نیروهای مسلح، هدف اصلی این سازمان است.
وی با بیان این که هدف اصلی از تشکیل این سازمان، 
رفع هم پوش��انی بیم��ه ای و تجمی��ع منابع تمامی 
بیمه های درمان در سراس��ر کش��ور و رفع تبعیض 
عدالتی در ارایه خدمات سالمت است، گفت: تمامی 
سازمان هایی که وظیفه ارایه خدمات بیمه درمان را 

دارند، بایستی در این سازمان مستقر شوند. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان 
کرد: با توجه به بررس��ی هایی که در این زمینه و در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است، 
این استان جزء استان های پیش��رو بوده و پیشرفت 
خوبی در خصوص توسعه فرهنگ بیمه داشته و اولین 
اس��تانی که در این زمینه انتخاب شده است، استان 

چهارمحال و بختیاری بوده است.

بی�ش از ۶ ت�ن م�واد غذایی فاس�د در 
شهرکرد معدوم شد  

معاونت بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد 
گفت: با حض��ور فرماندار ونماینده دادس��تان مقدار 
۶۷۳۲ کیلو گرم م��واد غذایی تاریخ گذش��ته وغیر 
بهداشتی معدوم گردید. دکتر محسن آقایی گفت: 
این مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد توسط بازرسین 
بهداشت محیط این مرکز در طی مهرماه 9۱ از سطح 
مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی جمع آوری گردید که 
با حضور نماینده فرماندار و دادس��تان صورتجلسه 

ومعدوم گردید.
وی افزود: از ابتدای س��ال 9۱ تا پای��ان مهرماه طی 
۱۰هزار بازدید که توس��ط ۲۰تیم بازرسی بهداشت 
محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهرستان 
شهرکرد انجام ش��د، بالغ بر ۱۴هزار کیلو گرم مواد 

غذایی جمع آوری ومعدوم گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال 9۱ تا کنون ۳8۰ 
مورد اخطاریه از س��وی بهداشت محیط شهرستان 
صادر و۶۷۰ مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضائی 
وتعزیرات حکومتی ارجاع ش��ده است، همچنین در 
این مدت ۳۱ مرکز دارای تخلف بهداشتی پلمب شده 
است. وی در پایان گفت: بر اساس برنامه زمانبندی 
شده، استان های مازندران، فارس، مرکزی و خراسان 
شمالی جزء استان هایی هس��تند که تا پایان امسال 

صاحب بیمه سالمت ایرانیان می شوند.

عی�ادت نماینده ولی فقی�ه ازمصدومان 
حادثه اتوبوس راهیان نور

نماینده ولی فقیه در اس��تان وامام جمعه شهرکرد 
به همراه هیأتی متش��کل از دبیر س��تاداحیای امر 
به معروف ونهی از منکر اس��تان، نماینده ولی فقیه 
در دانش��گاه علوم پزش��کی وجمعی از مس��ئولین 
 دانش��گاه از مصدومان حادثه اتوب��وس راهیان نور 

عیادت کردند.  
براس��اس این گزارش حجت االس��الم والمسلمین 
نکونام در این بازدید ضمن اب��الغ پیام رهبر معظم 
انقالب و اه��دای یک جل��د کالم ا... مجید به دانش 
آموزان حادثه دیده، از ایشان دلجویی نموده و خانواده 

این عزیزان را به صبر دعوت کرد.
بنابر اطالع��ات واصله در حال حاض��ر حال عمومی 
بازماندگان س��انحه اتوبوس  دانش آموزان بروجنی 
خوب گزارش شده اس��ت و هیات های مختلفی در 
رده های متفاوت کشوری مشغول بررسی و پیگیری 

چگونگی وقوع این حادثه اند.

کوتاه از دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 

انهدام بیش از شش تن موادغذایی فاسد در استان

گروه  دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری این روزها درگیر اقدامات تازه ای شده که گر چه مسبوق به سابقه است 
ولی نشان از کارایی و روحیه عملیاتی آنها دارد. برگزاری س�مینار اعتیاد و اختالالت روان تنی در شهرکرد، انتخاب شهرستان

استان به عنوان اولین استان در جایگزینی بیمه سالمت ایرانیان به جای بیمه های موجود، معدوم کردن بیش از شش 
تن مواد غذایی فاسد در شهرکرد و عیادت نماینده ولی فقیه ازمصدومان حادثه اتوبوس راهیان نور، برخی از اقدامات اخیر این نهاد بوده 

است که با هم مرور می کنیم. 

از ابتدای سال ۹۱ تا پایان 
مهرماه طی ۱۰هزار بازدید 
که توسط۲۰تیم بازرسی 
 بهداشت محیط از مراکز 

تهیه وتوزیع مواد غذایی 
شهرستان شهرکرد انجام 

 شد، بالغ 
 بر ۱۴هزار کیلو گرم 

مواد غذایی جمع آوری 
ومعدوم گردیده است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
5267 شماره دادنامه: 951، کالسه پرونده: 90-1965 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و سوم شورای حل اختالف، خواهان: آقای محمدرضا مزکا آدرس: اصفهان بلوار کشاورز 
گل��زار دوم چه��ارراه دوم پالک 14، خوان��دگان: 1- آقای ابراهیم اعرابی 2- آقای حس��ن 
کریمی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای الزام خوان��دگان به حضور در دفترخانه 
اسنادرسمی و انتقال س��ند رسمی یکدستگاه خودروی سواری ماکسیما به شماره 728 ط 
62 ایران 13 به انضمام مطلق هزینه دادرس��ی مقوم به 50/000/000 ریال، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمدرضا مزکا فرزند منصور 
ب��ه طرفیت خواندگان 1- آقای ابراهیم اعرابی 2- آقای حس��ن کریمی فرزند عبدالرس��ول 
به خواس��ته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال س��ند رسمی 
یکدس��تگاه خودروی سواری ماکسیما به ش��ماره انتظامی 728 ط 62 ایران 13 به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی مقوم به 50/000/000 ریال با توجه به قولنامه عادی مورخ 90/9/6 
ارائه ش��ده توسط خواهان که امضاء خوانده ردیف اول نیز ذیل آن وجود دارد و اظهارات 
خواهان در جلس��ه رس��یدگی مبنی بر اینکه خودروی موص��وف را از خوانده ردیف اول 
خری��داری و ثم��ن آن را کامل پرداخت��ه و از زمان پرداخت وجه چ��ک دوم خودرو را در 
تصرف داش��ته و بیمه نیز به نام خودم می باشد و پاس��خ استعالم انجام شده از معاونت 
راهور ناجا طی نامه ش��ماره 1413/6/62728 مورخ 91/2/9 ک��ه داللت بر مالکیت خوانده 
ردیف دوم دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته 
و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا 
دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 
و 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی سواری ماکسیما به شماره انتظامی 728 
ط 62 ایران 13 به نام خواهان و پرداخت س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در 
ح��ق خواه��ان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول مس��تنداً به بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5268 ش��ماره: 91-154 ش 5 به موجب رأی شماره 721 تاریخ 91/4/27 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمود رضایی حسین 
آبادی نام پدر: حس��ین نش��انی محل اقامت: دولت آباد خ بلور و شیشه چوب فروشی ولی 
عص��ر )فعاًل مجهول المکان( محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ ده میلی��ون ریال بابت اصل 
خواس��ته و دویس��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه 
و تأخی��ر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک 319762-90/8/30 تا تاری��خ اجرای حکم در 
ح��ق محکوم ل��ه فضل اله مومنی پناه با وکالت امیرحس��ین مهرداد امراللهی نش��انی محل 
اقام��ت: اصفه��ان اتوبان چمران خ 15 خ��رداد کوی قائم کوچه صاح��ب الزمان پ 7. ماده 
34 قان��ون اج��راي احکام: همین که اجرائی��ه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم 

به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5269 شماره: 602/91 ش 7 به موجب رأی شماره 978 تاریخ 91/6/2 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مسعود افروزنده مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 140/000 
ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک به ش��ماره 556870-89/12/30 به مبلغ 6/500/000 ریال و 
947386-90/2/30 به مبلغ ده میلیون ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی 
شمس با وکالت لیال مختاری فرد نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه حکیم نظامی خ ارتش. 
ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محک��وم علیه 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 دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5270 ش��ماره: 562/91 بموجب رأی ش��ماره 885 تاریخ 91/5/28 حوزه 11 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رحمت اله مرادی قهدریجانی 
ن��ام پدر: رمضانعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر 
و تأدیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سررسید 889849/40-90/10/27 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در 

حق خواهان مرتضی ش��مس نام پدر: محمدعلی با وکالت لیال مختاری فرد نش��انی محل 
اقامت: اصفهان س��ه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بس��ت فریده پالک 177 واحد 7 صادر و 
اعالم می نماید. ماده 34 قانون ش��وراهای ح��ل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت 
اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5271 ش��ماره: 561/91 بموجب رأی ش��ماره 902 تاریخ 91/5/28 حوزه 11 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رحمت اله مرادی قهدریجانی 
ن��ام پدر: رمضانعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل از تاریخ سررسید 889850/30-90/11/27 تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 

در حق خواهان مرتضی ش��مس نام پدر: محمدعلی با وکالت لیال مختاری فرد نشانی محل 
اقامت: اصفهان سه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بست فریده پالک 77 واحد 7 صادر و اعالم 
می نماید. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 11 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5272 کالسه پرونده: 687/91، شماره دادنامه: 1099، مرجع رسیدگی: شعبه هشت شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی ش��مس فرزند محمدعلی با وکالت لیال مختاری فرد 
آدرس: اصفهان س��ه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بس��ت فریده پالک 177 واحد 7، خوانده: 
سید جلیل ش��یخان شمس آبادی فرزند سید حس��ن مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
2 فقره چک به ش��ماره های 369057 و 369075 بانک س��په به مبلغ 15/000/000 ریال و 
مطلق خس��ارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی 
مرتضی ش��مس با وکالت لیال مختاری فرد به طرفیت س��ید جلیل ش��یخان ش��مس آبادی 
بخواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه 2 فقره چک شماره های 88/10/30-369075 
و 369057-88/9/25 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خسارات 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 استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده در جلس��ه به ه��ر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اع��الم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل 

و پنج میلیون ریال 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و 36/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه های نش��ر آگهی همچنین خس��ارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید 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. و 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 

باشد. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5273 کالسه پرونده: 603/91، شماره دادنامه: 1085، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی ش��مس نشانی: اصفهان خمینی شهر خیابان کهندژ 
مقابل بانک ملی کوچه 31 پالک 3، وکیل: لیال مختاری فرد نش��انی: اصفهان س��ه راه حکیم 
نظام��ی خ ارتش بن بس��ت فریده پ 177 واحد 7، خوانده: مس��عود افروزه مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه 10 فقره چک جمع��ًا 48/000/000 ریال به انضمام کلیه خس��ارات 
قانونی اعم از خس��ارات تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی شمس با وکالت خانم 
لیال مختاری فرد به طرفیت آقای مس��عود افروزه بخواسته مطالبه وجه 10 فقره چک جمعًا 
به مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارات تأخیر 
تأدیه و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و تش��کیل جلسه 
رس��می با حضور وکیل محترم��ه خواهان و اینکه خوانده محت��رم علیرغم ابالغ قانونی از 

طریق نشر آگهی در روزنامه زاینده رود مورخه 91/4/6 در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای نیز تقدیم و ابراز ننموده و با توجه به بقا اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده دارد شورا با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک های مشروحه ذیل 1- 
چک ش��ماره 778326-90/3/15 مبلغ 4/000/000 ریال و 778330-90/1/15 به مبلغ چهار 
میلی��ون ریال و 520037-89/12/5 به مبلغ پن��ج میلیون ریال و چک 778345-90/5/30 به 
مبلغ پنج میلیون ریال و چک 778335-90/1/30 به مبلغ پنج میلیون ریال و چک 520035-
89/10/30 ب��ه مبلغ پنج میلیون ری��ال و چک 778344-90/4/30 به مبلغ پنج میلیون ریال و 
چ��ک 778340-90/5/10 به مبلغ پنج میلیون ریال و چ��ک 778341-90/6/10 به مبلغ پنج 
میلیون ریال و چک 778342-90/2/30 به مبلغ پنج میلیون ریال همگی عهده بانک صادرات 
ش��عبه ابوذر و همچنین مبلغ 172/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک های موصوف و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5274 در خصوص پرونده کالسه 1342/91 خواهان آقای احمد زمانی دادخواستی مبنی بر 
الزام خواندگان نسبت به انتقال س��ند یکدستگاه موتورسیکلت نیکرا 125 به طرفیت شهرام 
اکبری- علیرضا گلش��نی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/28 ساعت 10 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5275 ش��ماره: 442/91 بموجب رأی ش��ماره 752 تاریخ 91/5/7 حوزه 11 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد زمانی نام پدر: احمد 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 1/500/000 تومان بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاری��خ تقدیم دادخواس��ت 91/3/16 در حق خواهان مرادعلی ناص��ری نام پدر: آقامراد 
نشانی محل اقامت: اصفهان خ امام خمینی کوی رزمندگان 8 متری پنجم روبروی ورزشگاه 
صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5276 خانم رویا حریرچیان دارای شناس��نامه ش��ماره 848 به شرح دادخواست به کالسه 
4450/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان عباس حریرچیان بشناسنامه 32196 در تاریخ 1391/6/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و یک دختر و 
یک عیال دائمی به اس��امی زیر: 1- رامین حریرچیان ش ش 1228 )پس��ر متوفی(، 2- رویا 
حریرچی��ان ش ش 848 )دختر متوفی(، 3- پریوش س��توده فرزند فضل اله ش ش 23920 
)عیال متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5277 در خص��وص پرونده کالس��ه 1282/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 726793 مورخ 90/12/25 به طرفیت منصوره عمادی 
و هزینه دادرس��ی و ... تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/6 ساعت 10/45 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5278 در خصوص پرونده کالس��ه 1368/91 ش 7 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 1/750/000 ریال اصل خواسته هزینه دادرسی و خسارات تأخیر به طرفیت 
محمود اس��ترکی چشمه س��لطانی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/9/14 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5279 در خصوص پرونده کالس��ه 1209/91 ش 9 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه به 
طرفیت ایمان داوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/9/7 
س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
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. ش��عبه 9 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5280 در خصوص پرونده کالس��ه 1210/91 ش 9 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 10/314/200 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه به 
طرفیت پرویز اورک تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/9/7 
س��اعت 11/15 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
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. ش��عبه 9 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5281 خانم مرضیه طالبی طادی دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 
4501/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر نظری بشناسنامه 1004 در تاریخ 91/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک همس��ر و یک پدر و یک مادر به نام 
های زیر: 1- مرضیه طالبی طادی ش ش 28 همس��ر متوفی، 2- فرخنده حس��ینی طادی ش 
ش 1604 مادر متوفی، 3- یوسف نظری گلگونی ش ش 2 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
5283 ش��ماره درخواس��ت: 9110460350200068، ش��ماره پرونده: 9109980350200783، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910796، خواهان سید مرتضی حس��ینی فرزند سید جواد دادخواستی 
به طرفیت 1- محمود منتظرالقائم 2- جمش��ید طالبی به خواس��ته مطالبه وجه چک و خس��ارات 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه پرونده 910796 ح 2 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/09/18 و ساعت 8 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ردیف 1 و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اعالم مفقودی
5282 خودروی س��واری شخصی سیستم پراید 132 برنگ سفید و شماره پالک 757 م 26 
ایران 43 و ش��ماره موتور 3187861 و شماره شاسی S1422288122498 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
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امام علی )ع( :
کسی که از دیدگاه ها و آرای گوناگون بهره ببرد موارد خطال 

و اشتباه را می شناسد.

 لباس هایی برای 
رسیدن به تیم ملی 

اگر دوست دارید که فرزندتان ورزش��کار شود، اگر می خواهید که از 
همین سن به او یاد بدهید که »ز نیرو بود مرد را راستی«، اگر آرزوی 
دیدن او را در میدان های ورزشی دارید، از همین االن به فکر باشید، از 
همین روزهایی که او درگیر مدرسه و درس می شود و مدام درگوشش 

می خوانید که باید یک ورزشکار تحصیلکرده باشد.
از همین روزهای منظم و بابرنامه اس��ت که او یاد می گیرد زنگی به 
نام ورزش، زنگ مهمی اس��ت و به درس ورزش باید ب��ه اندازه بقیه 
درس ها توجه کند. برای ش��روع، باید بدانید که بهترین و مهم ترین 
اتفاقی که او را به این درس عالقه مند می کند، داشتن امکانات خوب 

و مناسب است.
 اگر دفتر و کت��اب نو، یک��ی از انگیزه های ایجاد عالق��ه در خواندن 
درس اس��ت، لباس ورزش��ی مناس��ب هم یکی از انگیزه های خوب 
برای بچه هایی است که قرار اس��ت در آینده نه چندان دور تبدیل به 

امیدهای کاروان ورزشی ایران شوند. 
خری��د لب��اس ورزش��ی مدرس��ه را ج��دی بگیری��د و ب��ه همان 
ان��دازه ای ک��ه برای بقی��ه احتیاج��ات فرزندت��ان وقت و س��رمایه 
می گذاری��د، به ای��ن مس��ئله ه��م اهمیت بدهی��د و از چش��مان 
 ب��رق زده فرزندت��ان و انتظ��ارش ب��رای رس��یدن زن��گ ورزش

 لذت ببرید.

 نکاتی برای خرید لباس ورزشی
   لباس های ورزش��ی نباید مانع تعریق بدن هنگام ورزش شوند و 
جریان هوا باید به راحتی از آنها عبور کند تا گرما و چسبندگی لباس، 
فرزندت��ان را اذیت نکند. بر همین اس��اس لباس ه��ای نخی و کمی 
گشاد بهترین انتخاب هستند، اما این نکته را هم در نظر بگیرید که 
لباس هایی که از جنس الیاف مصنوعی هستند، بیشتر و بهتر از لباس 
نخی تا آخر سال تحصیلی دوام می آورند. اگر توانایی خرید چند دست 

لباس ورزشی در سال را دارید، از لباس نخی چشم پوشی نکنید. 
   بچه ها خیل��ی زود یاد می گیرند ک��ه به یکدیگ��ر کمک کنند. 
معموال وقتی یک نفر س��اک ورزش��ی اش را در خانه ج��ا می گذارد، 
به دنبال بچه ه��ای کالس های دیگر می رود تا از وس��ایل ورزش��ی 
همشاگردی هایش استفاده کند، اما ش��ما به فرزندانتان یاد بدهید 
که لباس ورزشی شان شبیه لیوان و حوله شخصی است و هیچ کسی 

نباید از آن استفاده کند.
   در چندسال اخیر، لباس هایی در بازار عرضه می شود که در برگه 
همراه آنها )اتیکت اطالعات( عبارت »آنتی باکتریال« ثبت شده است. 
این لباس ها گران تر از انواع معمولی هس��تند، اما به لحاظ بهداشتی 
مناسب ترند و در شرایطی که فرزندان شما قرار است با این لباس سر 
کالس درس بنش��ینند و یک روز کامل را با آن بگذرانند این گرانی 

چندان به چشم نمی  آید.
   استفاده از محافظ ها را جدی بگیرید. فرزند شما باید ورزش کند 
تا سالم بماند، قرار نیست ورزش بالیی س��ر او بیاورد که دیگر حتی 
نتواند به راحتی گذش��ته راه برود یا خدای ناکرده بالیی بزرگ تر بر 
سرش بیاید. بنابراین محافظ هایی مثل س��اق بند، آرنج بند، مچ بند، 
زانوبند و کاله ایمنی را زودتر از لباس ورزشی برای او تهیه کنید و به 

او یاد بدهید که پیشگیری بهتر از درمان است.

 نکاتی که بهتر است رعایت شود
   کاله لبه دار )کاله کب(، یکی از مهم ترین وسایل ورزشی است که 
معموال نادیده گرفته می شود. تمام بچه ها به بازی و ورزش در حیاط 
مدرسه عالقه دارند، اما در روزهای آفتابی، تابش مستقیم آفتاب در 
کنار فعالیت بدنی باعث می شود تا فرزند شما گرفتار گرمازدگی شود.

   کمبود آب، یکی از مهم ترین مشکالت بعد از ورزش است. تعرق، 
آب زیادی از بدن می گیرد و این آب دوباره باید به بدن برگردد. یک 
قمقمه ورزشی زیبا، فرزندتان را تش��ویق می کند تا هنگام ورزش با 
بهانه و بی بهانه سری به ساک ورزشی اش بزند و با خوردن آب، بدنش 

را از بی آبی نجات دهد. 

فرقشان با باقی معابر این است که احتیاط راننده باالتر 
است و دلشوره و دعاهایی که پشت سرش است بیشتر. 
معابرحادثه س��از در ایران کم نیستند؛ معابری که هر 

روز به خاک افتادن یک انسان را به خود می بیند.
البته تالش هایی شده اس��ت تا »معابر حادثه ساز« و 
تعداد تلفات آنها کمتر شود؛ با این وجود کم نیستند 
جاده هایی که افراد بس��یاری را به کام مرگ یا گوشه 

بیمارستان می کشند.
این فهرس��ت، 10 جاده حادثه س��از ایران را معرفی 

خواهد کرد:
    تهرانـ  سمنانـ  مشهد

 مسافت900 کیلومتر تهران- مشهد از دو زاویه معبر 
حادثه سازی است. نخست این که تردد زیادی در آن 

صورت می گیرد.
 آمار 25 میلیونی گردش��گر در مشهد که حجم کثیر 
آن از طریق جاده به این شهر می رسند نشانگر حجم 
باالی تردد اس��ت. در عین حال، بیابانی و یکنواخت 
بودن مسیر هم باعث خستگی، کسلی و خواب آلودگی 
رانندگان می شود که خود عامل بخشی از سوانح است.

    تهرانـ  قمـ  اصفهانـ  شیراز
 برای این که از تهران به شیراز بروید باید از شلوغ ترین 
معبر ایران یعنی اتوبان قم � ته��ران بگذرید. در عین 
حال اتوب��ان قم � اصفهان هم به دلیل س��رعت باالی 
اتومبیل های عبوری، یکی از معابر حادثه ساز در مسیر 

شیراز است.
 در عین حال باید از اتوبان ش��دن این مسیر به عنوان 

یکی از علل کاهش تصادفات جاده ای در آن یاد کرد.
    تهرانـ  خوزستان

 اگ��ر بخواهید از تهران به س��مت خوزس��تان بروید، 
گردنه های اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری )محل 
کشته شدن دانش آموزان بروجنی( یکی از مهم ترین 

تهدیدات برای شماست.
 برخی از افراد به همین خاطر ترجیح می دهند که از 
سمت ش��یراز به اهواز و آبادان برسند که البته در نوع 

خود کم خطر تر نیست.
    جاده چالوس

 عرض کم، ت��ردد بس��یار باال ب��ه خص��وص در ایام 
تعطی��ل، قدیمی ب��ودن مس��یر، کوهس��تانی بودن 
آن و خط��ر ری��زش س��نگ و بهمن، ج��اده چالوس 
 را ب��ه یک��ی از ترس��ناک ترین جاده ه��ای کش��ور 

تبدیل کرده است. 
البته سه محور شمالی دیگر یعنی اتوبان رشت، محور 
فیروزک��وه و جاده هراز ه��م در نوع خ��ود خطرناک 
هس��تند، اما ترس از جاده چالوس، خصوصیت خود 

را دارد.
    سیرجانـ  بندرعباس

 300 کیلومتر جاده که یکی از مهم ترین بنادر کشور 
را به قلب کش��ور وصل می کند. حادثه خیز بودن این 
محور به دلیل عرض کم آن اس��ت. ضمن آن که باید 
حضور کامیون ه��ا و تریلرهای ب��زرگ و ترانزیتی را 
هم دلیل دیگ��ری برای حادثه خیز ب��ودن این محور 
دانس��ت و البته از تردد بس��یار باالی این مس��یر هم 

نباید غافل بود.
    جاده وهن آباد

 وهن آباد نام ش��هری اس��ت در حوالی رباط کریم در 
استان تهران. محور مواصالتی این جاده به اتوبان قم 
که تردد بس��یار باالیی دارد، یکی از معابر پرخطر این 
روزهای ایران اس��ت. عرض کم و تعریض نیمه کاره و 
همچنین دید کم در ش��ب به دلیل عدم نور کافی از 

دالیل حادثه خیز بودن محور وهن آباد است.
    اتوبان پردیس

 اتوبان پردیس تهران که در سال 1389 به طور رسمی 
افتتاح شد یکی از معابر حادثه ساز در کشور است.

جاده هایی با چشم انداز مرگ 
در ایران!
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دانستنی

مهرزاد دانش

خواندنی

عکس نوشت

اخبار ویژه

محققان دانش��گاه ویرجینیا موف��ق به ابداع 
سیستمی ش��ده اند که بر اساس ضربان قلب، 
موس��یقی مناس��ب را هن��گام ورزش کردن 
پخش می کند.  دستگاه ساخته شده، به طور 
خ��ودکار، ریتم قل��ب و تمرین ورزش��ی را از 
طریق یک هدفون که ب��ه ضربان قلب گوش 
کرده و آهنگ های مناسب را انتخاب می کند، 
تنظیم خواهد کرد. ای��ن محققان میکروفنی 
را در هدفون ه��ای دس��تگاه نص��ب کرده اند 
که ضربان ش��ریان موجود در گ��وش فرد را 
می س��نجد. این داده ها در ترکیب با س��طوح 
فعالیت، با استفاده از یک شتاب سنج، از طریق اینترنت، به یک موتور پیشنهادی ارسال شده و 
آهنگ بعدی را بر اساس ضربان قلب کنونی و حالت دلخواه انتخاب می کند. البته این سیستم 
تنها برای افزایش ضربان قلب نیس��ت و می تواند برای آرام کردن فرد با کاهش ضربان قلب با 
موسیقی آرام برنامه ریزی شود. این فناوری در زمان استفاده بر اساس تغییرات مشاهده شده 
درپی آهنگ های پیشنهادی، با موس��یقی های تأثیرگذار بر ضربان قلب کاربر آشنا می شود.  
عوامل محیطی نیز در این الگوریتم مورد استفاده قرار می گیرد؛ بدین معنی که موسیقی پخش 

شده در زمان نشستن فرد با موسیقی زمان پایان حرکات ورزشی متفاوت است. 

محققان در حال طراحی نسل پیشرفته ای از روبات های شبه 
انس��انی هس��تند که عالوه بر توانایی انجام طیف وسیعی از 
عملکردها، می توانند در آینده دوست انسان شوند.البراتوار 
بریستول و دانشگاه اس��کس از جمله مراکزی هستند که در 
حال طراحی نسل پیشرفته ای از روبات های شبه انسانی بوده و 
می توانند در مأموریت های امداد و نجات، خنثی سازی بمب، 
تعمی��رات نیروگاه های اتمی، عملیات نظامی و شناس��ایی، 
اعمال جراحی و حتی ورزش، انسان را همراهی کنند. برخی 
از این روبات های ش��به انس��انی می توانند مانند انسان راه 
بروند، فوتبال بازی کنند، تا 20 کلمه را بر زبان بیاورند، به 40 
زبان خارجی صحبت کنند یا با واکنش های صورت و دست 

با انسان تماس برقرار کنند.
روبات iCub عملکردی مشابه یک کودک 3/5ساله را داشته 
و می تواند نحوه یادگیری کودک در محیط را برای محققان 
مشخص کند. روبات Rovothespian نیز یک روبات قابل 
برنامه ریزی برای تقلید رفتار انسان و در حقیقت یک روبات 

بازیگر است.

»جولز« و »ایوو« س��رهای روباتیک شبه انسانی هستند که 
قادر به صحبت کردن و تغییر دادن حالت چهره در واکنش 
به صدای انس��انند. روبات Nao  نیز از توانای��ی راه رفتن و 
واکنش  نشان دادن به صدای انس��ان برخوردار است. دکتر 

لوروپلوس محقق ارش��د البراتوار روباتیک بریستول تأکید 
می کند: در طراحی بسیاری از روبات ها از طبیعت الهام گرفته 
شده و طبیعت بسیاری از مش��کالت پیش روی مهندسان 
در امر طراحی را بر طرف کرده اس��ت. این روبات ها قادر به 
انجام طیف وس��یعی از عملکردهای نسبتا پیچیده هستند. 
برخی از روبات ها مانند »ماهی روباتیک« حرکاتی مش��ابه 
ماهی طبیعی داش��ته و می توانند آلودگ��ی آب دریاچه ها 
را شناس��ایی کنند و برای هدایت و خارج ک��ردن ماهیان از 
مناطق آلوده مورد اس��تفاده قرار بگیرند. روبات های پرنده 
نیز که با اله��ام از پرندگان و حش��رات، طراحی ش��ده اند، 
دارای کاربردهای نظامی و شناس��ایی هستند. روبات های 
دیگری مانن��د Shrewbot و SCRATCHbot مجهز 
 به سبیل های حساسی هس��تند که در مأموریت های امداد 
 و نج��ات و جس��تجو در غاره��ا کارب��رد دارن��د. روب��ات 
EcoBot III با تغذیه از پس��اب فاضالب، ش��ارژ می شود. 
فاضالب شامل مواد مغذی برای ش��ارژ سلول های سوخت 

روبات و تولید برق است.

نتای��ج اولیه بررس��ی نمون��ه آب بکرترین 
دریاچه جه��ان از عدم کش��ف گونه های 

جدید حیات میکروبی حکایت دارد.
دانش��مندان موفق ب��ه نفوذ ب��ه دریاچه 
وس��توک در عمق 307 کیلومتری یخ های 
 قطب جن��وب ش��دند. گزارش ها نش��ان 
می دهد، آب های این دریاچه قطبی بیش 
از 20 میلیون سال در معرض نور خورشید 
و هوا قرار نداشته و محققان تحقیقات خود 
را برای یافتن گونه های جدید و منحصر به فرد 
حیات میکروبی در این منطقه آغاز کردند.

دانشمندان از مؤسسه فیزیک اتمی پترسبورگ روسیه و تیم تحقیقاتی طی چند ماه اخیر 
نمونه های آب به دست آمده از دریاچه وس��توک را مورد آنالیز بسیار دقیق قرار داده اند و 
متوجه شدند حتی کوچک ترین میکروب ها هم در آن وجود ندارد و بسیار پاکیزه و سالم 
است. نتایج اولیه این تحقیقات که در دوازدهمین کارگاه اختر زیست شناسی در استکهلم 
سوئد اعالم شده، نشان می دهد تا کنون هیچ نش��انه ای از حیات در این دریاچه به دست 
نیامده است، اما این نتایج به معنای قطع امید محققان از یافتن حیات در این منطقه نیست 

و دور جدید اکتشافات در عمق بیشتر دریاچه از ماه دسامبر )آذر ماه ( آغاز خواهد شد.

 پخش آهنگ درخواستی
 بر اساس ضربان قلب!

روبات هایی که دوست انسان می شوند!

 ویژگی های جالب 
بکرترین دریاچه جهان

باغ العین در امارات

باغ العین در امارات اولین باغ گلی است 
که در سال 2010 در کتاب رکوردهای 
گینس در سال 2010 ثبت شد. رکورد این 
 باغ به دلیل بزرگی و تعداد زیاد 
گل های باغ چیده شده در سبدهای 
آویزان است. در این باغ بیش از 2900 
سبد گل برای تزئین به کار رفته است.

 ????

?????
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول شماره 800/17623

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: واگذاری اداره امور مربوط به جایگاه کاشان

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 40/000/000 ریال 
بعنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )س��یبا بانک ملی( شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
مهلت اعالم آمادگی: به مدت دو هفته از تاریخ آگهی نوبت دوم، مندرج در روزنامه که از سایت های 
http://iets.mporg.ir و www.monaghese.niopdc.ir قابل رؤیت می باشد و تحویل 

آن به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: 6244618
شرایط متقاضی: کلیه شرکت های توانمند دارای گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار 

و امور اجتماعی
             ضمناً متن آگهی در سایت www.shana.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

آگهی مزایده
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد ساختمان قدیمی آب و فاضالب منطقه زواره 
و ساختمان مسکونی آب و فاضالب مبارکه را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

28135/000/000-3-91فروش ساختمان اداری آب و فاضالب زواره1

28230/000/000-3-91فروش ساختمان مسکونی مبارکه2

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/20
گشایش پیشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 1391/8/21

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول
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