
خشکسالی، کشاورزی اصفهان  را خشکاند 

حضور مردم در اقتصاد باید فراگیر شود

 به رؤیای
  سینما 
بازگردیم

با خسارت 750میلیارد تومانی استان در بخش کشاورزی 

رییس مجلس شورای اسالمی : 

تولید طال در رنگ های 
گوناگون ممکن شد! 8

گلزار، بازیگرمراسم 
عروسی می شود؟! 56
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ذوب آهن را کاندیدای 
5سقوط ندانید

 با سپاهانی ها 
نه جنگ دارم، نه دعوا

درددل هایی که در جعبه فلزی سر باز می کنند 

سفر دغدغه ها پایان ندارد 

ابراهیم زاده و کریم قنبری باالخره به سپاهان رسیدند و سه شنبه باید در 
لباس تیم نفت با تیم سابق خود رویارو شوند. منصورخان که در چهار فصل 
حضورش در ذوب آهن به خوبی راه پیروزی مقابل س��پاهان را یاد گرفته بود، 
سه شنبه در حالی با س��پاهان بازی می کند که بدون شک بازی تیمش مقابل 

سپاهان یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته سیزدهم خواهد بود.

 ملت  دشمنان
 را مأیوس می کند

رییس جمهور با اشاره به تالش ملت ایران برای رسیدن به 
قله های پیشرفت گفت: ملت ایران با پیشرفت خود تمامی 
کج اندیشان داخلی و دشمنان خارجی را مأیوس خواهد 
 کرد. به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح 
پروژه های عمرانی اس��تان هرمزگان با بیان این که ملت 
ایران مسیر تعالی و پیشرفت همه جانبه را در پیش گرفته، 
اظهار داشت: هر ملتی که در هر سطحی خود را باور کند، 
در همان سطح نیز پیشرفت خواهد کرد و اگر ملتی رسیدن 
 به قله ها را هدف قرار دهد و به آن باور داشته باشد، قطعاً به 

قله های پیشرفت خواهد رسید. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اصفهان
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 تنها کالنشهری که دفن زباله ندارد

زندگی های پر هزینه 
در سریال های تلویزیونی  تبلیغ نشود7

رییس مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: در ح��ال حاضر در 
مرحله ای هستیم که آمریکا می خواهد نقش پلیس اقتصادی 
را در دنیا بازی کند که ما باید این مقوله را درست بشناسیم و 
در این مرحله درست عمل کنیم. علی الریجانی که در اردبیل 
س��خن می گفت، با حس��اس خواندن این مرحل��ه افزود:  اگر 
 آنها یک مقدار پیش روند، نس��ق کش��ورهای دیگر را سخت 
می کش��ند، لذا باید به آنها تعیین تکلیف شود تا متوجه شوند 

روزگار امپراطوری های دروغین به سر آمده است. 
وی ب��ا بیان این ک��ه این مرحله، آزمونی اس��ت ک��ه ایران در 
آن می توان��د ظرفیت های درونی خ��ود را ب��ارور کند، بحث 
هس��ته ای را بهانه گیری غرب و آمریکا دانس��ت و اظهار کرد: 
ما باید همه جانبه کار کنیم و  طراح��ی دیپلماتیک، اقتصادی 
و سیاسی داشته باشیم.الریجانی  نظریه رهبر معظم انقالب با 
عنوان اقتصاد مقاومتی را کلید رستگاری از این مرحله دانست 

و گفت: اگر از این راه وارد شویم، تهدیدات به فرصت ها تبدیل 
می ش��ود و آمریکایی ها موفق نمی شوند نظام پلیس اقتصادی 

را جا بیندازند.
رییس قوه مقننه افزود: بسیاری از کارهای آنها تحت پوشش 
شورای امنیت نیست، بلکه می گویند ما دزد سر گردنه هستیم، 

قلدریم و ایادی داریم و می خواهیم فشار بیاوریم.
وی  با تأکید بر لزوم تعیین مختصات اقتصاد مقاومتی در کشور، 
به ایجاد کمیس��یونی در مجلس جهت طراحی طرحی در این 
زمینه اشاره کرد و گفت: بعید می دانم در داالنی که االن هستیم 
موجودات بداخالق بین المللی شرایطشان به این زودی ها تغییر 
کند، لذا باید در داخل، استحکامی ایجاد کرد تا بعد بتوان بالیی 
سر این موجودات آورد. باید قبول کنیم اگر اقتصاد مان مردمی 

نشود، در این راه توفیقی نداریم.
2

هدایتی اینجا،هدایتی 
آنجا،هدایتی همه جا

 روزنامه نگاری
 راه رفتن بر لبه تیغ

 قهرمانان وطنی
 را دریابیم

 منتظر 
دالر 1500 تومانی باشید

95درصد از کفش های 
بازار اصفهان استاندارد 

نیست
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آگهی مزایده اجاره
)شماره 91-14(

معاون اداری و پشتیبانی

جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظر دارد مدیریت و بهره برداری س��الن پذیرایی و 
آشپزخانه رستوران خود واقع در خیابان آیت اله کاشانی را از طریق مزایده عمومی و با شرایط 
مندرج در برگ شرایط از تاریخ 91/8/23 به مدت یکسال تمام بصورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 91/8/14 جهت دریافت اس��ناد 
مزایده به دبیرخانه جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً تحویل یک 
برگ فیش بانکی به مبلغ 100/000 ریال واریزی به حس��اب جام شماره 12244112/91 
بانک ملت کلیه شعبه سراسر کش��ور به نام جمعیت هالل احمر به منظور شرکت در مزایده 

الزامی است. 
قيمت پايه كارشناسی اجاره ماهيانه: 45/500/000 ریال

مهلت تحويل مدارک به دبيرخانه جمعيت استان اصفهان: حداکثر تا ساعت 12 روز 
چهارشنبه مورخ 91/8/17

جمعيت در قبول و رد پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهی به عهده برنده 
مزايده می باشد.

آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/2(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی
موضوع فراخوان: عملیات تهیه و اجرای خط لوله کش��ی آب آشامیدنی از س��ه راه بچینگ تا گیت پرسنلی در 

شرکت فوالد مبارکه
مبلغ ضمانت نامه: 175/000/000 )یکصد و هفتاد و پنج میلیون( ریال

* ضمانت نامه فوق می بایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمی باشد.
نحوه دريافت فرم های خوداظهاری: سایت شرکت فوالد مبارکه www.mobarakeh-steel.ir- خرید و تأمین 

کنندگان – خرید- مدیریت قراردادهای خرید- پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران- پیمانکاران نصب و راه اندازی
مدارک الزم:

1- اخذ فرم های خوداظهاری از سایت فوالد مبارکه، تکمیل و تأیید آنها
2- ارائه رزومه کاری همراه با مستندات مربوطه

مهلت ارسال اسناد: 1391/8/18
نحوه ارسال مدارک: تکمیل فرم خوداظهاری و تحویل کلیه مدارک تکمیل و تأیید شده به قسمت قراردادهای 

خرید شرکت فوالد مبارکه
آدرس: اصفهان- مبارکه- شرکت فوالد مبارکه- ساختمان مرکزی- قراردادهای خرید خدمات- کد 148- صندوق 

پستی 84881-11131 
* ارائه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

*ضمنًا هزينه درج اگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
در صورت نیاز به اطالعات فنی با ش��ماره تلفن 5905-0335543 و اطالعات بازرگانی با ش��ماره تلفن 3645-

0335543 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 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 تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/20
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 1391/8/21

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مزايده: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

حمایت یک میلیارد دالری ریاض 
برای ترور دانشمندان هسته ای ایران

 ی��ک روزنامه ن��گار آمریکای��ی، عربس��تان س��عودی را ب��ه تأمین 
هزینه های عملیات موس��اد برای ترور دانش��مندان هسته ای ایران 

متهم کرد.
 پایگاه لبنانی النش��ره به نقل از رادیوی رژیم صهیونیس��تی نوشت: 
»باری الن��دو« روزنامه نگار آمریکای��ی به نقل از مناب��ع نزدیک به 
مسئوالن ارشد رژیم صهیونیستی گفت: موساد با همتایان سعودی 
خود به توافق رس��یده اس��ت که ریاض هزینه مال��ی عملیات ترور 

دانشمندان هسته ای ایران را تأمین کند. 
رادیو رژیم صهیونیس��تی به نقل از باری الندو افزود: سعودی ها یک 

میلیارد دالر برای این منظور اختصاص دادند.

ابالغ احکام متهمان پرونده بیمه ایران 
همچنان ادامه دارد

قاضی مدیرخراس��انی گفت: ابالغ احکام متهمان پرونده اختالس از 
بیمه ایران همچنان ادامه دارد.

 قاضی پرونده اختالس از بیمه ایران تأکید ک��رد: ابالغ احکام تمام 
متهمان به صورت حضوری انجام می شود. ابالغ احکام متهمان این 
پرونده که بیش از 80 نفر هستند از یک شنبه هفته قبل30 مهر ماه 

آغاز شده است.

 عراق، هواپیمای ایرانی را 
به زمین نشاند

روزگذش��ته مقامات عراقی ضمن اجبار یک فروند هواپیمای باری 
ایران به فرود اضطراری در بغداد، آن را بازرسی کرده اند. 

این هواپیمای باری ایران به مقصد دمش��ق، در حال عبور از آسمان 
عراق بود که با دستور مقامات بغداد، مجبور به فرود اضطراری شد. به 
گزارش عصر ایران، این هواپیما پس از فرود اضطراری و بازرسی در 

عراق، توانست به مسیر خود به سمت سوریه ادامه دهد.

 کمک مخفیانه بارزانی
 به مخالفان سوری

مس��ئول بخش کردس��تان عراق در س��اواک می گوید: بارزانی این 
روزها به ترکیه و سیاس��ت های آن بیش��تر نزدیک ش��ده اس��ت.
 سایت»اس��تاندارد« در خبری نوش��ت: مس��عود بارزانی در جلسه

 محرمانه ای با س��ازمان اطالعات و امنیت ترکی��ه )میت( از کمک 
یک میلی��ون دالری اش به ارتش موس��وم به آزادی بخش س��وریه 

خبر داده است. 

بودجه 92 کل کشور انقباضی است
رحیم ممبینی که با ایسنا سخن می گفت با بیان این که بودجه 92 
نیز قطعا انقباضی خواهد بود، اظهار کرد: در تدوین الیحه بودجه 92 
کل کشور، اقتضائات مربوط با اسناد باال دستی و منویات رهبر معظم 
انقالب و تدابیر دولت رعایت خواهد شد، اما در مجموع، بودجه 92 

انقباضی است. 
وی در ادامه با اشاره به این که مهم ترین منابع بودجه 92 درآمدهای 
ناش��ی از مالیات، س��ود س��هام ش��رکت های دولتی، فروش سهام 
دولت، ح��ق امتی��از در مخاب��رات و ارتباط��ات و حق��وق ورودی 
 کاالها که مربوط به گمرکات می ش��ود، اس��ت، اضاف��ه کرد:حدود 

90 درصد منابع عمومی را این موارد تأمین می کند.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 
تصریح کرد: آن چیزی ک��ه مربوط به درآمد و هزینه اس��ت حدود 
ش��ش الی هفت هزار میلیارد تومان است. در واقع این بخش مربوط 
به دس��تگاه هایی اس��ت که مجازند درآمد ایجاد کنند و درصدی از 
درآمد به خودشان داده می شود؛ مانند هزینه های ثبتی، راهنمایی 

و رانندگی.
ممبینی در ادامه درباره نقش مالیات در تأمین بودجه عمومی کشور 
گفت: ظرفیت مالیاتی کشور واقعا باالست و در همین وضع موجود 
آنچه که باید مالیات بگیریم و آنچه که پرداخت می شود، 50 درصد 
تفاوت دارد؛ یعن��ی ظرفیت مالیاتی در کش��ور دوبرابر وضع موجود 

است.
وی مشکل سیستم را از موانع موجود در این بخش دانست و اضافه 
کرد: هم در سازمان امور مالیاتی و هم در معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی در تالشیم که طرح جامع مالیاتی اجرا شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نظ��ارت راهبردی با بیان این که 
اجرای طرح جامع مالیاتی از س��ال آینده آغاز می شود، اظهار کرد: 

تکمیل این طرح طی دو الی سه سال آینده انجام می شود.
ممبینی با اش��اره به این که درحال حاضر فرار مالیاتی داریم، گفت: 
سرانه مالیاتی حقوق کارمندان دوبرابر مالیات مشاغل است، درحالی 

که برخی مشاغل درآمدهای هنگفت دارند. 

رییس مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: در ح��ال حاضر در 
مرحله ای هستیم که آمریکا می خواهد نقش پلیس اقتصادی را 
در دنیا بازی کند که ما باید این مقوله را درست بشناسیم و در 

این مرحله درست عمل کنیم. 
علی الریجانی ک��ه در اردبیل س��خن می گفت، با حس��اس 
خوان��دن این مرحل��ه اف��زود:  اگ��ر آنها ی��ک مق��دار پیش 
 رون��د، نس��ق کش��ورهای دیگ��ر را س��خت م��ی  کش��ند

لذا باید ب��ه آنها تعیین تکلیف ش��ود تا متوجه ش��وند روزگار 
 امپراطوری های دروغین به سر آمده است. وی با بیان این که

این مرحله، آزمونی است که ایران در آن می تواند ظرفیت های 
درونی خود را بارور کند، بحث هس��ته ای را بهانه گیری غرب 
و آمریکا دانس��ت و اظهار کرد: ما بای��د همه جانبه کار کنیم و  
طراحی دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی داشته باشیم.الریجانی  
نظریه رهبر معظم انقالب با عنوان اقتص��اد مقاومتی را کلید 
رستگاری از این مرحله دانست و گفت: اگر از این راه وارد شویم 
تهدیدات به فرصت ه��ا تبدیل می ش��ود و آمریکایی ها موفق 

نمی شوند نظام پلیس اقتصادی را جا بیندازند.
وی  ب��ا تأکید بر لزوم تعیی��ن مختصات اقتص��اد مقاومتی در 
کشور، به ایجاد کمیسیونی در مجلس جهت طراحی طرحی 
در این زمینه اش��اره کرد و گفت: بعید می دان��م در داالنی که 
االن هس��تیم موجودات بداخالق بین المللی شرایطش��ان به 

این زودی ها تغییر کند لذا باید در داخل، اس��تحکامی ایجاد 
کرد تا بع��د بتوان بالیی س��ر این موج��ودات آورد. باید قبول 
کنیم اگر اقتصاد مان مردمی نشود، در این راه توفیقی نداریم. 
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب در اجرای درست 
اصل 44، گفت: باید تالش کنیم ظرفیت های مردمی را برای 
حضور در عرصه  اقتصاد فعال کنیم و نظام بودجه ریزی نیز باید 
قدری تغییر کند. رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
امس��ال حدود 144 هزار میلیارد تومان مبلغ کل بودجه بود، 
به مبلغ بودجه 43 هزار میلیاردی بخش عمران اش��اره کرد و 
گفت: حاال که این فش��ارها به وجود آم��ده، این میزان بودجه 
محقق نمی شود و به بخش عمرانی فشار می آید، این در حالی 
است که در استان ها کلید فعالیت های اقتصادی، بودجه بخش 

عمرانی است. 
به گفته الریجانی، وقت��ی بودجه عمران��ی فروکش می کند، 
کارهای عمرانی نیز فروکش می کند، چرا که س��اختار اقتصاد 
ما تا حد زیادی دولتی است لذا باید این معادله به لحاظ نظام 
بودجه ری��زی نیز تغییر کن��د. وی ادامه داد: اگ��ر بخواهیم بر 
این اس��اس بودجه 92 را بنویس��یم، باید به ج��ای این که به 
عنوان مثال دول��ت، دو ه��زار میلیارد برای س��اخت نیروگاه 
سرمایه گذاری کند، تسهیالتی ارایه دهد که بخش خصوصی 
 این نیروگاه را بسازد. رییس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 

این که باید اقتصاد، تولید و حضور م��ردم در اقتصاد را فراگیر 
کنیم، گفت: مس��کن مه��ر را کار خوبی می دان��م، اما این که 
یکمرتبه تسهیالت بانکی به این سمت برود و بقیه تولید ناتمام 
بماند را محل اشکال می دانم، چرا که در تولید، شغل 30 ساله 

ایجاد می کنیم ولی در مسکن شغل دو ساله ایجاد می شود.
به گفته الریجانی، باید در ارایه تسهیالت بانکی در این زمینه 
توجه بیشتری داشته باش��یم. وی با انتقاد از این که به چرخه 
اقتصاد در روستاها توجه نشده است، این امر را موجب افزایش 
مهاجرت از روستاها دانست و گفت: به عنوان مثال در روستاها 
برق رسانی، آبرسانی و گازرسانی انجام شده و آنتن دهی موبایل 
نیز خوب اس��ت، اما چون به چرخه اقتصاد روستا توجه نشده، 
مهاجرت از آن زیاد اس��ت لذا باید توج��ه اصلی به بخش های 

صنعت، کشاورزی و دامداری باشد.
 به گفته وی، در اجرای قانون هدفمندی، س��همی که بنا بود 
از این بخش ها صیانت کند به درستی پرداخت نشد، عالوه بر 
آن، مش��کالتی که به لحاظ بین المللی ایجاد ش��ده نیز بر این 
مش��کالت افزود. الریجانی با اش��اره به م��واد 28 و 29 قانون 
هدفمندی گفت: این مواد برای این تصویب شد که واحدهای 
تولیدی دچار افت نشوند، البته شنیدم که بانک ها در این زمینه 
به دقت عمل نکردن��د که این موض��وع را در مجلس پیگیری 
خواهیم ک��رد. رییس قوه مقنن��ه، با تأکید بر ل��زوم پرداخت 
تس��هیالت بانکی مناسب به بخش های کش��اورزی، صنعت و 
دامداری گفت: ما حتی در مجلس مقرر کردیم که از صندوق 
توسعه ملی به صنعت و کشاورزی به طور جداگانه 10 درصد 

ریالی پرداخت شود. 
به گفته وی، این در حالی اس��ت که بس��یاری از استعدادهای 
کشور به خاطر واردات زیاد شکوفا نش��ده،  در حالی که اگر به 
تولید توجه ش��ود نقدینگی به س��مت تولید می رود، اشتغال 

افزایش پیدا کرده و تورم کاهش می یابد.
الریجانی با بی��ان این که این کار احتیاج ب��ه تدبیر ملی دارد، 
اظهار کرد: باید در محصوالت استراتژیک به خودکفایی دست 
یابیم. کشوری که در شرایط اقتصاد مقاومتی است باید قدرت 
مانور زیادی داشته باشد. وی افزود:  باید قبول کنیم که غربی ها 
به ما کمک نمی کنند، ضمن این که م��ا در این امور به ویژه با 
اروپایی ها سر دعوا نداریم. آنها دنبال ماجرای دیگری می گردند 
 لذا در امر تولی��د و در ش��رایط اقتصاد مقاومتی، مؤسس��ات 
آر. ان��د. دی بای��د واحدهایی را ک��ه می توانند ایج��اد کنند، 
مؤسس��ات دانش بنیان نیز باید به درس��تی رش��د کنند، این 
طراحی ها در میان مدت می تواند به وضعیت تولید کمک کند.

رییس مجلس شورای اسالمی : 

ملت دشمنان را مأیوس می کندحضور مردم در اقتصاد باید فراگیر شود

رییس جمهور با اش��اره به تالش ملت ایران برای رسیدن به 
قله های پیش��رفت گفت: ملت ایران با پیشرفت خود تمامی 
کج اندیشان داخلی و دشمنان خارجی را مأیوس خواهد کرد.

  به گزارش مه��ر، محمود احمدی ن��ژاد در مراس��م افتتاح 
پروژه ه��ای عمرانی اس��تان هرمزگان با بی��ان این که ملت 
ایران مسیر تعالی و پیش��رفت همه جانبه را در پیش گرفته، 
اظهار داشت: هر ملتی که در هر س��طحی خود را باور کند، 
در همان سطح نیز پیشرفت خواهد کرد و اگر ملتی رسیدن 
 به قله ها را هدف قرار دهد و به آن باور داش��ته باشد، قطعا به 
قله های پیشرفت خواهد رسید. وی ملت ایران را ملتی سرشار 
از بالندگی و استعداد توصیف کرد و افزود: زمانی کشور ایران 
برای ساختن کارخانجات مختلف از جمله کارخانجات فوالد 
به خارج از مرزها وابس��ته بود، اما امروز مردم ایران به زیبایی 
ش��عار »ما می توانیم« را تحقق بخش��یدند و پیچیده ترین 
کارخانجات توس��ط متخصصان داخلی س��اخته می شود.

احمدی نژاد در ادام��ه با تأکید بر این که بای��د از درون خود 
را باور داشته باش��یم، عنوان کرد: ما با هوش��مندی و اتکا به 
فرهنگ غنی خود می توانیم به باالترین س��طوح در جهان 
برس��یم و اگر خود را باور کنیم، تمامی شیاطین و دشمنان 
هم در برابر م��ا کاری از پیش نخواهند ب��رد. رییس جمهور 
تصریح کرد: در داخل و خارج از کش��ور برخی با ش��یطنت 
 و فریبکاری می خواهند بر س��ر راه پیش��رفت مل��ت ایران 
مانع تراش��ی کنند، اما این افراد به شدت در اشتباه هستند، 
چون ملت ای��ران تمامی کوه ه��ا و موان��ع را از میان خواهد 
برداشت. وی در بخشی از س��خنان خود با بیان این که ملت 
ایران روزی به نقطه اوج و آرمانی خواهد رس��ید، عنوان کرد: 
ملت ایران در نهایت با پیش��رفت خود کج اندیشان داخلی و 
دشمنان خارجی را مأیوس خواهد کرد. وی در ادامه سخنانش 
مس��کن را ابتدایی ترین نیاز یک خانواده عنوان کرد و گفت: 
افتتاح پروژه مس��کن مهر در کش��ور، یک حرکت انقالبی، 
 اس��المی و اعتقادی است که از مس��ئوالن استان هرمزگان 
می خواهم ت��ا همین روند احداث و تحویل مس��کن مهر در 

هرمزگان ادامه داشته باشد.

اخبارکوتاه 

خبر ویژه 

گزینه نظامی روی میز دشمن 
یک واقعیت است

احمدی مقدم /فرمانده نیروی انتظامی
این که دش��من می گوید گزینه نظامی روی میز است، واقعیت 
دارد، چرا که اگر احس��اس کند در تکمیل راهبردش حمله نظامی کمک 
خواهد کرد، در این کار تردید نمی کند. از نگاه سنتی، پدافند غیرعامل تنها 
به بهینه سازی در مقابل حمالت دشمن گفته می شد، اما  این مفهوم علیرغم 
این که امروز از بین نرفته است، گسترش پیدا کرده و متحول شده است. در 
گذشته اگر تنها قدرت های نظامی طرفین درگیر مورد هدف قرار می گرفت، 
امروز همه عرصه ها مدنظر است و در واقع مهاجم تالش می کند اراده ملت 
مورد نظر را هدف قرار دهد. آنچه 
پدافند غیرعامل دنبال می کند 
این اس��ت که دش��من اساسا 
نتواند اراده خود را تحمیل کند. 
توان اطالعاتی، توان رسانه ای، 
س��ایبری،  فناوری ه��ا و حوزه 
اقتصادی، همه ابزارهایی است 
که دشمن برای فشار و تحمیل 
اراده خود از آن استفاده می کند.
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قطع شبکه های برون مرزی، آخرین حربه دشمنان انقالب است

 آیت اهلل حس��ین نوری همدان��ی گفت : یکی از مهم ترین س��نگ ان��دازی های دش��من عالوه بر 
تحریم ها، قطع شبکه های برون مرزی صدا و سیمای ایران است که نقش عمده ای در توسعه بیداری 

اسالمی داشته است و این در واقع آخرین حربه دشمن بود.

دلیل قانون گریزی،
 اشخاصند نه قانون

 لغو سفر اروپایی ها  
به خاطر صهیونیست ها 

حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی که با ایسنا سخن می گفت، 
با بیان این که دلیل قانون گریزی یا بی توجهی به قانون، به خود اشخاص 
برمی گردد نه به قانون، گفت: اگر قانون مش��کلی داشته باشد راه اصالح 
قانون باز اس��ت و می توان با مراجعه به قانونگذار، قان��ون را اصالح کرد.

وی با بیان این که دلیل قانون گریزی ب��ه خود مجری و اجراکننده قانون 
برمی گردد، اظهار داش��ت: یکی از دالیل اصلی که موجب قانون گریزی 
می شود، هوای نفس و نفسانیت است، چراکه انسان می خواهد خودمختار 
باشد و چیزی مانع اراده او نباشد. این عضو جامعه روحانیت مبارز افزود:  
وقتی کسی در مکتب انبیا تربیت شود و مورد تربیت دینی و عقالنی قرار 

گرفته باشد، به قانون گریزی متوسل نمی شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که سفر هیأت پارلمانی اروپا به ایران به درخواست ایران نبود 
و پیشنهادی بود که از س��وی اروپایی ها مطرح شد، گفت: نیامدن هیأت 
پارلمانی اروپا به دستور صهیونیس��ت ها بوده و این موضوع نشان داد که 

پارلمان اروپا مستقل و آزاد نیست.
عالءالدی��ن بروج��ردی ریی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی درب��اره لغ��و س��فر هی��أت پارلمان��ی اروپا ب��ه ای��ران گفت: 
س��فر این هیأت ب��ه کش��ورمان بنا ب��ه درخواس��ت اروپایی ه��ا بوده و 
 از هم��ان ابتدا به آنه��ا اعالم ش��ده بوده ک��ه ایران هیچ پیش ش��رطی

 را در این باره نمی پذیرد.

س��ید هادی حس��ینی عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر با بیان این که دولت 
نتوانست وعده های خود را در سفرهای استانی محقق کند، 
تأکید کرد: رییس جمهور در ابتدای دولت نهم با سفرهای 
استانی و دیدار با مردم، فضای خوبی را ایجاد کرد، اما اشتباه 
بزرگ دولت در سفرهای اس��تانی مصوباتی بود که مطابق 
توانمندی های دولت نبود. نماینده مردم قائمشهر در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد : دولت در سفرهای استانی اجرای 
پروژه های عمرانی مطالعه نشده ای را به تصویب رساند که 
گرچه ناشی از نیاز جامعه بود، اما مطابق با توانمندی های 
دولت نبود. وی ادامه داد: بنابراین حجم زیادی از نیازهای 
مردم در سفرهای استانی تبدیل به مصوبه شد که بسیاری از 
این پروژه ها عملیاتی نشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: در حال حاضر پروژه های بزرگ س��فرهای 
استانی نیمه تمام مانده و اگر پروژه ای هم به اتمام رسیده 
به موازات آن، تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام رها شده 
است. وی با بیان این که دولت انگیزه خود را برای سفرهای 
استانی از دست داده اس��ت تأکید کرد: در دولت دهم ادامه 
سفرهای استانی فایده ای نداشت چون پروژه های زیادی 
از دولت نهم باقی مانده که به دلیل کمبود اعتبارات  هنوز 

اجرایی نشده است.

س��ردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح گفت: مسلما تکنولوژی پهپادی که اخیرا توسط 
نیروی مقاومت لبنان بر فراز رژیم اشغالگر قدس به پرواز 
درآمد و چشمان دشمنان را خیره کرد، آخرین فناوری 
و تکنولوژی ایران نبود. س��ردار وحی��دی تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر هواپیماهای بدون 
 سرنشینی را با تکنولوژی و فناوری بس��یار پیشرفته تر

نیروه��ای  س��وی  از  اخی��را  ک��ه  پهپ��ادی   از 
حزب اهلل بر آسمان رژیم صهیونیس��تی به پرواز درآمده 
است، در اختیار دارد. وی خاطرنشان کرد: قدرت نمایی 
حزب اهلل ب��ا پرواز هواپیم��ای بدون سرنش��ین ایوب بر 
آسمان رژیم صهیونیس��تی هیمنه و قدرت پوشالی این 
رژیم جعلی را فرو ریخت و ضربه محکمی را به آنان وارد 
کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: رژیم 
صهیونیستی بر روی سیستم پدافند هوایی و گنبد آهنی اش 
بسیار تبلیغات کرده بود، اما این پهپاد آنان را رسوا کرد 
و آبروی شان را برد، چون آنها با انجام عملیات روانی بر 
 روی قدرت نظامی ش��ان به کش��ورهای مختلف تجاوز 
می کنن��د و زمانی ک��ه این از درون متالش��ی ش��ود، 

قدرتشان کامال به لحاظ روانی شکسته خواهد شد.

وزیر سابق نفت با اش��اره به این که ابزار انرژی که در دست 
ماست تهدیدی برای دشمنان است، گفت: غربی ها بدانند 
اگر بخواهند از این ابزار به صورت سیاسی استفاده کنند، این 
احتمال وجود دارد که این ابزار روزی علیه آنها استفاده شود 

و آن وقت غربی ها متضرر خواهند شد.
مس��عود میرکاظمی رییس کمیس��یون انرژی مجلس در 
گفتگو با مهر با اش��اره به محدودیت هایی که اتحادیه اروپا 
و غربی ها برای صادرات نفت و گاز برای جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد کرده اند، گفت:  با وجود این اوضاع، فروش نفت 
ایران کماکان ادامه دارد و اگر اروپایی ها نفت کش��ورمان را 
نخرند، کشورهای بسیار دیگری هستند که خریدار هستند.

وزیر سابق نفت اظهار داشت: این تحریم ها مشکالتی را در 
صادرات نفت ایجاد کرده و گاهی این صادرات، کاهش و در 
برخی مواقع نیز افزایش می یابد، اما این روند توسط جمهوری 
اسالمی ایران برای فروش نفت مدیریت می شود. میرکاظمی با 
بیان این که موضوع اصلی این است که به گونه ای اوضاع را 
مدیریت کنیم که وابستگی نفتی ما کم شود، گفت: ما نباید 
نیازمند عرضه بیش��تر نفت به بازارهای جهانی باشیم واگر 
صادراتی نیز انجام می دهیم برای س��رمایه گذاری در سایر 

حوزه ها باید باشد، نه به عنوان بودجه اداره جاری کشور.

در حالی که برخی اخبار از سفر والیتی مشاور عالی رهبر 
معظم انقالب به همراه طائب رییس س��ازمان اطالعات 
سپاه به آمریکا حکایت دارد، یک عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام این خبر را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا 
مرتضی نبوی  اظهار کرد: مواضع آقای والیتی صریح تر 
از این حرف هاست. ایشان جزء کسانی بود که از مواضع 
رییس جمهور در آمریکا در رابطه با مذاکره با این کشور 
انتقاد کرد و این خبر )س��فر والیتی به آمریکا( تنها یک 

شایعه است.
مرتضی نبوی که در نشس��ت جامعه اسالمی مهندسین 
سخن می گفت، همچنین با بیان این که هدف دشمن، 
به جان هم انداختن مسئوالن است، تأکید کرد: دشمن 
می خواهد قوا مشکالت را به یکدیگر نسبت دهند و همین 
امر موجب نارضایتی مردم ش��ود. مسئوالن باید متوجه 
باشند که شرایط، شرایط نزاع نیست، بلکه باید در جهت 
حفظ آرامش تالش شود. رهبر معظم انقالب بارها نسبت 
به این مس��ئله تذکر دادند. نزاع مسئوالن دشمن را شاد 
می کند و عالمت غلط به مردم می دهد. در شرایط فعلی 
همه باید به این فکر کنند که چگونه اوضاع کشور اصالح 
شود. شرط پیروزی بر ش��رایط فعلی، مقاومت، تدبیر و 

تالش در جهت پیشرفت است.

نظامی  انرژی دولت  سیاست خارجی 

دولت برای ادامه سفرهای 
استانی  انگیزه ندارد

ایران پهپادی  بسیار 
پیشرفته تر از ایوب دارد

ابزار انرژی در دست ایران؛ 
تهدیدی برای دشمنان

سفر والیتی به آمریکا 
شایعه است
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 ۱۰ اکیپ بازرسی 
بر تاکسی ها نظارت دارند

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان اعالم کرد: ۱۰ اکیپ بازرسی 
بر فعالیت تاکس��یرانان و چگونگی رعایت نرخ مصوب تاکسی ها نظارت 
دارند. علیرضا تاجمی��ر ریاحی با بیان مطلب فوق گفت: برچس��ب های 
نرخ جدید تاکسی بین تاکس��یرانان توزیع و نصب شده است. وی با بیان 
این که بر اساس قانون رانندگان ملزم به نصب برچسب کرایه ها بر روی 
تاکسی هستند و درغیر این صورت با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد 
می شود، افزود: با نظارت دقیق برعملکرد ناوگان تاکسیرانی، با هرگونه 

تخلف در زمینه عدم  رعایت کرایه های مصوب، برخورد خواهیم کرد. 

 کشف ۱75 کیلوگرم مواد مخدر
 در اصفهان

 رییس پلی��س مبارزه ب��ا مواد مخ��در اس��تان اصفهان از دس��تگیری 
۱۱ سوداگر مرگ و کشف ۱75 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 48 ساعت 
گذشته در این استان خبر داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: گروه های 
عملیات کویر این پلیس در عملیات های جداگانه در شهرس��تان های 
سمیرم و مبارکه با شناسایی و متوقف کردن سه دستگاه خودروی سواری 
در راه های فرعی ورودی اس��تان، 59 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
را کشف کردند. وی افزود: در عملیات دیگری توسط اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، از داخل یک دستگاه کامیونت 
خاور حاوی نخاله های چوب، مقدار 63 کیلو گرم حش��یش که ماهرانه 

جاسازی شده بود کشف شد.

از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده 
استفاده شود

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: استفاده از ظرفیت 
های ش��هرهای خواهر خوانده اصفهان در پیشبرد اهداف این جمعیت و 
نوآوری در امور مؤثر اس��ت. مهدی جمالی نژاد در دیدار با مدیر و جمعی 
از کارکنان جمعیت هالل احمر استان اصفهان، وظیفه این نهاد را خطیر 
عنوان کرد و با تأکید بر خدمات رسانی به شهروندان به ویژه در حال اضطرار 
و با حفظ کرامت انسانی، خواس��تار خدمات نوین و بدیع بر اساس اصول 
هفتگانه هالل احمر و در چارچوب موازین اسالمی شد. جمالی نژاد تالش 
برای تسکین آالم بش��ری، تأمین احترام افراد جامعه و کوشش در جهت 

برقراری دوستی و تفاهم متقابل و پایدار را از اهداف این جمعیت دانست.

میراث فرهنگی یک ریال به پروژه 
میدان امام علی )ع( کمک نکرد

شهردار منطقه س��ه اصفهان با بیان این که میراث فرهنگی یک ریال به 
پروژه میدان امام علی )ع( کمک نکرد، گفت: ۲5 پ��روژه برای فاز دوم و 
سوم میدان امام علی )ع( در نظر گرفته شده که تا کنون پنج طرح آن از 
جمله اتصال بازار بزرگ، پارک سوار یا پایانه درون شهری، مجموعه های 
تجاری الماس، عبدالرزاق تحت عنوان پروژه های 8 و 9 اجرا شده است. 
منصورنجفی اذعان داشت: با توجه به این که احیای این میدان یک کار 
میراثی است، انتظار می رود دولت به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی 

به این پروژه وارد شود. 

 فقر علمی نخستین چالش
 پیش روی خیریه است

مصطفی حر، مدیرعامل خیریه امام حسین )ع( اظهار داشت:  فقر علمی 
خانواده ها نخستین چالش پیش روی خیریه است. حر، تأمین هزینه های 
پژوهش و آموزش به منظور پیش��گیری و درمان، تأمین تمام یا بخشی 
از هزینه های درمان بیماران نیازمند ش��کاف ل��ب و کام و هماهنگی با 
سازمان های دولتی و مردم نهاد و سازمان های بیمه گر و تأمین تجهیزات 
پزشکی )تشخیصی- درمانی( بیماران شکاف لب و کام، جذب و هدایت 
مشارکت های مردمی و غیردولتی، ایجاد پلی کلینیک تخصصی به منظور 
درمان تیمی بیماران شکاف کام و اختالالت همراه و کمک به راه اندازی 
بیمارستان  کودکان و یا مادر و کودک را از اهداف این خیریه عنوان کرد. 

 محدودیت های ترافیکی
 نباید مشکل ساز شود

فرماندار شهرضا با اشاره به اجرای محدودیت ترافیکی در برخی نقاط شهر 
شهرضا گفت: در حال حاضر برخی اعتراض ها نسبت به نحوه اجرای این 
طرح مطرح اس��ت که در آینده نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد. سید 
محمدباقر محمدی با بیان این که ترافیک س��نگین و پرتردد در شهرضا 
امری عادی و قاب��ل پیش بینی بوده ، ادامه داد: بح��ث ایجاد محدودیت 
ترافیکی در برخی از خیابان های شهرضا طی دو جلسه در شورای ترافیک 
شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد، شهرداری 

نسبت به نصب عالیم راهنمایی و رانندگی اقدام کند.

استاندار اصفهان گفت: با توجه به شناختی که از جوانان دارم، 
نشست های نخبگان جوان و ارتباط مدیران استان با جوانان 

باید استمرار داشته باشد. 
علیرضا ذاکراصفهانی اظهار کرد: با توجه به شناختی که از 
جوانان دارم نشس��ت های نخبگان جوان و ارتباط مدیران 
استان با جوانان باید استمرار داشته باش��د. وی با تأکید بر 
وحدت و انسجام جوانان ایران اسالمی در دانشگاه اصفهان 
افزود: من بر آنچه جوانان به آن می پردازند اشراف کامل دارم 
و از نزدیک با بدنه دانش��جویی در ارتباط هس��تم. استاندار 
اصفهان با بیان این ک��ه باید با همفک��ری و تفاهم کارهای 
استان و کشور را به سمت جلو پیش برد، افزود: به تفکر و فکر 
دانشجویان، جوانان اندیشمند، نخبگان و طالب اعتقاد دارم و 
باید از این سرمایه ها حمایت و استفاده شود. وی گفت: جوانان 
در بخش نیروی انس��انی از منابع قدرتمند نظام سیاس��ی 
هس��تند. ذاکراصفهانی به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب 
 درباره جوانان و انقالب اسالمی و فلسفه آن اشاره کرد و گفت: 
معظم له فرمودند دهه چهارم انقالب دهه تمدن سازی است 
و رهبر معظم انق��الب بارها بر ایجاد تمدن اس��المی تأکید 
کردند و شیوه و فلسفه انقالب اسالمی مد نظر ایشان است.

وی افزود: در این زمینه باید همس��و با فرمایشات و منویات 
معظم له، آرمان ها و اندیشه های انقالب اسالمی حرکت کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: امروز هجمه 
تمام رسانه های استکبار علیه واقعه غدیر است تا این رخداد 
عظیم را تحریف کنند. حجت االس��الم و المسلمین حسین 
اژدری در جمع مسئوالن فرهنگی ادارات اوقاف شهرستان ها 
با اشاره به دهه والیت گفت: باید تالش شود تا برای عید غدیر 
امسال در امامزاده ها برنامه های ویژه ای همچون خطبه خوانی 
داشته باشیم. وی با اشاره به ساخت فیلم موهن علیه پیامبر 
اس��الم )ص( اظهار کرد: قصد غربی ها برای س��اخت چنین 
فیلم هایی، جلوگیری از گرایش مردم اروپا به اس��الم است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان با اشاره به این 
که اصل و ریشه ما فرهنگ معارف اهل بیت )ع( است، افزود: 
فرهنگ شیعه بسیار غنی و پر مغز است و باید با کار فرهنگی 
مناسب، آن را گسترش و تعمیم داد.حجت االسالم اژدری با 
اش��اره به این که به فرموده رهبر انقالب بقاع متبرکه باید به 
قطب فرهنگی تبدیل شوند، تصریح کرد: این مهم در قسمت 
فرهنگی ادارات اوقاف و با کار و تالش فراوان محقق می شود.

وی با بیان این که براس��اس س��اختار جدید اوقاف اداره کل 
استان دارای چهار معاونت شد، گفت: معاونت فرهنگی اوقاف 
به معاونت فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده و از این پس ادارات 

اوقاف در شهرستان ها باید امور اجتماعی را نیز دنبال کنند.

مسئول اتحادیه کفاش��ان اصفهان گفت: متأسفانه در حال 
حاضر بی��ش از 95 درصد از کفش موج��ود در بازار اصفهان 
 غیر استاندارد است. س��یدمحمد نایب پور که با ایسنا سخن 
می گفت، با بیان این که در حال حاضر کفش های اس��پرت 
بیشتر از س��ایر مدل ها مورد پسند مردم اس��ت، اظهار کرد: 
کفش اسپرت در دونوع ورزشی و مجلسی تولید می شود و به 
علت قیمت مناسب ترش نسبت به کفش های چرم، متقاضیان 
 بیش��تری نیز دارد. وی با بی��ان این که متأس��فانه بیش از 
95 درص��د از کفش موجود در بازار اصفهان غیر اس��تاندارد 
اس��ت، افزود: رس��یدن ب��ه اس��تاندارد کفش س��خت تر از 
اس��تانداردهای طالس��ت و گمرک و سازمان اس��تاندارد و 
تحقیق��ات صنعتی تاکنون ب��رای اس��تاندارد کردن کفش 
اقدامی انجام  نداده اند. مس��ئول اتحادیه کفاشان اصفهان با 
بیان این که به اعتقاد متخصص��ان تولید کفش هیچ کفش 
استانداردی وارد کش��ور نشده اس��ت، تصریح کرد: به علت 
قیمت باالی کفش های استاندارد، کشور توان واردات کفش 
استاندارد را ندارد. نایب پور با تأکید بر این که قیمت کفش های 
استاندارد بسیار باالست، افزود: در حال حاضر تعداد محدودی 
نمایندگی فروش کفش اکو و نایک در اصفهان وجود دارد که 

خرید این کفش ها برای بسیاری از مردم ممکن نیست.

مدیر کل امور می��وه وزارت جهاد کش��اورزی گفت: بزرگ 
 ترین باغ انار کشور در شهرستان شهرضا احداث خواهد شد.

سید رحمت اهلل پریچهر  در مراسم افتتاحیه جشنواره انار و 
سفال شهرضا با اشاره به این که انارملس و یاقوتی شهر جزو 
بهترین ارقام انار کشور اس��ت، اظهار کرد: متأسفانه نسبت 
به انار ش��هرضا ش��ناخت کافی وجود ندارد.پریچهر افزود: 
امیدواریم که انار شهرستان توسط مسئوالن، اصحاب رسانه 
و مطبوعات به بازارهای داخلی و جهانی معرفی ش��ود. وی 
تولید انار کش��ور را حدود9۰۰هزار تن در سال اعالم کرد و 
گفت: تولید انار استان اصفهان به دلیل سرمازدگی های سال 
86  و اوایل بهار س��ال جاری در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. 
مدیر کل امور میوه وزارت جهاد کش��اورزی رتبه تولید انار 
کشور را در جهان، رتبه نخست عنوان کرد و افزود: با تالش 
مسئوالن، مدیران و کشاورزان می توان این رتبه برتر کشور 
را حفظ کرد.پریچهر تأکید کرد: باید در خصوص اس��تفاده 
بهینه از آب در بخش  کش��اورزی و باغات ان��ار برنامه ریزی 
بهتری صورت گیرد.وی ادامه داد: متوس��ط انار تولیدی در 
هر هکتار بین ۱3 تا ۱۰۰تن است که دلیل عمده آن، عدم 
توجه به بحث تغذیه باغات انار است. پریچهر تصریح کرد: 
اقدام مهم و بزرگی برای اصالح ارقام انار در کش��ور صورت 

نگرفته است.

جنگ نرم سالمتاستانداری شهرستان

نشست های نخبگان جوان 
باید استمرار داشته باشد

هجمه تمام رسانه های 
استکبار علیه غدیر است

95درصد از کفش های بازار 
اصفهان استاندارد نیست

 بزرگ ترین باغ انار کشور
 در شهرضا احداث می شود

گشتی در اخبار

 با متصرفان اراضی دولتی
 برخورد می شود

فرماندار اصفهان/ فضل اهلل کفیل 
برای حفاظت از زمین های ملی، با متصرفان اراضی دولتی 
برخورد قانونی می ش��ود و همین جا از ش��رکت عمران و شهرداری 
بهارس��تان می خواهم با تش��کیل گروه های بازرس��ی و با همکاری 
بخش��داری، جهاد کش��اورزی و دس��تگاه قضایی از هرگونه تخلف 
س��اختمانی جلوگیری کنند. همچنین از مردم درخواست دارم در 
زمان خرید زمین از مالکیت و کاربری زمین اطمینان حاصل کنند؛ 
مثال تعدادی از تاالرهای بین اصفهان و بهارستان  فاقد مجوز است و با 

نصب تابلو و قراردادن پسماند 
در حاش��یه ج��اده، ش��رایط 
نامناس��بی را ایجاد می کنند 
و افزون بر این مورد، تابلوهای 
نصب ش��ده در حاشیه جاده 
که باعث ایجاد نابسامانی در 
 ورودی کالنش��هر اصفه��ان 
می شود، جمع آوری خواهد 

شد.
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چهره روز
عمده فعالیت های بهسازی فضای سبز در زمستان انجام می شود

داریوش فتحی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز با اشاره به این که اقدامات به 
زراعی؛ یعنی بهبود وضعیت کیفی خاک از اوایل آذرماه آغاز می شود، اظهار داشت: 

عمده فعالیت بهسازی، حفظ و ایجاد فضای سبز در فصل زمستان انجام می شود.
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 اصفهان تنها کالنشهری 
که دفن زباله ندارد

فرهنگ غذایی ایرانی 
بسیار نامناسب است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: اصفهان تنها 
کالنشهری است که زباله های خود را دفن نمی کند و صددرصد زباله های 

تولیدی این کالنشهر بازیافت و پردازش می شوند.
تیمور باجول با اعالم ای��ن مطلب به ایمنا اظهار داش��ت: در حال حاضر 
اصفهان دارای چهار خط پردازش زباله با ظرفیت روزانه یک هزار و ۱۰۰ 

تن است که در دو شیفت کاری فعالیت می کنند.
وی افزود: روزانه به طور میانگین در شهر اصفهان یک هزار تن زباله تولید 
 می شود که حدود7۰۰ تن این پس��ماند به کود کمپوست )آلی( تبدیل 
می شود. مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان سرانه 
تولید زباله توس��ط هر ش��هروند اصفهانی را 57۰ گرم در روز دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: ۱5۰ تن از مواد بازیافتی روزانه از مبدأ تفکیک می شود. 

یک متخصص علوم تغذیه اظهار داشت: فرهنگ و عادات غذایی مردم کشور 
بسیار نامناسب است. دکتر محسن تقی زاده با اشاره به این که سرانه مصرف 
شکر، نوشابه، روغن و نمک در بین مردم کش��ور ما بسیار بیشتر از میانگین 
مصرف آنها در جهان است، گفت: بر اس��اس آمار منتشرشده، سرانه مصرف 
شکر هر ایرانی بیش از 3۰ کیلوگرم است. این متخصص علوم تغذیه با اشاره 
به این که سرانه مصرف نوشابه های غیر الکلی در ایران 4۲ لیتر و در جهان 
۱۰ لیتر است، تصریح کرد: این در حالی اس��ت که مصرف این مواد تنها به 
دلیل داش��تن انرژی، بدون تأمین مواد مغذی ضروری باعث افزایش وزن و 
س��وء تغذیه در افراد می ش��ود. به گفته تقی زاده، میزان استاندارد مصرف 
نمک چهار تا پنج گرم در روز اس��ت که ایرانی ها روزانه هش��ت تا ۱۰ گرم 

استفاده می کنند. 

 راه هرکس��ی ف��رق م��ی کن��د. می ش��ود از پس��ر
افغانی که کاله لبه دار قرمز س��رش اس��ت ش��روع 
کرد؛ ب��ا لهجه حرف می زن��د و به م��رد کناری اش 
می گوی��د: »هیچ ج��ا کار نیس��ت«. ازگفته هایش 
می فهمی که کارگرفصلی اس��ت و دیرزمانی است 
ک��ه اینجاس��ت.کارت ت��ردد گرفت��ه و... صورتش 
 پاک از آفتاب س��وخته، دل��ت برایش می س��وزد. 
دغدغه های��ش از بی پولی اس��ت که زخ��م زده بر 
زندگی اش. ب��ه بقیه آدم ها نگاه م��ی کنی. اتوبوس 
 ممل��و از آدم های ج��ور واجور اس��ت، پر اس��ت از 
 س��وژه های��ی ک��ه اف��کار متف��اوت، عمی��ق و

 س��طحی ش��ان توی اتوبوس جلوه گر ش��ده است. 
چهار پسر هستند؛ حالت چهره یکی از آنها توجهت 
 را جلب می کند. پوس��ت صورتش تیره است و چند

 تار موی ژل زده اش ریخته روی پیش��انی اش. تنها 
 او بین دوستانش از فلس��فه حرف می زند؛ ازنیچه و 
ایس��م هایی که مردان دور و ب��رش گاه می فهمند 
وگاه ب��ا ده��ان بازنظاره گرش هس��تند. پی��اده که 
می شوند، مرد مس��نی لب می گش��اید: »جوونای 
 امروزی هم دلش��ون خوش��ه ها، نه مرغ و گوش��ت 
می خرن، نه دستشون تو جیب خودشونه که بفهمن 

چه خبره، فقط بلدن حرفای قلمبه سلمبه بزنن«.
صحبت های مرد، مثل بمب��ی دراتوبوس می ترکد 
وهمه از ش��یر مرغ تا جان آدمیزاد را مثال می زنند. 
 ازدالر می گویند و از س��که که نرخش هر روز باالتر

 می رود. بح��ث مثل آب روان جاری می ش��ود کف 
اتوبوس که ناله کنان راهش را در ترافیک جس��تجو 

می کند، می کشد به قسمت خانم ها.

زنی که در ابتدای قس��مت بانوان نشسته، مسافری 
با صورت اس��تخوانی، بینی باریک و گونه های صاف 
آدم را یاد هنرپیش��ه های فقیر فیلم ه��ا می اندازد، 
س��ر صحبت را بازمی کند و از »دام��اد جدیدش که 
زیر بار ازدواج مانده، از دخت��رش که نصف جهازش 
را خری��ده و از تجمالتی که ای��ن دوره و زمانه جایی 
 ن��دارد، ام��ا مردم مجب��ور ب��ه انجام آن هس��تند« 
 م��ی گوید. بقیه مس��افران ح��رف های��ش را تأیید 
می کنند. گاهی س��ر تکان م��ی دهن��د و گاهی با 
 جمالت کوتاه،ح��رف هایش را تکمی��ل می کنند: 
» آره به خ��دا«؛ » خب چاره چی��ه«، »خیر نبینن« 
و از ای��ن جور هم��دردی ها. اتوبوس مثل همیش��ه 
شلوغ اس��ت و راننده انگار هر بار ش��بحی را جلوی 
خ��ود می بین��د، پا م��ی کوب��د روی ترم��ز و زلزله 

 شش ریش��تری او تکان های ش��دیدی به اتوبوس 
می دهد و مردم را آوارمی کند روی سر هم. کمی آن 
طرف تر زنی که قیافه حق به جانبی به خود گرفته، 
ایستاده است. زن هر بار با اعتراض فرزندش، سیلی 
به صورت کودک می زند، اما بچه دست بردار نیست 
و با هرسیلی، شیون هایش بیشتر می شود. زن ها به 
هم نگاه می کنند و به زنی که از زور خشم می خواهد 
خودش را نگه دارد، خیره می ش��وند. زن س��ریع از 
اتوبوس پیاده می ش��ود تا زیر فش��ار نگاه ها بیشتر 
از این له نش��ود.با رفتن او، باز بح��ث جدیدی توی 
 اتوبوس غوغا به پا می کند. این بار بحث س��رتربیت 
بچه هاست و عامه هایی که هرکدام برای خودشان 

یک پا روانشناس هستند؛ تزی می دهند.
 اما در این میان دختر بچه های مدرس��ه ای دنیای 
دیگری دارند. آنها از معلمشان حرف می زنند. وقتی 
تو نخش��ان بروی، دنیای آنها کوچک تر از بزرگ تر 
هاست، ولی بهتر اس��ت. در این دنیا نه از دالرخبری 
 هس��ت و ن��ه از قیم��ت ب��رق و آب و تلف��ن. آنها از 
 پاکن های فانتزی یا خودکارهای خارجی مارک دار 
حرف  م��ی زنند ی��ا از تیش��رت هایی ک��ه تازگی 
ن��ام ح��راج را ی��دک م��ی کش��ند. البت��ه بمان��د 
ک��ه از فوتب��ال و ف��الن خوانن��ده  و دیگ��ران هم 
 می توان��ی توی ح��رف هایش��ان پی��دا کن��ی. از
 ته دلش��ان می خندند و صدایش��ان اتوب��وس را پر

می کند. پیرزن ها هر بارچش��م غره ای می روند و با 
تعجب چشم هایشان باز مانده و سیاهی چشمشان دو 
دو می زند،اما آنها گوششان بدهکار نیست. سمفونی 

مضحکی در اتوبوس بیداد می کند. 
در این میان برخی مسافران هم خاموش روی صندلی ها 
نشسته اند، یا مغموم به شیشه اتوبوس تکیه زده اند. 
یکی از آنها دختری است که از باالی عینکش آدم ها 
را می پاید. ۱9 یا ۲۰ ساله به نظر می رسد. دوستش 
دماغ عمل کرده اش را با چسب پوشانده و شلوار لی  
خیلی گشادی پوشیده. ژاکت عجیب و غریبی به تن 
دارد که معلوم نیس��ت از قوطی کدام عطاری بیرون 

آمده است.
تن��د تند ح��رف م��ی زن��د. س��ر و ص��دای آدم ها 
 در اتوب��وس آنق��در فض��ا را پرک��رده ک��ه ص��دای 
حرف زدن هایش��ان را فقط خودش��ان می شنوند 
 و بقی��ه ای که دورت��ر ایس��تاده اند ه��ر چه تالش 

می کنن��د نم��ی توانند بفهمن��د که دخت��ر جوان 
چ��ه می گوید.اتوبوس توی ایس��تگاه می ایس��تد 
و تعداد بیش��تری س��وار می شوند. بیش��ترازحجم 
 اس��تاندارد اتوب��وس. ص��دای اعت��راض در بخش

 خانم ها بیش��تر اس��ت؛ این داس��تان همیش��گی 
اتوبوس هاس��ت، ناوگانی ک��ه قرار اس��ت از حجم 
ماش��ین های تک سرنش��ین بکاهد. دم در تعدادی 
پس��ربچه مدرس��ه ای درحال��ی که نتوانس��ته اند 
سوار ش��وند داد و هوار می کنند و آواز می خواندند 
 و مردم را دس��ت می اندازند. تعدادی از آنها س��وار

می شوند و اتوبوس شلوغ تر از قبل می شود. 
یک ایس��تگاه مانده به آخر خط پیاده می ش��وند و 

اتوبوس ساکت می شود و بعضی ها می گویند خوب 
شد رفتند.

اتوبوس درآخرخط خلوت تر شده و مردم هم خسته 
از این همه ش��لوغی، ترجیح داده اند سکوت اختیار 
کنند. در این میان مردی که موهای قهوه ای روشن 
و کم پشت دارد، عینک گردی به صورت زده است و 
پلیور قهوه ای رنگی پوش��یده، با یک صلوات همه را 
مجاب می کند که دغدغه هایشان را فراموش کنند. 
اینجا پایان یک سفرکوتاه است، اما انگار پایانی برای 
دغدغه ها نیس��ت. درد دل هایی که در جعبه فلزی 

سر باز می کنند... 

درد دل هایی که در جعبه فلزی سر باز می کنند 

سفر دغدغه ها پایان ندارد 

دقایق انتظار برای آمدن اتوبوس بین ابروی مسافران را گره انداخته است. سکوت حاکم است؛ سکوتی که قرار است  الدن 
 در س�فر کوتاه جعبه ای به نام اتوبوس سر بازکند. می ش�ود درمورد هرکس و هرچیزی نوش�ت، اما این که آن چیز ایرانمنش

دغدغه ات باشد مهم است؛ انگاراتوبوس محل تبادل دغدغه هاست.

 اتوب�وس درآخرخط خلوت تر
ش�ده ومردم هم خسته از این 
همه شلوغی، ترجیح داده اند 
س�کوت اختیار کنند. در این 
میان مردی که موهای قهوه ای 
روشن و کم پشت دارد عینک 
گردی به صورت زده اس�ت و 
پلیور قهوه ای رنگی پوشیده، 
با ی�ک صلوات هم�ه را مجاب 
می کند که دغدغه هایش�ان 
را فراموش کنن�د. اینجا پایان 
یک سفرکوتاه است، اما انگار 

پایانی برای دغدغه ها نیست



چهره روزیادداشت

 قیمت جدید لبنیات
 تا 15 فروردین 92

با ابالغ دستورالعمل اجرایی تأمین و توزیع شیرخام، محصوالت لبنی و 
نهاده های دامی، قیمت ش��یر خام930 تومان و شیر نایلونی 1/5 درصد 
900 گرم 1100 تومان تعیین و قیمت انواع لبنیات تا 15 فروردین 92 
نیز تعیین شده است.  در راستای اجرای مصوبات کارگروه کنترل بازار، 
جلسات تنظیم بازار داخلی و حس��ب هماهنگی و توافقات انجام شده با 
تشکل های صنفی ذیربط )اتحادیه مرکزی دامداران ایران و انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی ایران( مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق 
شرکت پشتیبانی امور دام و ش��رکت بازرگانی دولتی نسبت به تأمین و 
تحویل نهاده های دامی شامل: کنجاله س��ویا هر کیلوگرم 9هزار ریال، 
ذرت هر کیلوگرم شش هزار ریال، جو  هر کیلوگرم پنج هزار و900 ریال و 
سبوس گندم هر کیلوگرم دو هزار و500 ریال )به اضافه هزینه  های تبعی( 
و قیمت شیرخام با 3/2درصد چربی بار میکروبی یک میلیون تحویل درب 
دامداری هفت هزار و700 ریال و 3/2 درصد چربی با بار میکروبی کمتر از 
یکصد هزار تحویل درب دامداری 9هزار و300 ریال اقدام کند.  همچنین 
قیمت باید هر کیلو ش��یر خام پایه با بار میکروبی کمتر از یک میلیون و 
3/2درصدچربی درب دامداری هفت ه��زار و700 ریال و با بار میکروبی 
کمتر از یکصد هزار و 3/2درصد چربی درب دامداری 9هزار و300 ریال 
درج گردد. در این دستورالعمل قیمت محصوالت لبنی تا 15 فروردین 
سال بعد اعالم شده و تخلف از آن به هر نحو مستوجب برخورد جدی از 

سوی سازمان تعزیرات عنوان شده است. 

بازار سکه مشکل دارد 
تعطیلش کنیم

بازار نقدی س��که به طور س��نتی بازاری با رویه معامالتی 
روزانه مبتنی بر نیاز مصرفی سکه به عنوان کاالی هدیه، 
س��رمایه گذاری خرد خانواره��ا و مرجعی ب��رای تعیین 
مهریه ب��وده و هی��چ گاه در ابع��اد بزرگ به عن��وان یک 
 گزینه س��رمایه گ��ذاری در بازارهای مالی ای��ران مطرح

نبوده است.
بازار آتی سکه که حدود چهار سال پیش راه اندازی شده، 
بازاری حاش��یه ای در بورس کاال بوده تا این که از س��ال 
گذشته با نوسانات شدید در قیمت اونس جهانی و نوسانات 
نرخ ارز مورد توجه قرار گرفت و در واقع جرقه رشد حبابی 
قیمت سکه و فزونی قیمت بازار سکه از ارزش ذاتی آن با 
رونق بازار آتی سکه آغاز ش��د. از آنجا که سکه تمام طرح 
جدید ض��رب س��ال 86 کاالی پایه تحویل در ب��ازار آتی 
سکه بوده، این سؤال مطرح است که پیش خرید یا پیش 
فروش اهرمی سکه برای حداکثر سه یا چهار ماه آینده چه 
کارکرد اقتصادی برای کشور داشته  و چه پوشش ریسکی 
ایجاد کرده اس��ت؟ درحالی که تسویه کمتر از یک درصد 
معامالت به صورت فیزیکی انجام می گیرد و بیش از 99 
 درصد معامالت با تس��ویه، هدفی جز سفته بازی را دنبال 
نمی کنند. قرار گرفتن سود یک نفر در مقابل سود دیگری 
که از مشخصات قمار و طبق قاعده نفی ضرر که ذکر شد 

حرام بوده و یک واقعیت در بازار آتی سکه است. 
بدون ش��ک به��ره گی��ری از تجربیات دنیا درگس��ترش 
بازاره��ای مال��ی م��ی توان��د ب��ه توس��عه بازاره��ای 
 مال��ی م��ا کم��ک کن��د، ول��ی کپ��ی ب��رداری ب��دون 
بومی س��ازی و اس��تفاده از ابزاره��ا و راهکارهایی که در 
بازاره��ای مالی بس��یار بزرگ ت��ر از بازار مالی کش��ور ما 
موجب خلق بحران ش��ده اند، می تواند مش��کل آفرین و 
فاجعه بار باش��د. حقیقتا ب��ه جای دخالت در س��از و کار 
 این بازار با روش هایی اعم از ممنوع کردن اخذ موقعیت،

کم کردن سقف موقعیت و یا تش��ویق بانک مرکزی برای 
حضور و کنترل قیمت ها دراین ب��ازار که همگی با اصول 
بازار درتناقضند، با تعطیلی موقت و سپس دایمی این بازار 
 حداقل یکی از معضالت بازار ارز و سکه را از صورت مسأله

پاک کنیم.تعطیلی این بازار می تواند گامی مهم در تثبیت 
بازار ارز، ایجاد اطمینان از نرخ های آینده برای متقاضیان 
واقعی شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان، جلوگیری از 
سفته بازی، هدایت نقدینگی به بازارهای مولد و مبارزه با 

توطئه های اقتصادی دشمن باشد. 

خبر ویژه

یادداشت

4
عرضه 83 هزار تن میلگرد ذوب آهن  در بورس 

شرکت ذوب آهن اصفهان روز گذشته 11 هزار تن س��بد میلگرد و تیرآهن تولیدی خود را در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاال عرضه کرد که در صورت استقبال از این عرضه، این میزان تا 

72 هزار و 270 تن دیگر قابل افزایش است.

کارشناس اقتصادی
محمدحسین ادیب

دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف ش��ود و ح��ذف یارانه انرژی 
حداکثر نرخ دالری معادل یک هزار و 500 تومان را برمی تابد.  با افزایش 
صادرات نفت به س��ادگی امکان س��قوط دالر به حدود یک هزار و 500 
تومان ممکن و قابل ارزیاب��ی خواهد بود. در صورتی ک��ه صادرات نفت 
به حدود دو میلیون بش��که افزایش یابد، س��قوط قیمت دالر به حدود 
یک هزار و 500 تومان اولین گزینه روی میز است. در صورتی که سطح 
فش��ار خارجی به اقتصاد ایران کاهش نیابد، برای مدت کوتاهی دالر به 
باالی چهارهزار تومان افزایش یافته و سپس با مدیریت بانک مرکزی به 
حدود یک هزار و 500 تومان 
س��قوط می کند. در صورتی 
که نرخ ارز از چهارهزار تومان 
عبور کند، این نرخ به سود هیچ 
 کس نیس��ت، عم��ری حدود 
45 روزه خواهد داشت و پس 
از آن س��قوط شگفت انگیز در 

پیش است.
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مدیر س��تاد بحران اس��تان اصفهان ب��ه مناس��بت روز پدافند 
غیرعامل در جلس��ه پدافند س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور که با مشارکت س��ازمان جهاد کشاورزی 
برگزار شده بود به ایراد س��خن پرداخت و با بیان این مطلب که 
خشکسالی  شش س��ال پی در پی را پشت سر می گذارد، گفت: 
هم اکنون شش سال از خشکسالی می گذرد و تهدیدی که در این 
سال ها استان را در بر گرفته، باعث ایجاد خسارت750 میلیارد 

تومانی به مراتع و مزارع شده است. 
وی ادامه داد: بر اثر این خشکسالی 25 هزار هکتار باغات، 150 
هکتار اراضی کشاورزی و 46 هزار چشمه و قنات متأثر شد که به 

دفعات تبعات منفی به دنبال داشت.
 مدیر ستاد بحران اس��تان اصفهان با اذعان بر این که کشاورزی 
ریس��ک فراوانی به دنب��ال دارد، گفت: در بخش کش��اورزی با 
توجه به وضعیت خشکس��الی منطقه، آفات نباتی از جمله شته 
گندم، کرم س��یب، پروانه فری و... محصوالت را تحت تأثیر قرار 
 داده که خوش��بختانه با تدابیر اندیش��یده ش��ده توانستیم آنها 

را نابود کنیم.

وی تصریح کرد: مدیریت بحران برای مبارزه با آفات نباتی 200 
میلیون تومان بودجه در نظر گرفته تا با آفات قرنطینه در وسعت 

31 هزار هکتار مبارزه شود.

باید باغات بیمه شده را به صددرصد برسانیم
 شیش��ه فروش در بخ��ش دیگ��ر صحبت ه��ای خ��ود، افزود: 
هم اکنون60 درصد از باغات استان اصفهان بیمه هستند که باید 

این مقدار را به صد درصد برسانیم. 
وی به مانور پدافند سازمان نظام مهندسی کشاورزی اشاره کرد 
و افزود: امروز در سازمان نظام مهندسی مانوری برگزار می شود 
تا در این مانور آفت سیاهک گندم توسط سمپاشی برطرف شود.

شناسایی مناطق آلوده به آفت سیاهک گندم 
دبیر پدافند غیر عامل س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی در 
 ادامه با اش��اره به این که تأمین م��واد غذایی م��ردم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و باید عواملی تهدیدکننده ای که سالمت 
محصوالت را بر ه��م می زند از بین برده ش��ود، گفت:  به همین 

منظور سازمان نظام مهندسی کش��اورزی برای مقابله با چنین 
تهدیداتی پدافند غیرعامل را تشکیل داده است.

وی افزود: در این جلس��ه تهدیدات��ی که به ص��ورت طبیعی و 
غیرطبیعی در بخش کشاورزی وارد می ش��وند بررسی و اعالم 
 آمادگی به مس��ئولین اس��تان ب��رای مقابله با تهدی��دات داده 

می شود. 
حس��ین اظهری با اعالم این مطلب که دامنه حوادث مشخص 
شده است، گفت: با توجه به وجود آفت سیاهک گندم توانستیم 
با بررس��ی مناطق آلوده و نوع عامل تهدیدکننده و این مس��أله 
که حادثه می تواند یک حادثه مردم س��از و عمدی باشد، دامنه 
حوادث را مشخص کردیم و با اس��تفاده از ظرفیت های منطقه 

فرضی به مبارزه رفتیم.

حض�ور 3 منطقه در کش�ور ب�رای مب�ارزه با آفت 
سیاهک گندم

مهدی تقی پور، رییس س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و 
منابع طبیعی با اذعان بر این که 11 هزار عضو در نظام مهندسی 
کش��اورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مش��غول به فعالیت 
هس��تند،گفت: با توجه به حضور11هزار عضو نظام مهندس��ی 
کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، فرآیندهای خوبی 
در بخش کش��اورزی صورت گرفته که می توان به آموزش این 

اعضا برای مقابله با آفات اشاره کرد.
به گفته وی، بیش از70 کلینیک گیاه پزش��کی و 149 شرکت 
خدمات مشاوره ای در اس��تان اصفهان در حال فعالیت هستند 
که در این مراکز به کش��اورزان و صاحب��ان این صنعت خدمات 

کشاورزی می دهد.

اصفهان در منطقه 2 پدافند غیرعامل کش�ور قرار 
دارد

مهدی تقی پور با اعالم این مطلب که پدافند غیرعامل کشاورزی 
در س��ه منطقه کش��ور در حال برگزاری اس��ت، گفت: اصفهان 
همراه با 10 اس��تان دیگر به ریاست استان خوزستان در منطقه 

دو کشور قرار دارند.
 گفتنی اس��ت، در این پدافند موضوع س��یاهک گندم در حال 
بررسی است که توسط گروه های کلینیک گیاه پزشکی و شرکت 
های خدماتی در این بخش مورد تحقیق قرار می گیرد. همچنین 
عملیات مانور پدافند سازمان نظام مهندسی کشاورزی منطقه 
دو با رمز »لبیک یا رسول اهلل« در استان اصفهان کشور صبح روز 

گذشته کار خود را آغاز کرد.

با خسارت 750میلیارد تومانی استان در بخش کشاورزی 

خشکسالی، کشاورزی اصفهان  را خشکاند 

منتظر دالر 1500 تومانی باشید

آفت سیاهک گندم که چندی است در مزارع و مراتع کشاورزی در سطح کشور نمایان شده،  داوود
باعث شد تا در سازمان جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان های جهاد کشاورزی و منابع  شیخ جبلی

طبیعی استان ها پدافند غیرعامل برای مبارزه با این آفت شکل گیرد تا در یک گروه منسجم 
به نابودی آن پرداخته شود. 
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مزایده
5116 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
910200 مرب��وط به خواهان عصمت کاظمی با وکالت خانم مرضیه س��لیمانی به نش��انی 
اصفهان، خ فیض، فرعی 11، س��اختمان س��فیر، طبقه اول، دفتر آقای افشاری و خواندگان 
1- زهرا عس��گرانی، 2- کرمعلی عسگرانی هر دو به نش��انی اصفهان، بلوار سیمین، کوچه 
یارمحمدی، کوچه مظفر باقریان، بن بست سرفراز، پالک 40 با خواسته دستور فروش ملک 
مش��اع اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش پ��الک ثبتی 3142/154 بخش 5 ثبت اصفهان 
در روز یکش��نبه 91/8/28 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل استان 
اصفهان، طبقه س��وم، ات��اق 302 نماید. طالبین خری��د می توانند 5 روز قب��ل از مزایده از 
محل ملک واقع در اصفهان، خ وحید، کوچه مس��جد ائمه اطهار، کوچه ش��هید رس��ول شب 
بیدار، کوچه شهید آزمون، پ 128 بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی شده توسط 
کارشناس( 995/500/000 ریال آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی 
ش��ده را در زمان مزایده به همراه داش��ته باش��د و باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر 
کارش��ناس به شرح ذیل می باشد: آدرس محل وقوع ملک: اصفهان، خ وحید، کوچه مسجد 
ائمه اطهار، کوچه ش��هید رسول ش��ب بیدار، کوچه شهید آزمون )به سمت شرق(، پ 128، 
س��ند مالکیت ش��ش دانگ پالک 3142/154 بخش 5 ثبت اصفهان با این حدود که: شمااًل به 
طول 8 متر به جاده و جوی، شرقًا به طول 14/30 متر به شماره 3142/153، جنوبًا به طول 
8 متر به ش��ماره 3142/165 و غربًا به طول 14/30 متر به ش��ماره 3142/155 و بدون قید 
مس��احت صادر و تس��لیم شده است. و طبق یک برگ س��ند مالکیت صادره در دفتر 1328 
صفحه 427 خانم عصمت کاظمی دهقی مالک 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ پالک مذکور می 
باشد. در اثر عقب نشینی در ضلع شمالی قسمتی از محدوده پالک مذکور در تعریض شارع 
واقع  مساحت وضع موجود تقریبًا 102/35 متر و پس از کسر مقدار در طرح تعریض شارع 
به عمق 1/5 متر که در آینده انجام خواهد شد، تقریبًا مقدار 90/50 مترمربع آن باقی خواهد 
مان��د. ارزیابی و تقویم بهاء: با توجه به جمیع جهات، از جمله موقعیت محل، قدمت، س��ازه، 
نوع مصالح مصرفی، کاربری، دسترس��ی به ش��بکه ش��وارع و معابر و... و لحاظ در طرح 
بودن قسمتی از پالک شش دانگ مورد ارزیابی به مبلغ 995/500/000 ریال )نهصد و نود و 
 پنج میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی می گردد. و مبلغ پایه مزایده 995/500/000 ریال 

می باشد. م الف/ 11864 مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
5193 کالسه پرونده: 911038 ح/ 26، وقت رسیدگی: 91/9/15 ساعت 9/30 صبح، خواهان: 
منصوره لطیفی فرزند غالمرضا، خوانده: احمد راس��تی پور فرزند فتحعلی، خواسته: طالق. 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 حقوقی 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 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 ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وقت مق��رر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند.

م الف/ 12201 ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ مفاد آراء
5292 ش��ماره: 8494 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از س��وی هیأت حل اختالف مستقر در 

ثبت سمیرم.
در اج��رای بن��د 6 ماده یک اصالحی و حذف موادی از قانون ثبت اس��ناد و امالک و الحاق 
موادی به بند 4 ماده 33 آیین نامه مزبور مبنی بر تأیید انتقال عادی و یا س��هم مفروزی به 
متقاضیان صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و ظرف مدت دو 
ماه قابل اعتراض در ردیف الف می باش��د و آرای صادره که باید تجدید آگهی ش��وند طبق 
تبصره الحاق به ماده 28 آیین نامه فقط در یک نوبت )نوبت اول انتشار این آگهی در ردیف 
ب( ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را کتبًا به این اداره تس��لیم نمایند تا به دادگاه صالحه 
احاله گردد و در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر و تس��لیم 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
ردیف الف

1- رأی شماره 12164 مورخه 88/11/12 هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
آموزش و پرورش شش��دانگ یکباب ساختمان مدرس��ه احداثی بر روی زمین مفروزی از 

پالک 426 اصلی مزرعه موالقلی به مساحت 1756/8 مترمربع.
ردیف ب

2- رأی شماره 12130 مورخه 88/11/12 هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
آموزش و پرورش شش��دانگ یکباب ساختمان مدرس��ه احداثی بر روی زمین مفروزی از 
پالک 258 اصلی مزرعه خرمند به مس��احت 1967 مترمربع )که در آگهی قبلی اشتباهًا نام 

مزرعه دهکرد و پالک 257 اصلی قید گردیده است.(
تاریخ انتشار نوبت اول: 91/8/8       تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/8/23

م الف/ 126                                                 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

ابالغ رأی عدم افراز
5293 شماره: 10197 خواهان: آقای جواد قماشی فرزند حبیب به وکالت خانم نجمه خدامی 

الس��عیدی به نش��انی نطنز بلوار طالقانی طبق��ه فوقانی آژانس بعث��ت. خواندگان: آقایان 
غالمرضا- محمدحسین و خانم ها فرحناز- فرشته و فروردین شهرت همگی قماشی همگی 
مجهول المکان و خانم ها فهیمه و فاطمه ش��هرت قماشی فرزندان حبیب و کشور کشمیری 
فرزن��د قربانعلی. موضوع: رأی عدم افراز، نظر به اینکه جواد قماش��ی فرزند حبیب بوکالت 
خانم نجمه خدامی الس��عیدی خواستار افراز سهم خود از ششدانگ یکبابخانه بشماره پالک 
33 فرعی از 33- اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی گردیده است و پرونده 
ثبتی حاکی اس��ت سند مالکیت نیم دانگ آن بنام کشور کشمیری و پنج دانگ و نیم دیگر آن 
بنام خواهان و آقایان غالمرضا – محمدحسین و خانم ها فهیمه- فاطمه- فرحناز و فرشته 
و فروردین همگی قماش��ی فرزندان حبیب و بطریق ارث شرعی می باشد برابر نامه شماره 
5781-1391/6/28 ش��هرداری نطنز قابلیت افراز ندارد بنابرای��ن رأی بر عدم امکان افراز 
ص��ادر و اعالم می دارد. متقاضی افراز م��ی تواند تقاضای خود را مرجع قضایی ذیصالح 

مطرح و پیگیری نماید. م الف/ 283 شادمان- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

احضار
5294 نظ��ر به اینکه آقای باقر بابایی ش��کایتی علیه مصطفی جعفری فرزند لطف اله مبنی 

بر تحصیل نامش��روع وجه و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910304 
ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12381 دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5295 نظر به اینکه آقای حسن مانیان فرزند علی به اتهام تخریب حسب شکایت آقای مجتبی 
میرمعصومی فرزند هادی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911271 د 27 تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 12382 دفتر شعبه 27 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5296 نظر به اینکه 1- الله اس��دی و 2- عباس کرمی زاده ش��کایتی علیه مراد خانی مبنی 
بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911060 ب 2 ثبت این ش��عبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 

متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12380 دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5297 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای ش��هرام قاس��می با وکالت علیرضا مرادی شکایتی 
علیه آقای حسین علیان عطاءآبادی فرزند ابراهیم دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 910833 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک 

ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف/ 12378 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5298 نظر به اینکه آقای س��ید بهمن مرتضوی ش��کایتی علیه اکرم جزایری مبنی بر جعل 
و اس��تفاده از چک جعلی و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901181 ب 
2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12379 دفتر شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

 
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

5299 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای – محمد هادی دانا 2- الله ارمی شکایتی علیه آقای 
فرید تارم��ی دایر بر کالهبرداری- تحصیل مال از طریق نامش��روع مجهول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 910836 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف/ 12376 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5300 بدینوس��یله اعالم می گردد پلیس فتا )گزارش مأمور( شکایتی علیه آقای محمدرضا 
سیستانی فرزند علی دایر بر کالهبرداری اینترنتی )سایت www.ahmarco.com( مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910837 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
م��اده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل اب��الغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی برای ی��ک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 12377 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5301 بدینوسیله اعالم می گردد 1- آقای امیر اسماعیلیان فرزند قاسم 2- آقای امیدعباسی 
فرزن��د جالل ش��کایتی علیه آقایان 1- مجید س��نجری فرزند جمال 2- آق��ای داود زارعی 
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با س��الح س��رد مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم 
و به ش��ماره 910835 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری این آگه��ی به منزل ابالغ در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
 ب��رای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف/ 12375 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

احضار
5302 شماره: 30100/144 ب 5 نظر به اینکه آقای 1- محمد باقری فرزند علیرضا 2- حمید 
زندزاده فرزند اکبر به اتهام آدم ربایی- س��رقت از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ي دادسراي 
ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده 
میسر نشده بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 5 بازپرس��ي اصفهان واقع در اصفهان 
خ کهندژ دادس��راي ناحیه 4 بازپرس��ي 5 جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر گردد 
درصورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانوني در این خصوص به عمل 
خواهد آمد. م الف/ 12568 غالمپور- مدیر دفتر ش��عبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5303 ش��ماره دادنامه: 9109970353700777، ش��ماره پرونده: 9009980358000388، 
شماره بایگانی شعبه: 910116، شکات: 1- آقای محمدرضا مظفری 2- خانم المیرا مظفری 
با وکالت آقای یونس افشار به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان 
گنجینه طبقه اول، 2- آقای رضا کریمی به نش��انی مجهول الم��کان، اتهام ها: 1- جعل، 2- 
استفاده از س��ند مجعول، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
رضا کریمی فرزند رمضان دایر بر جعل س��ند عادی و اس��تفاده از س��ند مجعول موضوع 
ش��کایت آقای یونس افش��ار به وکالت از المیرا و محمد مظفری با عنایت به کیفرخواس��ت 
صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، ش��کایت شاکی، اسناد و مدارک ابرازی از 
ناحیه ش��اکی، عدم حضور متهم در دادس��را و دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی و سایر 
قرائ��ن و امارات موجود بزهکاری نامبرده را محرز دانس��ته و مس��تنداً به مواد 47 و 536 
قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس بابت جعل و تحمل شش 
ماه حبس بابت اس��تفاده از س��ند مجعول محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی وفق مقررات قانونی قابل 
تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 12567 حسینی- 

دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
5304 ش��ماره دادنامه: 9109970353001021 ش��ماره پرون��ده: 9009980365700757، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900713، ش��اکی: آقای علیرضا قائد رحمتی به نشانی خ زینبیه ک 
عمان س��امانی ک طاهری س��مت راس��ت نبش بن دوم، متهم: آقای حمید برنجی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: توهین، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام حمید برنجی فعاًل متواری دایر بر 
فحاش��ی موضوع ش��کایت علیرضا قائد رحمتی با توجه به جمیع محتوی��ات پرونده مفاد 
کیفرخواس��ت صادره و اظهارات ش��هود به نظر دادگاه اتهامش محرز است به استناد ماده 
608 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به پرداخت مبل��غ یک میلیون ریال جزای نقدی در 
حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در این دادگاه می باشد. م الف/ 12566 کاظمی- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان
 

ابالغ
5305 نظر به اینکه آقای سید محمد حسینی فرزند سید محمود به اتهام کالهبرداری حسب 
شکایت خانم معصومه رحمانی فرزند رحیم از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910352 
ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در تاریخ 91/9/7 س��اعت 9 صبح در ش��عبه 15 بازپرسی 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
 حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 12564

دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5306 نظ��ر ب��ه اینکه آقای مه��دی فالح فرزند هیبت اله به اتهام جعل و اس��تفاده از س��ند 
مجعول و تحصیل مال نامش��روع حس��ب ش��کایت آقای مهران فاخریان و غیره از طرف 
این دادسرا در پرونده کالس��ه 910670 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 12561  دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار متهم
5307 ش��ماره: 910344 د 28 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 9109980364700343 این 
دادیاری آقای داود طرفی فرزند عبدالحس��ین به اته��ام خیانت در امانت و فروش مال غیر 
)خودرو روآ به ش��ماره انتظامی 19 ل 974 ایران 24( حس��ب شکایت آقای امیر احمدی از 
طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده اس��ت بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 28 دادیاری 
ب��ه آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع ش��ماره 2 دادس��رای اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 12563 دفتر شعبه 28 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5308 ش��ماره دادنامه: 9109970351000777، ش��ماره پرونده: 9009980351001238، 
شماره بایگانی شعبه: 901238، خواهان: شرکت زمزم اصفهان به نشانی اصفهان چهارباغ 
باال، خوانده: آقای علی ابراهیمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی ش��رکت زمزم اصفهان بطرفیت آقای علی ابراهیمی آدریانی بخواسته 
مطالبه مبلغ 226/360/000 ریال به موجب 7 فقره حواله به ش��ماره 417355 و 59 و 60 و 
63 و 64 و 65 و 66 نظر به اینکه رونوش��ت مصدق حواله و گواهی عدم پرداخت مؤسس��ه 
مح��ال علیه و بقاء اصول م��دارک در ید خواهان مؤید صحت ادعای خواهان می باش��د و 
خوانده از طریق نشر آگهی دعوی لکن حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است لذا دعوی 
خواهان ثابت تش��خیص و مس��تنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام مبلغ هزینه دادرسی و 
نیز پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ چک 
تا وصول محکوم به در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی است قرار تأمین خواسته معادل محکوم به صادر می گردد.
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میهمانی مطبوعات و خبرگزاری ها آغاز شد 
نوزدهمین نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور  سید محمد حسینی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گشایش یافت. این نمایشگاه  با هدف همگرایی رسانه ها و ایجاد 

نگاه تخصصی به مطبوعات و رسانه ها با حضور دو هزار و 380 نشریه برپا شده است. 
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نمایش اصفهان به جراحی نیاز دارد
کارگردان و بازیگر تئاتر با بیان این که باید 
مسئوالن از پیش��رفت این هنر حمایت 
کنند، گفت: نمای��ش در اصفهان به یک 
جراحی مناس��ب نی��از دارد. محمدرضا 
رفیعی که حرف هایش را به ایرنا می زد، 
گفت: باید کاری اساسی در فضای تئاتر 
استان صورت گیرد. این کارگردان تئاتر 
با اش��اره به این که مس��ئوالن باید به فکر برنامه ریزی در این زمینه 
باش��ند، گفت: باید از هنرمندان این عرصه ب��رای تولید آثار خوب از 

لحاظ مادی و معنوی حمایت شود. 

برپایی نمایشگاه در خانه هنرمندان
گروه فرهنگ - خانه تجسمی حوزه هنری 
اس��تان اصفه��ان ب��ا هم��کاری انجمن 
توانخواهان آس��وده مأوا  اقدام به برگزاری 
نمایشگاه نقاشی در خانه هنرمندان اصفهان 
کرد.این نمایش��گاه حاصل س��ه سال کار 
معلوالن این انجمن است که350 اثر از 35 
 نفر را ب��ه نمای��ش گذاش��ته اس��ت. آثار 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه شامل آثار  افراد شش سال تا 35سال 
است. نمایشگاه نقاش��ی توانخواهان از روز پنج شنبه 4 آبان ماه در خانه 
هنرمندان اصفهان واقع در پارک ایثارگران افتتاح شد و تا 11آبان ماه از 

9صبح الی 19بعدازظهر جهت بازدید عمومی دائر است.

 باید قدرشناس هنرمندان 
همه رشته ها باشیم

بازیگرس��ینما، تئاتر وتلویزیون با اشاره به 
حمایت مسئوالن از پیشکسوتان عرصه هنر 
گفت: باید قدرش��ناس هنرمندان در همه 
رش��ته های هن��ری باش��یم هوش��نگ 
حریرچیان که با ایرنا سخن می گفت، افزود: 
به استادان هنر نه تنها در هنر بازیگری بلکه 
سایر هنرها مانند نقاشی و تندیس سازی، 
در زمانی که زنده هستند توجه نمی شود. این پیشکسوت عرصه بازیگری 
کشور افزود: وقتی این استادان و هنرمندان از دست می روند می فهمیم 
چه گوهری را از دست داده ایم. وی با اش��اره به درگذشت استاد فاضل 
فاضلی پارسا از پیشکسوتان عرصه نمایش و بازیگری در هفته گذشته 
گفت: از افتخارات من این بود که در کنار ایشان و در چند پروژه هنری کار 

یاد بگیرم.

به جنبه هنری سیلک توجه نمی شود
گالری آپادانا از گالری های معتبر اصفهان 
است که بیش��تر نمایشگاه های اساتید و 
هنرمندان بزرگ در آن برپا می شود، اما 
روز جمع��ه نمایش��گاهی از آث��ار چاپ 
سیلک عطیه حسینی هنرمندجوانی که 
تنها 22سال دارد،  در این گالری گشایش 
یافت. حس��ینی در این خصوص به ایمنا 
گفت: تا به حال از تکنیک سریگرافی نمایشگاهی در اصفهان استفاده 
نشده بود و مدیر گالری کارهای مرا کارشناسی کرده و نظر مثبتی به 

آثار داشتند و درواقع از برپایی این نمایشگاه استقبال کردند.
وی در ادامه افزود: این اولین بار است که به چاپ سیلک در اصفهان 
به طور جدی و نمایشگاهی نگاه می شود و علتش هم بیشتر این است 
 که بچه های رشته گرافیک به کار چاپ، بیشتر از جنبه تبلیغاتی نگاه

 کرده و از آن برای لوگو و تبلیغات استفاده می کنند.

به رؤیای سینما بازگردیم
مجموع��ه بلوری آث��ار آلف��رد هیچکاک ش��امل 15 دیس��ک با نام  
»شاهکارهای هیچکاک« از 30 اکتبر به بازار عرضه می شود. پوستر 
این مجموعه که نش��انه هایی از چند فیلم این کارگردان را در خود 

دارد، در اینجا می بینید.
جالب این که در این پوس��تر نشانه هایی بس��یار ملموس و عینی از 
سلطان وحشت س��ینمای دنیا وجود دارد که هرکدام یادآورخاطره 

یکی از فیلم های شاهکار این سینماگر شهیراست. 
درس��مت چپ این پوس��ترنمادی از 
یک هواپیمای قدیمی اس��ت؛ همان 
هواپیمایی که در فیلم »مرد عوضی« 
س��کانس تعقیب را در مزرعه رقم زد. 
در سمت راست آن هم پرندگان پرواز 
می کنند تا "پرندگان" وحشت آفرین 
هیچکاک یادمان نرود. در پایین این 
پوستر هم نماد "سرگیجه" و پوسترآن 
فیلم به چشم می خورد. همه اینها به 
کنار، چاقویی که به جای حرف »آی« 
 در میان پوستر به چش��م می خورد، 

بی نظیر است. 

قهرمانان وطنی را دریابیم
ارنست کاسیرر مورخ و فیلسوف قرن بیستم درباره قهرمانان 
می گوید: »قهرمان، عینی شدن تجربه اجتماعی بشر است نه 
تجربه فردی او. قهرمان آرزوی افراد است که آشکار شده اند، 
از میان بردن قهرمانان در توان فلسفه نیست، هرچند قهرمان 
آسیب پذیر است، اما استدالل های عقلی راهی بدان ندارند و 

نمی توان آن را با قیاس منطقی رد کرد«.
مسئله قهرمان و قهرمان پروری عمری به درازای تاریخ دارد 
و همه اقوام و جوامع بش��ری در طول تاریخ به این امر دامن 
زده اند. آنان آن گاه که قهرمانانشان را در عالم واقع نمی یافتند 
به اسطوره پناه می بردند و قهرمان خود را در هاله ای از اسطوره 
و ابهام می ساختند. دالیل این مسئله و سرچشمه های عالقه 
انس��ان به قهرمان و قهرمان پروری در س��ه مورد زیر درخور 

بررسی است:
1. نیاز به رهبر در تمام شئون زندگی اجتماعی،2.نیاز به رهبر 
در لحظات حس��اس، تحوالت، و انقالب ها و3. نیاز به امنیت 

روانی جامعه و پیروان.
بنابراین، ظهور و بروز قهرمان در جامع��ه زاییده بحران ها و 
شرایط خاصی مانند جنگ است. جنگ، به سبب ویژگی هایی 
ک��ه دارد، باعث می ش��ود اف��رادی به س��بب رش��ادت ها و 
جانفش��انی ها به عنوان قهرمان در میان مردم کشورش��ان 

مطرح شوند.
 نمون��ه آن را می ت��وان در جنگ تحمیلی ع��راق علیه ایران 
مشاهده کرد. بودند قهرمانان و رزمندگان گمنامی که به خاطر 
دفاع از ناموس و وطن، سخت ترین دشواری ها و مشکالت را 
به جان خریدند و با مبارزه جانانه خود، نگذاشتند حتی ذره ای 

از خاک وطن به دست دشمن بیفتد.
نورالدین عافی، سید ناصر حسینی پور، سیده زهرا حسینی 
و هزاران رزمنده دیگر ن��ه پهلوان نامی اند و ن��ه از فره الهی 
بهره مند. البته فره به معنای اسطوره ای و حماسی آن، وگرنه 
فقط لطف خداوند بوده که آنها را مبارز و رشید آفریده و الغیر. 
آنها، مثل هر انسان دیگری، آدم هایی معمولی بوده اند و یگانه 
تفاوتشان رشادت و جانفشانی و مبارزه شان برای وطن است 

که آنها را از دیگران متمایز و متفاوت ساخته است.
اما سؤال این است که ما چقدر با این شخصیت ها آشناییم؟ 
کودکان این مرز و بوم تا چه اندازه با عافی ها و حسینی ها و...

آشنایند؟ تاکنون چند برنامه انیمیشن و فیلم و سریال درباره 
این قهرمانان س��اخته شده اس��ت؟ چرا کودکان ما به خوبی 
شخصیت  بازی ها و انیمیش��ن های خارجی را می شناسند و 
با آنها همذات پنداری می کنند، ولی قهرمانان خودمان را، که 
اتفاقا معاصر هم هستند و به معنای واقعی، حقیقی هستند، 

نمی شناسند؟ 

در این فیلم عروس��ی، گلزار این بار در کنارالناز شاکردوست 
وبهنوش بختیاری وجمعی ازافراد که سور وسات این مراسم را 
آماده کرده اند ایفای نقش می کند. همان طور که متوجه شدید 
این بار نیز به سراغ داستان های کلیش��ه ای از جنس سینمای 
هند رفته،  ولی با این تفاوت که این بارخبری از دوخواهر ویک 

عشق وجود ندارد.
بی ش��ک توقعش س��خت وانتظارش بی مورد است که از این 
کارگردان بخواهیم این بار  فیلمی را روانه س��ینماها کند که 
شاکله فیلمنامه اش منس��جم تر باشد وخط روایی اش نشأت 
گرفته از یک داس��تان با هس��ته اصلی درام باشد، نه یک خط 
طرح که آن هم برگرفته ازداس��تان های عامه پس��ند هندی 

است.
 داس��تان از ابتدا مش��خص بوده و این قدر آش��فته اس��ت که 
گویی نویس��نده تصور می کرده آش��فتگی در فیلم به معنای 
گره داستانی است و تالش می کند آن را در گیر ودار به ظاهر 
حوادث فرعی پنهان کند، ولی از ابتدای امر عینیت دارد واین 

نه به معنای این که سعی داش��ته مخاطب خود را فریب دهد 
بلکه به این معناست که به خود و بیشتر عوامل خود ومهم تر از 
آن بیننده خود مطمئن بوده که با حضور افرادی در قاب تصویر 
و فقط صرف نش��ان دادن آن، می تواند فیلم خود را بفروش��د 
واین بی شک حکایت از سوءاستفاده از به اصطالح ستاره گان 
دارد که فیلمساز با تکیه به همین امر، دست به تولید این فیلم 

زده است.
تمام صحنه های فیلم و رخداد هایی ک��ه در لحظه می بینیم 
وحتی دیالو گ های فیلم، تکرار مکررات فیلم های دیگر نقش 
اول فیلم است که بازهم آن را شاهد هستیم واین کپی کاری ها 
حتی به دهه سی نیز می رس��د، با این تفاوت که دیگر این بار 
 محل زد وخوردها در یک کافه نیس��ت، ولی قهرمانش س��عی 

می کند خود را در نقش زنده یاد فردین جا بزند.
تدوین فیلم و کات های آن بی شک شبیه مراسم عروسی است 

فقط با این تفاوت که اکران عمومی می شود!
این فیلم از یک لحاظ متمایز است و آن این است که تا دقایقی 

از فیلم مشخص نیست در چه ژانری قرار می گیرد و با حضور 
یکی از بازیگران تلویزیونی و تکرار همان شوخی ها رگه های 

طنز آن به چشم مخاطب می آید.
 سرتاس��ر این فیلم پر ش��ده از ش��وخی هایی که حتی دیگر 
نخی برای نمایان شدن نداش��ته واین قدر دم دستی هستند 
که دیگر حرفی برای گفتن ندارند ومملو اس��ت از اصطالحات 
 رایج و تبلیغ ش��بکه های مش��خص ماهواره ای وهمین طور 
 ش��بکه ای مش��خص که هم اس��م فیلم اس��ت و دائ��م تکرار 

می شود. 
 اس��تفاده از ابنی��ه تاریخ��ی اصفه��ان در فیل��م ب��ه صورت 

ابزاری اس��ت و ب��رای جلوه 
بخش��یدن به ماش��ین های 
گرانقیمت ولباس های فاخر 
و همین ط��ور نش��ان دادن 
ح��س آقایان بانکی نس��بت 
به موطن خ��ود و ادای دینی 

به این شهراست.
ای��ن فیلم بیش��تر ش��بیه به 
یک س��الن مد و شوی لباس 
 اس��ت که بازیگران هر دقیقه 
لباس ها،ماشین ها وزندگی 
خود را به رخ بیننده می کشند 
وتبلیغ یک زندگی اش��رافی 
است در شرایطی که مردم در 
وضعیت نابسمان اقتصادی به 
سرمی برند و نشان دادن این 

تصاویر تأثیر غیرقابل جبرانی بر روان بیننده خود می گذارد.
س��ؤال اینجاس��ت که آیا هیچ نظارتی بر س��ینما و محصول 
 خروج��ی آن وجود ن��دارد؟ ولی پاس��خ آن روش��ن اس��ت. 
اندیشه ها همیشه جریان ساز بوده اند وفیلمی که فاقد آن باشد 

مانند کبریت بی خطر است. 
نکته پایانی که باید به آن اش��اره کرد ف��روش پایین این فیلم 
 اس��ت که حکایت از آن دارد ک��ه دوران حکمرانی س��تاره ها بر 
 فیلم ها در حال پایان اس��ت ودیگر س��تاره ه��ا تثبیت کننده 
فیلم ها نیس��تند، بلکه این قصه و روایت است که بیننده را به 
س��ینما می کش��اند و به تعبیری بیننده، آگاه شده که سینما 
فقط نشان دادن چشمان آبی ومشکی وصورت های پرنسسی 
و شاهزاده سوار بر بی ام و  نیس��ت بلکه باید آئینه ای تمام قد 

باشد از جامعه ومردم آن از جنس خودشان.

درباره فیلمی که صدای خیلی ها را درآورده است  

گلزار، بازیگرمراسم عروسی می شود؟!
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نقاش، سینماگر، نویسنده و مجسمه ساز 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - آیدین آغداش��لو )زاده 8 آبان 1319 در رشت( نقاش، نویسنده و 
طراح هنرمند معاصر ایران است. او درس��ال 1319 شمسی در محله آفخرای رشت 

به دنیا آمد.
 وی 11 س��اله بود که پدرش را از دس��ت داد، پس از آن به همراه م��ادرش به تهران 
رفت و در سال 1332 وارد دبیرستان جم در محله قلهک شد. اولین اثر نقاشی آیدین 
آغداشلو زمانی که او 14 ساله بود به فروش رسید. دو سال بعد، او طراحی گرافیک را 
در مؤسسه تبلیغاتی آشنا آغاز کرد و چندی بعد در بخش تبلیغاتی روزنامه اطالعات 
مشغول به کار شد. آغداشلو در 19 سالگی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
رفت و در سال 134۶، از ادامه تحصیل منصرف شد. اولین مقاله اش را در زمینه نقد 
هنری در مجله »اندیشه و هنر« انتشار داد و از آن پس، فیلمسازی،فیلمنامه نویسی 
، مجسمه س��ازی، تدریس نقاشی، تحریر کتاب و س��خنرانی با رویکرد نقد هنری را 

پیش گرفت.
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 آوای علیرضا قربانی 
در اصفهان می پیچد 

17 اثردر مرحله بازبینی 
جشنواره شهر آئین 

علیرضا قربانی در روزهای 1۶ و 17 آبان برای اجرای کنس��رت، میهمان 
تاالر رودکی ملک ش��هر اصفهان خواهد بود. به بهانه جش��ن های اعیاد 
قربان و غدیر آوای موسیقی با صدای علیرضا قربانی در اصفهان می پیچد. 
علیرضا قربانی که پیش از این، صدای او را در تیتراژ س��ریال های »کیف 
انگلیسی« و »شب دهم« شنیده ایم در ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد 
فخرالدینی آواز و تصنیف می خواند. وی از دوران کودکی به مدت چندین 
سال به فراگیری هنر قرائت قرآن نزد استادان مختلف پرداخت و در این 
راه موفق به کسب مدارج مختلف گردید. از همان زمان تصانیف قدیمی را 
از کودکی با عالقه فراوان می خواند، با موسیقی اصیل ایرانی رشد کرد و از 
سال 13۶3 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، 

بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران پرداخت. 

از میان40 نمایش شرکت کننده در جش��نواره نمایش های شهروندی 
)ش��هرآئین( 17 اثر به مرحله بازبینی رس��یدند.پس از اع��الم فراخوان  
جشنواره ش��هرآئین با محوریت کودک و نوجوان، بیش از 40 اثر به این 
جشنواره ارسال ش��د و در مرحله نخس��ت 17 نمایش به مرحله بازبینی 
این جشنواره راه یافت. نمایش هایی که در مرحله بازبینی این جشنواره 
پذیرفته بش��وند ت��ا پایان امس��ال در تاالر هنر و هنرس��رای خورش��ید 
 اصفهان اجرا خواهند ش��د. در میان پذیرفته ش��دگان این جش��نواره نام 
کارگردان های مطرح تئاتر کودک ونوجوان اصفهان مانند اکرم ابوالمعالی، 
 اسماعیل موحدی و نواب ثریا نیز دیده می شود. این جشنواره به صورت 
غیر رقابتی و با همکاری س��ازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود.

 رضی هیرمندی مترجم و پژوهشگر طنز 
گروه 
در ایران اس��ت. تاکنون بیش از ۶0 جلد فرهنگ

کتاب منتشر کرده که از آن میان می توان 
به ترجمه اش��عار ش��ل س��یلور اس��تاین و»فرهنگ ش��یطان«، 
»هایکوهای طنزآمیز«، »فرهنگ گفته های طنزآمیز« و... اش��اره 
کرد. با او از نثر ژورنالیستی، ویژگی ها و تأثیر آن بر داستان نویسی 

کودک و نوجوان گفته ایم که  در ادامه می خوانید:
ویژگی های نثر ژورنالیستی کدام است و چه تأثیری بر 

داستان نویسی نوجوانان می گذارد؟
روزنامه نگاری ب��ه یک تیغ دولبه می ماند که از یک س��و می تواند 
منفی و از جهت دیگر مثبت باشد و این تأثیرات خوب و بد، ناگزیر 

است.
بعض�ی صاحبنظ�ران، یک�ی از ویژگی ه�ای منف�ی 
روزنامه نگاری را سطحی بودن و شتابزدگی می دانند؟

نثر ژورنالیس��تی می تواند تکراری، محدود، دس��تمالی ش��ده و 
چرک تاب باش��د؛ نثری که وقتی در دایره تکرار بیفتد، از خالقیت 
فاصله می گیرد و به س��ری دوزی خیاط ها شبیه می شود. از سوی 
دیگر روزنامه  نگاران، فرصت پرداختن به عم��ق را ندارند، اگرچه 

مخاطب گستره روزنامه ها و نش��ریات، به روزبودن آنها و بسیاری 
عوامل، موجب فاصله گرفتن از عمق و پرداختن به سطح می شود.

اما این شتاب می تواند مثبت هم باشد، به این معنی که 
ما را با دگرگونی های روز هماهنگ می کند.

بله، خود شتابی که به عنوان عامل منفی از آن نام می بریم، می تواند 
موجب پویندگی و سرزندگی هم باشد، چرا که ما را با دنیایی که با 
سرعت جلو می رود و هرلحظه در آن اتفاق تازه ای می افتد، هماهنگ 
و همراه می  کند. این شتاب، اگرچه ویژگی مثبتی نیست، اما نتیجه 
خوبی دارد زیرا به ایجاز کالم می انجامد و این از جنبه های مثبت نثر 
»شبه ژورنالیستی« است؛ همان نثری که نویسنده ای چون جالل 

آل احمد از آن بهره ها برده است.
استفاده از لغات دم دس�تی و رایج تا چه اندازه مثبت 

و یا منفی است؟

استفاده از این واژگان که در نقد ادبی، آن را منفی می دانند موجب 
می ش��ود که ارتباط خوبی بین نویس��نده و مخاطب برقرار شود و 
خواننده احس��اس کند کتاب به زبانی نوشته شده که با آن آشنا و 
نزدیک  است، زیرا این لغات با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.

پس شما به گونه ای به»نثر بینابین« باور دارید؟
در ذات این عب��ارت، یک نوع محافظ��ه کاری وج��ود دارد. »نثر 
بینابین« یعنی نوعی مصالحه بین شکل های مختلف زبانی و من 
فکر می کنم زبانی به کار کودکان و نوجوان��ان می آید که الیه ها و 
سطوح مختلف زبانی را دربرگرفته و یکی از عناصر مهم آن خالقیت 

ادبی و هنری باشد. 
یعنی چه؟ این به معنی زبان سهل و ممتنع است؟

دقیقا. باید از زبان کوچه، زبان ژورنالیستی و... بهره برد و همه این 
 زبان ها را با عنصر خالقیت درآمیخت و زبانی تازه خلق کرد، آن گونه

که احمد محمود رفتار کرده است. او شخصیت های بسیار آشنا و 
مأنوسی خلق کرده که به زبان ما س��خن می گویند و نمی گویند، 
چراکه زبان آنها با ذهن خالق نویسنده درآمیخته است. همه ما زبان 
شخصیت های »زمین سوخته« را به کار می بریم، اما نه با این همه 
زیبایی و ظرافت و ایجاز؛ به عبارتی روزنامه نگاری به ساده نویسی 

در صرف و نحو و استفاده از واژگان می انجامد.
آش�نایی با ادبیات تا چه اندازه به کار روزنامه نگاران 

کودک و نوجوان می آید؟
کار هنری باید به گونه ای باشد که یک اثر جدید هنری به جمع آثار 
اضافه شود. قاعدتا باید با زبان کودک و نوجوان، همچنین با ادبیات 

کالسیک، چه قدیم و چه مدرن آشنا بود.
منظور از کالسیک مدرن کدام است؟

کالسیک قدیم گنجینه های ارزشمندی چون شاهنامه و مثنوی 
 و گلستان و بوس��تان را دربرمی گیرد و منظور از کالسیک مدرن،

کتاب هایی هستند که یک ش��به، ره صدساله رفته اند. بسیاری از 
شاعران و نویسندگان کودک در نشریاتی که برای بچه ها منتشر 
می شود هم می نویسند، بدون آن که تفاوتی در سبک نگارششان 

به چشم بخورد.

گفتگوی اختصاصی با رضی هیرمندی مترجم و پژوهشگر طنز در ایران 

روزنامه نگاری؛ راه رفتن بر لبه تیغ

فروش پایین 
این فیلم است 

که حکایت از آن 
دارد که دوران 

 حکمرانی ستاره ها
 بر فیلم ها در حال 
پایان است ودیگر 

 ستاره ها 
 تثبیت کننده 

فیلم ها نیستند

»تو و من« دومین اثر محمد بانکی است که پیش از این درچند سال گذشته نخستین اثر خود  جمال 
را به نام دوخواهر به پرده سینماها آورد.نوروز باقری

داستان این بار درباره دو جوان است که بنا به دلیلی مجبور  می شوند نقش نامزدهای یکدیگر 
را بازی کنند و در این میان درگیر ماجراهای مختلفی می شوند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ذوب آهن از دسته یک
 دوباره استارت می زند

    دومین دوره رقابت های لیگ دسته یک هندبال باشگاه های کشور با 
حضور ذوب آهن از پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود.

 در این رقابت ها 12 تیم صبای ق��م، هیأت هندبال یزد، هیأت هندبال 
کرمانش��اه، پارس مس فالورجان، هیأت هندب��ال آمل، هیأت هندبال 
 زنجان، میعاد مهدی مش��هد، س��ایپا کاش��ان، نفت و گاز گچس��اران، 
ذوب آهن اصفهان، هیأت هندبال برازجان و ش��هرداری و شورای شهر 
ایوان حضور دارند و  تیم ذوب آه��ن در اولین هفته میهمان نفت و گاز 

گچساران است. 

 آغاز رقابت کبدی کاران ماهان 
در  لیگ برتر

 مرحله مقدماتی هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی استاندارد 
مردان باشگاه های کشور از امروز به طور همزمان در تهران و تالش آغاز 
می ش��ود. مرحله مقدماتی هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی 
استاندارد باشگاه های کشور انتخابی تیم ملی، با حضور 1۰ تیم در دو 
گروه پنج تیمی به صورت دوره ای از امروز دوشنبه، هشتم آبان ماه به 

طور همزمان در دو شهر تهران و تالش آغاز خواهد شد. 
در ای��ن مرحله پنج تیم هی��أت کبدی تالش، هیأت کبدی سیس��تان 
 و بلوچس��تان، مرکزی، س��نندج و فوالد ماهان اصفه��ان در گروه الف 
رقابت های خود را در مجموعه ورزش��ی ش��هید زمانیان تالش برگزار 
خواهند کرد و تیم های اشراق خراس��ان شمالی، تکاد جلین گلستان، 
هیأت کبدی خرمش��هر، مازندران و هیأت کبدی نقده در گروه ب در 

مجموعه ورزشی بعثت تهران با هم به رقابت می پردازند. 
مراسم وزن کشی تیم های شرکت کننده عصر امروز با حضور نماینده 
کمیته مسابقات و کمیته داوران فدراسیون برگزار خواهد شد و تیم ها 
از روز سه شنبه ۹ آبان به مدت سه روز مسابقات خود را برگزار خواهند 
کرد و سه تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی لیگ برتر راه خواهند یافت. 
زمان برگزاری مرحله نهایی متعاقباً از سوی کمیته مسابقات فدراسیون 

کبدی اعالم خواهد شد. 

 رد پای پسرخاله رییس سابق
 در اتفاقات اخیر کونگ  فو

سرپرس��ت هیأت کونگ فوی اس��تان اصفهان گفت: معاون اداره کل 
ورزش و جوانان با من خصومت ش��خصی دارد و دلیل تالش آنها برای 
برکناری م��ن، همین اس��ت. رمضانعلی احمدی در ارتباط با ش��رایط 
هیأت کونگ فوی اس��تان اصفهان و ت��الش اداره کل ب��رای تغییر در 
مدیریت این هیأت پیش از برگزاری مجم��ع انتخاباتی به ایمنا گفت: 
اداره کل بعد از یک س��ال و نیم و قب��ل از برگزاری مجم��ع انتخاباتی 
هیأت، تصمیم دارد دس��ت به تغیی��رات بزند و این اق��دام آنها چیزی 
جز خصومت شخصی نیس��ت. وی ادامه داد: با حضور مدیرکل جدید، 
پسرخاله شیرزاد، رییس قبلی هیأت به عنوان مشاور جواهری انتخاب 
ش��د و او باعث ش��د اداره کل برای برکناری من ت��الش کند. برکناری 
من هیچ توجیهی ندارد و عملکرد ما در یک س��ال و نیم گذش��ته این 
مسأله را ثابت می کند.  احمدی گفت: هیأت کونگ فوی استان در این 
 مدت هیأت برتر کشور شناخته شد و در این یک س��ال و نیم به اندازه 
1۵۰ س��ال کار کردیم. چطور اداره کل عن��وان می کند که این هیأت 
 هیچ کار مفی��دی انجام نداده اس��ت؟! آنها می خواهند ه��ر کاری که 
 انجام م��ی دهیم و ه��ر برنامه ای که اج��را می کنیم، با نام��ه نگاری و 
کاغذ بازی اطالع دهیم؟!  سرپرست هیأت کونگ فوی استان اصفهان 
 گفت: هیأت قبلی نمی دانس��ت اسپانس��ر چیس��ت، در حالی که ما از 
ذوب آهن و مؤسس��ه مال��ی اعتباری فردوس��ی1۹۰ میلی��ون تومان 
حمایت مالی گرفتیم و موفق ش��دیم رقابت های اخیر قهرمانی کشور 
 آقایان و بان��وان را در اصفه��ان میزبانی کنی��م.  احمدی اف��زود: فکر 
می کنید مش��کل اداره کل با من چیس��ت؟ فقط غالم ابراهیمی با من 
خصومت شخصی دارد و حضور حسینی، مش��اور جواهری هم به این 

اتفاقات دامن زده  است.

مایلی کهن دوباره به قلعه نویی رسید
هفته چهاردهم لیگ برتر با بازی استیل آذین گهر درود و استقالل آغاز 
می شود. هفته چهاردهم لیگ برتر از امروز دوش��نبه با یک دیدار آغاز 
می شود و گهر درود به مصاف استقالل می  رود. سازمان لیگ اعالم کرده 
این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود اما باشگاه گهر گفته اگر ما 
میزبان هستیم، می خواهیم در ورزشگاه تختی تهران بازی کنیم. گهر 
به دلیل نداشتن ورزشگاه استاندارد در درود و استان لرستان در تهران 

میزبان پرسپولیس و استقالل است.
گهر تا قبل از انتخاب محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی، روی کاغذ 
حریف آسانی برای استقالل پرستاره و آماده به نظر می رسید اما اکنون 
وضعیت این تیم متفاوت است. گهر با هشت گل زده ضعیف ترین خط 
حمله لیگ برتر را دارد و در رده هفدهم جدول است و باید مقابل قوی 
ترین خط دفاع لیگ بازی کند. اگر گهر بتواند مقابل اس��تقالل گلزنی 
کند هم نوعی ش��گفتی خلق کرده، با این حال حس��ین هدایتی کری 

جالبی خوانده و گفته شاید استقالل را با شش گل شکست دادیم! 

ذوب آهن را کاندیدای سقوط 
ندانید

پیامصادقیان/مهاجمتیمذوبآهن
به نظر من ما باید در بازی با پیکان چهار یا پنج گل به ثمر می رساندیم 
اما متأسفانه بعد از گل دوم، دوباره گل خوردیم و دیگر 
نتوانستیم از تیم حریف پیش بیفتیم و به تساوی در 

این دیدار اکتفا کردیم. 
فوتبال پیکان عبارت بود از: »بزن زیرش«، آنها فقط 
به بازی مستقیم روی آورده بودند و کار خاصی 

در دیدار با ذوب آهن انجام ندادند. 
قبول دارم ک��ه جایگاه ذوب آه��ن اینجای 
جدول نیس��ت و تیم ما از نظر امتیازی واقعاً 
بد کار کرده، اما با شرایطی که با حضور فرهاد 
کاظمی بر تیم ذوب آهن حاکم شده، ذوب آهن 
در اینجای جدول رده بندی نخواهد ماند و تیم 
اصفهانی به دوران اوج خود باز خواهد گش��ت. 

ذوب آهن را کاندیدای سقوط ندانید.

6
پیام مهناز افشار به علی کریمی

مهناز افشار در نامه ای از علی کریمی درخواس��ت کرد که علیرغم وجود مشکالت پیش آمده برای 
وی در این مدت، به تیم پرسپولیس برگردد. مهناز افش��ار در نامه ای خطاب به علی کریمی گفت: 
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ماهان بازیکنان 
زبده ای ندارد

 ابراهیمی:
 ژوزه عرضه ندارد

س��رمربی تیم واترپلو فوالدماهان  در خصوص مرحله رفت رقابت های لیگ 
برتر واترپل��و اظهار کرد: من نگاهم برعکس بقیه دوس��تان واترپلویی اس��ت. 
در لیگ امس��ال چون تعداد تیم ها کمتر ش��ده و اکثر بازیکن��ان ملی پوش 
 و مطرح در تم��ام تیم ها پخش ش��ده اند، همین بر کیفیت لی��گ می افزاید.  
حمید شب انگیز با اشاره به صحبت غفوری، سرپرس��ت کمیته فنی واترپلو 
فدراس��یون مبنی بر این که ماهان تیم قدرتمندی نب��ود، گفت: نظر غفوری 
پربیراه نیست؛ چرا که ماهان به نس��بت بقیه تیم ها بازیکنان اسم ورسم دار و 
زبده ای ندارد! و تیم های دیگر از لحاظ اسمی از ما قوی تر هستند. شب انگیز 
خاطرنشان کرد: تنها تفاوت ما با بقیه تیم ها که باعث شد گوی سبقت را برباییم 
تمرینات منظم و منسجم ما بود، ولی به هرحال در لیگ امسال نتایج غیر قابل 

پیش بینی بود و اکثر تیم ها خوب ظاهر شدند.

مربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: حتی وقتی پرسپولیس برنده شد 
هم انتقاد کردم؛ چون می دانستم به این دردها مبتال می شود. ناصر ابراهیمی 
اظهار داشت: پرسپولیس در حدی ظاهر می شود که سزاوار اوت شدن است؛ 
چون در خط هافبک بسیار ضعیف عمل می کند و ژوزه عقلش نمی رسد که 
خط هافبک تیم را درس��ت کند. وی افزود: معلوم نیست پرسپولیس با چه 
سیستمی بازی می کند و دو بازی قبلی را هم مثل تیم ملی که شانسی گل 
زد، روی شانس و کاشته های مهدوی کیا گل زدند. دلم برای انصاری فرد و 
قاضی می سوزد که توپ به آنها نمی رسد و استرس باالیی دارند. ابراهیمی 
گفت: پرس��پولیس بازیکن دارد، اما اس��تفاده کردن از این بازیکنان عرضه 
می خواهد ک��ه ژوزه ندارد. با این مربی و سیس��تم، تک رقمی ش��دن برای 

پرسپولیس آرزو است. 

حمایت فراری از ملوان های ایتالیایی
دو ملوان نیروی دریایی ایتالیا هم اکنون به اتهام قتل در هند در 
حال محاکمه هستند و فراری به این امید که راه حلی برای کمک 
به آنها پیدا شود، در اقدامی نمادین، پرچم نیروی دریایی ایتالیا 

را روی ماشین هایش چاپ کرده است. 

خانه تکانی در آرسنال
بعد از فان پرسی و سانگ، آرس��نال در فصل نقل و 
انتقاالت زمستانی هم چهار بازیکن تیمش به نام های 
تئو ولکات، مروان ش��اماخ، آندری آرشاوین، یوهان 

ژورو و سباستین اسکیاسی را به فروش می رساند.

بکام برای پسرش اسپانسر پیدا کرد
 دیوید بکام ش��رکت SBE  را قانع کرده تا اسپانسر 
دو تیم فوتبالی ش��ود که رومئوی1۰ و کروز هفت 
س��اله در آنها بازی می کنن��د و برای ای��ن تیم ها 

امکانات درجه یک تمرین و بازی فراهم آورد. 

با سپاهانی ها نه جنگ دارم، نه دعوا90 اختصاصی برای ذوب آهن و سپاهان

شبکه استانی مرکز اصفهان شنبه ش��ب با پخش برنامه 
زنده »گل« به س��بک برنامه۹۰، به بحث کارشناس��ی و 
داوری درباره دیداره��ای تیم های فوتب��ال ذوب آهن و 
س��پاهان اصفهان پرداخت و در خالل این برنامه پنالتی 

تیم تراکتورسازی در دیدار با سپاهان مردود اعالم شد.
این برنامه که یکی، دو هفته ای اس��ت از ش��بکه استانی 
اصفهان روی آنتن می رود، ش��نبه ش��ب با حضور ناصر 
پورمهدی، بازیکن س��ابق س��پاهان به عنوان کارشناس 
فن��ی و حض��ور تلفنی هوش��نگ نصی��ر زاده ب��ه عنوان 
کارشناس داوری پخش ش��د. نصیر زاده که مدتی است 
کمتر ش��اهد حضور او در برنامه ۹۰ هس��تیم، به صورت 
تلفنی نظ��رش را در م��ورد صحنه های حس��اس داوری 

 دو بازی س��پاهان و تراکتورس��ازی، پیکان تهران  و 
ذوب آهن در هفته س��یزدهم رقاب��ت های لیگ 

برتر بیان کرد. 
 نصی��ر زاده در خ��الل صحب��ت های��ش از 
دست اندرکاران برنامه به خاطر پخش صحنه های 
حساس بازی بدون جانبداری از دو تیم اصفهانی 
تشکر کرد. مردود دانس��تن اعالم پنالتی به سود 
تراکتورس��ازی در دیدار پنجش��نبه گذش��ته با 
 س��پاهان که منجر به گل س��وم تراکتورس��ازی 
ش��د، از نکات قابل توجه صحبت های نصیر زاده 

بود. 
پورمهدی نیز با ذکر دالیل اف��ت ذوب آهن در لیگ برتر، 
شرایط بهتری برای این تیم در آینده پیش بینی کرد و از 
مس��ئوالن و هیأت مدیره دو تیم اصفهانی خواست با دور 
کردن حواش��ی و پر کردن نقاط ضعفش��ان، ذوب آهن و 

سپاهان را بار دیگر به جایگاه اصلی شان بازگردانند. 
 به نظر می رس��د ش��بکه اس��تانی مرکز اصفه��ان که در 
سال هایی نه چندان دور حتی از پخش دیدارهای خارج از 
خانه دو تیم سپاهان و ذوب آهن امتناع می کرد، با پخش 
دیدارهای این دو تی��م، اجرای برنام��ه ورزش ۵، فراهم 
آوردن امکان بحث های کارشناسی قبل و بعد از بازی های 
س��پاهان و ذوب آهن و اخیراً پخش برنامه گل س��عی در 

جبران مافات دارد. 

ابراهیم زاده و کریم قنبری باالخره به س��پاهان رس��یدند و 
سه ش��نبه باید در لباس تیم نفت با تیم س��ابق خود رویارو 
شوند. منصورخان که در چهار فصل حضورش در ذوب آهن 
به خوبی راه پیروزی مقابل سپاهان را یاد گرفته بود، سه شنبه 
در حالی با سپاهان بازی می کند که بدون شک بازی تیمش 
مقابل سپاهان یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته سیزدهم 
خواهد بود. ابراهی��م زاده به واس��طه دوری طوالنی مدت از 
س��پاهان، دیگر خودش را آن س��پاهانی قدیم نمی داند، اما 
هنوز هم باور دارد که مردم اصفهان او را س��پاهانی می دانند 
و ش��اید به همین دلیل است که س��رمربیگری در سپاهان 
را غیرممکن نمی دان��د.  وی در ب��اره این ب��ازی می گوید: 
این بازی ش��ش امتیازی محس��وب می ش��ود و با توجه به 

ش��رایط جدول، این بازی رودررو ب��رای هردو تیم 
مهم به حس��اب می آید. به نظر من سپاهان بعد از 
شکس��تی که مقابل تراکتورسازی داشته، پرانرژی 
به مص��اف م��ا می آی��د و می خواه��د آبرومندانه 
 کار کند. اگر بگویی��د ما با نب��ود بازیکنانمان افت 
می کنیم، طبیعی تر اس��ت تا این که سپاهان افت 

داشته است.  
وی می افزاید: ما با س��پاهانی ها ن��ه جنگ داریم و 
نه دعوا و با توجه به این که من هم مدت هاست در 
سپاهان نبوده ام، دیگر رویارویی من با سپاهان آن 
جذابیت های س��ابق را ندارد؛ هرچند که هنوز هم 
ممکن است عنوان شود ابراهیم زاده یک سپاهانی است.  وی 
به بحث بازگش��تش به س��پاهان در فصل گذشته هم اشاره 
می کند و می گوید: من هرگز نگفتم می خواهم به سپاهان 
بازگردم. فقط می دانم که سال گذشته ساکت خیلی پیگیر 
بود که به عنوان سرمربی سپاهان در این تیم مشغول به کار 
 شوم.  وی به تیم های مدعی در این فصل هم اشاره ای دارد و 
می گوید: همه تیم های باالی جدول رده بندی مدعی هستند. 
از تراکتورسازی و استقالل گرفته تا پرسپولیس و سپاهان. این 
تیم ها سرمایه گذاری بس��یاری کرده اند و مطمئناً خطرناک 
هستند. گویا قرار است ذوب آهن نیز در نیم فصل بازیکنانی به 
ترکیب خود اضافه کند که این نشان می دهد این تیم به دنبال 

باالی جدول و موفقیت است. 

ابراهیم زاده: ساکت پارسال خیلی پیگیر بود به سپاهان برومپنالتی تراکتورسازی مردود بود
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تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز عازم 
گروه 
تایلند شد  تا در هفتمین دوره مسابقات ورزش

جام جهانی شرکت کند؛ مسابقاتی که از 
سال 1۹8۹ زیر نظر فیفا آغاز شد و به عنوان معتبرترین رقابت ها در 
فوتسال محسوب می شود و تمام کشورها برای رسیدن به آن تالش 
می کنند، درس��ت همانند فوتبال. فوتبال و فوتسال زیر نظر یک 
فدراسیون هستند اما برای یکی با س��رمربی سرشناس خارجی 
قرارداد امضا می کنند و برای هر بردی پاداش در نظر می گیرند تا 
بازیکنان انگی��زه الزم را پیدا کنند و بهترین عملک��رد خود را به 
نمایش بگذارند، ولی در دیگری هیچ خبری از این مسائل نیست. 
تیم ملی فوتسال در پنج دوره از شش دوره گذشته حضور یافته و 
یکی از تیم های قدرتمند در جهان و پرافتخارترین تیم قاره کهن به 
حس��اب می آید و برای حضور در جام جهانی دغدغه ای ندارد، اما 
آنچه مهم است، عملکرد ملی پوشان در جام جهانی است تا بتوانند 
همچون س��ال 1۹۹2 که به مقام چهارمی دست یافتند نمایش 
خیره کننده ای داش��ته باشند، به همین دلیل ش��اید آنها هم به 
پاداش هایی که به فوتبالی ها داده می ش��ود نیاز داشته باشند تا با 
انگیزه بیشتری به میدان بروند و نیازمند رسیدگی بیشتری به این 
رشته باشند. در فوتسال خبری از قراردادهای میلیاردی نیست و 
شاید بازیکنان سرشناس و ملی پوشی که در تیم های مختلف بازی 
می کنند، یک دهم مبلغ قرارداد بازیکنان فوتبال هم نگیرند و شاید 
همین امر باعث شده توقع بازیکنان باال نباشد، اما این مسأله به این 
معنا نیست که وزارت ورزش که متولی ورزش کشور است نسبت به 

این رشته بی تفاوت باشد. وزیر ورزش و جوانان پس از یک پیروزی 
تیم ملی فوتبال برابر کره جنوبی آن هم در ورزشگاه آزادی و آن هم 
در مسابقات مقدماتی جام جهانی، به هر بازیکن مبلغ 2۰ میلیون 
پاداش داد، اما برای بازیکنان تیم ملی فوتس��ال و آن هم در جام 
جهانی هیچ پاداشی را در نظر نگرفته و تیم با مشکالت مالی فراوانی 
عازم مسابقات شد. کم نبوده اتفاقاتی در فوتبال که بازیکنان به علت 
نامناسب بودن شرایط تمرینی لب به اعتراض گشودند؛ از جمله این 
اتفاقات می توان به مسائلی که در اردوی اتریش تیم ملی و اعتراض 
نسبت به عدم وجود کولر و وجود حیوانات صورت گرفت اشاره کرد، 
اما شاید بازیکنان فوتسال مانند فوتبالی ها نباشند که به سرعت 
نسبت به مشکالت واکنش نشان دهند و شاید پس از سال ها آن هم 
فقط برخی بازیکنان اعتراض خود را نمایان کنند. وحید شمسایی 
و جواد اصغری مقدم در تازه ترین صحبت های خود مسائلی را در 
مورد نبود امکانات در س��فرهای خارجی و وجود مشکالت مالی 
مطرح کردند. به نظر می رسد در آستانه جام جهانی می طلبد وزارت 
ورزش به عنوان متولی ورزش بودجه و مبلغ جداگانه ای برای این 
رشته در نظر بگیرد تا تیم ملی فوتسال ایران بتواند بهتر از گذشته 
کار کند.  هر چند به نظر نمی رسد ملی پوشان چشم به این مسائل 
 داش��ته باش��ند، اما این موارد می تواند در انگی��زه بازیکنان تأثیر 
 دو چندانی داش��ته باش��د.  هفتمین دوره جام جهانی فوتسال از 
11 آبان به میزبانی تایلند برگزار می ش��ود. ایران در گروه دوم با 
اسپانیا، مراکش و پاناما هم گروه است و در اولین دیدار خود 12 آبان 

به مصاف اسپانیا می رود.

 داستان حضور حسین هدایتی در فوتبال 
مسعود 
افشاری

ایران در حال تبدیل شدن به افسانه ای 
فراموش نشدنی است که اگر به همین 
 ترتیب ادامه پیدا کند، شاید در طی چند س��ال آینده سند اکثر 
تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ دسته اول به نام عابربانک 
ثروتمند فوتبال ایران بخورد. هدایتی بعد از فاجعه استیل آذین در 
لیگ برتر فوتبال ایران و پرداخت پول های بی حساب و کتاب به 
علی پروین که در نهایت با سقوط این تیم به لیگ دسته اول همراه 
شد، به اندازه کافی سوژه برای برنامه نود فراهم کرد و به قول عادل 
فردوس��ی پور تبدیل به اف س��ی بالیوود فوتبال ایران هم شد. او 
تصمیم گرفته بود تا برای مدتی در فوتبال ایران آفتابی نشود و با 
سپردن مدیریت باشگاهش به س��عید آذری، سعی کرد از تجربه 
مدیرعامل سابق باش��گاه ذوب آهن اس��تفاده کند، ولی داستان 
پرداخت پول به خشایار محسنی و یونگ و در نهایت تهدید فیفا 
باعث شد تا او تیمش را منحل کند. هدایتی برای دو سال از فوتبال 
ایران خداحافظی کرده بود، ولی امسال لیگ برتر به محلی برای 
نمایش قدرت هدایتی تبدیل شده تا مرد همیشه پولدار فوتبال 
ایران به نوبت و یک به یک امتیاز باشگاه های فوتبال ایران را به نام 
خودش بزند. هدایتی بعد از مذاکره نافرجام برای خرید داماش در 
ابتدای فصل، در نهایت با ملوانی ها به توافق رس��ید تا ش��اید با 
استفاده از پتانسیل فوتبال انزلی و هوادارانش بتواند باالخره قدرت 
خودش را ب��ه فوتبال ایران دیکته کند که همین طور هم ش��د و 
فعالیت های او  برای جمع آوری امضا برای برکناری کفاش��یان، 

نشان می دهد هدایتی این قدرت را در خودش می بیند که حتی 
نسبت به برکناری رییس فدراسیون فوتبال ایران اقدام کند. البته 
ملوان تنها تیم هدایتی در فوتبال ایران نیست و دیروز خبر رسید 
که باشگاه ماشین سازی هم بعد از ملوان و گهر استیل آذین درود 
به مجموعه دارایی های مالک ثروتمند مجموعه استیل آذین اضافه 
خواهد شد. شرایط اقتصادی بحرانی در بین باشگاه های فوتبال 
ایرانی به شدت تمایل آنها را برای رسیدن به یک مالک ثروتمند 
 افزایش داده و بیراه نیس��ت ک��ه اگر بگوییم حداقل یک س��وم 
باش��گاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران حاضرند که امتیاز 
خودشان را تحویل امثال هدایتی دهند تا شاید از این طریق فرصت 
 نفس کش��یدن پیدا کنن��د و البته هدایتی هم که همیش��ه این 
 فرصت ها را رصد می کرده، دس��ت رد به س��ینه هیچ باشگاهی 
نمی زند و با به راه انداختن یک بازار مکاره، شاید نیمی از قیمت 
اصلی امتیاز لیگ برتر یا لیگ یک را پرداخت کرده و باشگاه را به 
مالکیت خودش در می آورد. مدیری که در طی یک ماه گذشته 
ش��ایعات زیادی در مورد میزان بدهی او به سازمان بانکی کشور 
وجود داشته و خیلی دور از انتظار نیست که اگر تصور کنیم همین 
روزها اوضاع عابربانک بحرانی شود و آن وقت است که باشگاه هایی 
مثل ملوان ،گهر و حتی ماشین سازی کاسه چه کنم چه کنم بر 
دست بگیرند و به دنبال دریافت طلبشان از مدیری باشند که تنها 
به واسطه ش��رایط اقتصادی نامطمئن باش��گاه های ایرانی وارد 
مجموعه فوتبال ایران شده و با سود جستن از این اوضاع نابسامان 

در فوتبال ایران، به دنبال مطرح کردن خودش در رسانه هاست.

یلی دور از انتظار 
نیست که اگر تصور 
کنیم همین روزها 
اوضاع عابربانک 
 بحرانی
 شود و آن وقت 
است که باشگاه 
هایی مثل ملوان 
،گهر و حتی ماشین 
 سازی کاسه
  چه کنم چه
 کنم بر دست 
بگیرند 

 وزیر ورزش پس 
از یک پیروزی تیم 
ملی فوتبال آن 
هم در مسابقات 
مقدماتی جام 
جهانی، به هر 
بازیکن مبلغ 20 
میلیون پاداش داد، 
اما برای بازیکنان 
تیم ملی فوتسال 
و آن هم در جام 
جهانی هیچ 
پاداشی را در نظر 
نمیگیرد

پول بهتر است یا شهرت؟ پاداش 20 میلیونی برای فوتبال، مشکالت مالی برای فوتسال

هدایتی اینجا،هدایتی آنجا،هدایتی همه جاجام  جهانی با دست های خالی!



یادداشت

 813 میلیارد ریال برای احداث 
پست 400 کیلوولت لردگان هزینه شد

فرماندار لردگان گف��ت: تاکنون 813 
میلی��ارد ری��ال اعتبار ب��رای احداث 
پس��ت400 کیلوولت این شهرستان 
هزینه ش��ده اس��ت. عل��ی زاهدی در 
حاش��یه بازدید از پروژه پس��ت 400 
کیلو ولت شهرس��تان لردگان به ایرنا 
اظهار داش��ت :ه��دف از اج��رای این 
پروژه، تکمی��ل رینگ 400 کیلو ولت و تغذیه پس��ت های 63 کیلو 
ولت لردگان، آلونی، فالرد، پتروش��یمی لردگان، س��یمان لردگان 
و پاالیش��گاه لردگان اس��ت که موجب بهبود ولتاژ و کاهش تلفات 
برق منطقه می ش��ود. وی با بیان مش��خصات فنی این پروژه، ادامه 
داد: احداث این پست در س��ال 1387 شروع شده است و در صورت 
اختصاص200 میلیارد ریال اعتبار، در سال 1392 بهره برداری می شود. 
زاهدی پیش��رفت فیزیکی اجرای این پروژه را 64 درصد عنوان کرد 
و گفت: این پ��روژه در اجرای خطوط ارتباطی 85 درصد پیش��رفت 
دارد. پست برق لردگان، 400 مگا ولت آمپر ظرفیت دارد و شامل دو 
ترانس 200 مگا ولت آمپر است. این پست برق هشت فیدر خروجی 
63 کیلوولت و چهار فیدر ورودی 400 کیلوولت دارد. این پست برق 

شامل 611 دکل و 200 کیلومتر خط 400 کیلوولت است.

 پنج راهدارخانه کوهرنگ 
فعال شد

پنج راهدارخانه شهرستان کوهرنگ در سه بخش مرکزی، 
بازف��ت و دوآب صمصامی ب��رای آغاز عملی��ات راهداری 
زمستانی فعال شد. یداهلل خالدی فرماندار کوهرنگ با اعالم 
این خبر به ایرنا اظهار داشت: 54 دستگاه ماشین آالت سبک 
و سنگین عملیاتی، وظیفه بازگشایی محورهای ارتباطی در 

فصل زمستان را در این شهرستان به عهده دارند.

 معرفی راه یافتگان 
به جشنواره فیلم بام ایران

مع��اون فرهنگ��ی و هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
 اس��المی چهارمحال و بختی��اری از معرف��ی فیلم های 
 راه یافته به نخس��تین جش��نواره منطقه ای فیلم کوتاه 
بام ایران خبر داد. بهمن اکبریان در رابطه با معرفی آثاری 
که از اس��تان چهارمحال و بختیاری به جشنواره ارسال 
ش��ده اند گفت: فیلم های »کلنگ«، »ی��ار دوازدهم«، 
»کمی با من حرف بزن«، »قراری برای س��ونوگرافی«، 
»بر آستان دری که کوبه نداشت«، »دور دست درون«،  
»آوای دس��تان«، »رنگ و نارنگ« و »تلخ و شیرین« در 

بخش های مختلف ارایه شده اند. 

احیای کارخانه کنسانتر، آبمیوه 
و قند خرما در هفشجان

 کارخانه کنس��انتره، آبمی��وه و قند خرما در هفش��جان 
احیا و راه اندازی ش��د .رییس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان گفت : در این کارخانه س��الیانه 73 هزار 
تن کنس��انتره و قند خرما تولید و روانه بازارهای داخلی 
وخارجی می شود. رحمن کرمی  افزود : این کارخانه در 
زمینی به مساحت 10 هکتار و با زیربنای هفت هزار متر 
مربع با 50 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده است. وی 
گفت : این کارخانه هم اکنون زمینه اش��تغال50 نفر را 
فراهم کرده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: تولیدات این کارخانه به بازارهای هدف در 
فرانسه و روسیه صادر می شود. فروزنده مدیر عامل این 
کارخانه  هم گفت : این کارخانه سال 86 راه اندازی شد 
اما ب��ه دلیل نداش��تن نقدینگی و س��رمایه در گردش با 
تعطیلی مواجه شده بود که با تأمین نقدینگی و راه اندازی 

خطوط تولید احیا شد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال وبختیاری 
علی اصغر عنابستانی 

سریال های تلویزیونی از تبلیغ زندگی های پرهزینه خودداری کنند و این 
که در برخی از سریال ها، حتی مبلمان خانه افراد کم درآمد، بسیار گران 
قیمت و تجملی است  در حالی که مس��ئوالن بر امر ازدواج آسان تأکید 

دارند، یک تناقض است.
 البته خوشبختانه این تجمل گرایی در س��ریال های تلویزیونی نسبت 
به گذشته کمتر شده اس��ت، اما نباید به صورت کلی این موارد را تبلیغ 
کرد، چرا که رس��انه ها باید در ترویج ازدواج آس��ان بیشترین تالش را 
داش��ته باش��ند و خانواده ها نیز ازدواج آس��ان را به یک فرهنگ تبدیل 
کنند.از طرف��ی بحث کاهش 
جمعیت یک رویکرد منفی بود، 
چرا که با کاهش جمعیت،هرم 
 جمعیتی کش��ور نیز آس��یب 
می بیند. زمانی خان��واده های 
کمتری��ن  ب��ا  پرجمعی��ت 
هزینه،ازدواج ه��ای فرزندان 

خود را برگزار می کردند.

 زندگی های پر هزینه 
در سریال های تلویزیونی  تبلیغ نشود

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
مدیرکل مالی اداری استانداری منصوب شد

علی اصغر عنابستانی در حکمی کیومرث مرادی را به عنوان مدیرکل مالی اداری استانداری 
چهارمحال و بختیاری معرفی کرد. وی، پیش از این، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری چهارمحال و بختیاری بود که ارتباط خوبی با رسانه ها و مطبوعات استان برقرار کرد.
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 سرپرست اداره کتابخانه های عمومی 
گروه 
شهرستان شهرکرد گفت: به مناسبت شهرستان 

گرامیداشت هفته کتاب، کتابخانه های 
برتر استان در برنامه عصرگاهی صدا معرفی می شوند.

اسماعیل بابایی اظهار داشت: در راستای آشنایی بیشتر مردم 
با خدمات کتابخانه های عمومی در هر روز از ایام هفته کتاب، 
یک بخش از خدمات کتابخانه های عموم��ی در برنامه جوان 

رادیو معرفی می شود.
وی با اشاره به برنامه های تدوین شده در راستای گرامیداشت 
هفته کتاب، افزود: معرفی کتابخانه های برتر استان در برنامه 
عصرگاهی صدا، اعالم برنامه های روزانه ای��ام هفته کتاب در 
برنامه »پیک روز«، حضور مدیرکل کتابخانه های اس��تان در 
برنامه »م��ردم و مس��ئوالن« در تاریخ 23 آب��ان از جمله این 

برنامه ها محسوب می  شود.
بابایی ادام��ه داد: دع��وت از کتابخوانان و کتاب��داران برتر در 
برنامه های مختلف، معرفی منابع برتر و سایت های کتابخوانی 
در برنامه رادیویی »باغ اندیش��ه«، پوش��ش برنامه های جشن 
کتاب در شهرستان ها و مرکز استان از دیگر برنامه های اجرایی 
این اداره کل در بخش رادیو اس��ت ک��ه در زمان های تعیین 
شده اجرا خواهند شد. سرپرس��ت اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان شهرکرد از همکاری گسترده صدا و سیمای مرکز 

استان در طول هفته کتاب با اداره کل کتابخانه های این استان 
خبر داد و گفت: مقرر شد در هر روز از هفته کتاب، یک باب از 
کتابخانه های عمومی فعال از طریق سیمای جهان بین استان 
معرفی ش��ود. وی بر ضرورت گس��ترش فرهنگ کتابخوانی و 
مطالعه در جامعه تأکید کرد و گفت: به گفته اکثر جامعه شناسان، 
اقوام و مللی که ب��ا مطالعه مأنوس بوده و کت��اب و کتابخوانی 
در میانشان رواج بیشتری داشته اس��ت، توانسته اند فرهنگی 
ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و 
گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود 

را به نسل های دیگر منتقل کنند.
بابایی با بی��ان این ک��ه کتابخوانی یک فریضه اس��ت، گفت: 
مهم ترین محورهای��ی که در راس��تای تحقق این سیاس��ت 
فرهنگ��ی و نهادینه کردن فرهن��گ کتابخوان��ی باید مدنظر 
قرار گیرد، حاکمیت ارزش ها و مبانی اصیل اس��المی بر تمام 
فعالیت ها و برنامه ها، حمایت از نویسندگان و اهل قلم متعهد 
و تقویت و تعالی مبانی فکری و اعتقادی و والیت پذیری است.

وی ادامه داد: اس��تفاده از توان فکری و اجرایی عموم جامعه، 
مشارکت و اس��تفاده از امکانات و مقدورات تمامی سازمان ها، 
جمع کردن فعالیت های کتاب و کتابخوانی در یک سازمان و 
اجرای یک رویه واح��د و جلوگیری از اقدام��ات ناهماهنگ و 
پراکنده به منظور اعمال سیاس��ت های واحد و منسجم، تنوع 

و نوآوری و جذابیت در فعالیت ه��ای کتابخوانی با رویکرد به 
نیازهای جوانان و نوجوان��ان از دیگر این برنامه ها محس��وب 

می شود.

نمایشگاه کتاب غدیر در شهرکرد برپا می شود
 مدیرکل آم��وزش و پ��رورش چهارمحال و بختی��اری گفت: 
به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و والیت نمایشگاه کتاب 

غدیر در شهرکرد برپا می شود. 
حبیب نیکخو اظهار داشت: واقعه غدیر خم که در آخرین سال 
زندگی پیامبر)ص( رخ داد، حادثه ای تاریخی نیست که به آن 
مانند س��ایر رخدادهای جهان اسالم نگریست، بلکه حادثه ای 

بود که تداوم خط نبوت است.
وی با بیان این ک��ه واقعه غدی��ر از ابعاد مختل��ف و از جهات 
متفاوت، دارای درخش��ندگی و تأللو خاصی در تاریخ اس��الم 
اس��ت، افزود: کمتر مقطع تاریخی را می توان در جهان اسالم 
یافت که از لحاظ سند، اطمینان از اصل وقوع، کثرت راویان و 
اعتماد بزرگان و علمای مسلمین، قوت و استحکامی نظیر این 

رویداد مهم داشته باشد.
نیکخو افزود: غدیر ب��ه دلیل خیر و برکتی که در آن اس��ت از 
جمله روزه��ای واالمقام قلمداد می ش��ود و از اهمیت و توجه 
خاصی در بین مردم کشور و استان ما برخوردار است که باید 

به شایستگی گرامی داشته شود.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از افتتاحیه 
نمایش��گاه کتاب غدیر خبر داد و گفت: نمایشگاه کتاب غدیر 
والی��ت و بصیرت در شهرس��تان ش��هرکرد افتت��اح و در این 
نمایشگاه انواع محصوالت فرهنگی عرضه می شود. در تمامی 
مدارس استان مراسم آغازین ویژه جشن از عید تا عید برگزار 
می شود. وی با اشاره به برخی از برنامه های هفته والیت از سوی 
سازمان آموزش و پرورش این استان، گفت: برگزاری مسابقه ای 
با موضوع غدیر، والیت و امامت در تمامی مدارس این استان و 
برگزاری ایستگاه نقاشی در کانون فرهنگی و تربیتی استان از 

جمله این برنامه ها محسوب می شود.
نیکخو از نواخته شدن زنگ غدیر در روز هشتم آبان ماه جاری 
خبر داد و گفت: در تمامی مدارس اس��تان به صورت همزمان 
با سراسر کشور زنگ غدیر، بسیج دانش آموزی و والیتمداری 
نواخته می شود. وی ادامه داد: برگزاری نشست های بصیرتی 
حلقه های صالحین بسیج فرهنگیان و دانش آموزی در مدارس 
و ادارات و برگزاری همایش تشکل های دانش آموزی استان از 

دیگر این برنامه ها محسوب می شود.  

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرکرد:

کتابخانه های عمومی برتر استان معرفی می شود
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به جایگزین نمودن سند دیگر مورد پذیرش تعاونی ثامن االئمه مقوم به سه میلیون و یکصد 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، از توجه 
به دادخواس��ت تقدیمی وکیل خواهان و با عنایت به نوشته مورخ 90/4/6 منتسب به خوانده 
که به موجب تبدیل آن مشارالیه تعهد نموده است نسبت به فک سند تا حداکثر سه ماه پس از 
تاریخ 90/6/30 اقدام و س��ند جدیدی جایگزین آن نماید و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه 
و مس��تندات خواهان از هر گونه، ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است دادگاه دعوای مطروحه 
را محمول بر صحت تش��خیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت خوانده به فک رهن از سند یاد شده با جایگزین 
نمودن وثیقه دیگر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان 
ص��ادر و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز قابل واخواهی در 
همین دادگاه است. م الف/ 12574  محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

5310 ش��ماره دادنامه: 9109970351200712، ش��ماره پرون��ده: 9009980351201327، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901333، خواهان: آقای حسین تفویضی زواره با وکالت آقای احمد 
انصاری به نش��انی میدان آزادی ابتدای هزارجریب س��اختمان ف��راز ط 1 واحد 5، خوانده: 
آقای اقبال کش��اورز به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: دعوی آقای احمد انصاری بوکالت از آقای حس��ین تفویضی زواره فرزند 
رحیم بطرفیت آقای اقبال کش��اورز فرزند محمد بخواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و پنج 
میلیون و چهارصد هزار ریال وجه چک ش��ماره 647107 و 647113 و 647121 عهده بانک 
ص��ادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- ب��ا توجه به بقای اصول و مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداش��ته، بر دادگاه ثابت اس��ت 
ل��ذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفس��اریه آن حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبل��غ 145/400/000 ریال باب��ت اصل خواس��ته و 7/717/000 ریال بابت مجموع 

خس��ارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در 
ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

خواهد بود. م الف/ 12575 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5311 ش��ماره اجرائیه: 9110420350700258، ش��ماره پرون��ده: 8909980350701261، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891296، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350702002 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9009970350701120 محکوم علیه 
هنگامه ش��یرانی نام پدر: محمد مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 28/500/000 
تومان به عالوه هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ صدور چک ها لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له فرشید صادقی نام 
پدر: منوچهر نش��انی: تهران خ مطهری پ 462. پرداخت مبل��غ 14/250/000 ریال بابت حق 
االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- 
پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از 

ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي 
مدن��ي مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 
آب��ان 1377 توج��ه نمائید. م الف/ 12576 صادقی هاردنگی- مدیر دفتر ش��عبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5312 تجدیدنظرخواه آس��تان ق��دس رضوی با وکال��ت آقای مرتض��ی نهاوندی بطرفیت 
تجدیدنظرخوانده س��ید ناصر حس��ینی نس��بت به دادنامه ش��ماره 91/3/24-350400327 
در پرون��ده کالس��ه 51/89 ح /4 ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان اقدام به 
تجدیدنظرخواهی نموده که براس��اس آن قرار ابطال دادخواس��ت خواهان بخواسته خلع ید 
و قلع بنا صادر گردیده اس��ت با توجه به مجه��ول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب در 
اجرای ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان 
درج و آگه��ی و به تجدیدنظرخوانده مجهول المکان ابالغ م��ی گردد ظرف ده روز از تاریخ 
نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��عبه و دریافت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم 
آن پاسخ کتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه نماید. م الف/ 12571 دفتر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5313 ش��ماره ابالغیه: 9110100351003704، ش��ماره پرون��ده: 9109980351000553، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910553، خواهان مجید دهقانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 
س��ازمان ثبت اسناد سودان جی و مرتضی اسدالهی به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع 
س��ند ملک اس��ت( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980351000553 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 12572 اطهری بروجنی- منشی 

شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اخطاریه ماده 101
5314 شماره بایگانی پرونده: 9001130/2، ش��ماره ابالغیه: 9100510200401988، آگهی 
اب��الغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالس��ه: 9000400200400380/1. بدینوس��یله به: دولت 
به نمایندگی ش��رکت عمران بهارس��تان راهن پرونده کالس��ه فوق که طبق اعالم بستانکار 
س��اکن: بهارستان انتهای خیابان الفت شرقی ساختمان شرکت عمران بهارستان می باشد و 
برابر گزارش مأمور مربوطه امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی از طرف بس��تانکار میسر 
نگردیده ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار بانک مسکن شعبه بهارستان مورد وثیقه، 
ش��ش دانگ پالک ش��ماره 2187/6398 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان موضوع سند رهنی 

شماره 16559-83/4/18 تنظیمی دفترخانه شماره 110 اصفهان متعلق به دولت به نمایندگی 
ش��رکت بهارس��تان که در مقابل طلب بانک مس��کن در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری به مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و س��ی میلیون ریال ارزیابی 
گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوس��یله به شما اخطار می شود ظرف مدت 
5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد 
ارزیاب مجدد به مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال به اداره اجرا تس��لیم دارد در صورتی 
 که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرس��یدارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد ش��د.

م الف/ 12515 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تغییرات
5318 ش��ماره: 4287 آگهی تغییرات ش��رکت راهیان کویر زواره- سهامی خاص بشماره 

ثبت 20 و شناس��ه ملی 10260063754. به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 90/8/30 در تاریخ 91/7/16 باین اداره واصل گردیده در شرکت راهیان کویر زواره- 
سهامی خاص بش��ماره ثبت 20 و شناس��ه ملی 10260063754 تغییراتی بدین شرح اتخاذ 
گردی��د: تعداد 25150 س��هم یکصد هزار ریال��ی بی نام عادی با نام ع��ادی تبدیل و ماده 5 
اساس��نامه بدین ش��رح اصالح گردید: سرمایه ش��رکت مبلغ دو میلیارد و پانصد و شانزده 
میلیون و پانصد هزار ریال اس��ت که به بیس��ت و پنج هزار و یکصد و ش��صت و پنج سهم 
یکصد هزار ریالی با نام عادی تقس��یم گردیده و تمامًا هم پرداخت ش��ده است. م الف/ 243 

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

تأسیس 
5319 ش��ماره: 4646 آگهی تأس��یس ش��رکت تلفنی آسمان آبی امیران بش��ماره ثبت 98 و 
شناس��ه ملی 14002918571. خالصه شرکتنامه و اساس��نامه و تقاضانامه شرکت تاکسی 

تلفنی آس��مان آبی امیران- با مس��ئولیت مح��دود که در تاریخ 91/8/1 به ش��ماره ثبت 98 
و شناس��ه مل��ی 14002918571 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 91/8/1 از نظر 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه زاینده رود و روزنامه رسمی 
کش��ور آگهی می گردد. موضوع ش��رکت: حمل و نقل مس��افر درون ش��هری، مرکز اصلی 
شرکت: زواره روستای امیران خیابان مسجد جامع کدپستی شماره 8448165885، سرمایه 
ش��رکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی ک��ه تمامًا پرداخت و در اختی��ار مدیرعامل قرار دارد. 
مدی��ران و صاحبان امضاء: خانم زهرا عصاری تلک آبادی بش��ماره ملی 1188848186 و 
کدپس��تی 8448165885 بس��مت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور عربشاهی بشماره ملی 
1189578980 و کدپس��تی 8448165885 بس��مت مدیرعامل برای مدت پنج سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی 
ب��ا امضاء مدیرعامل )آقای منصور عربش��اهی( و مهر ش��رکت معتبر اس��ت. م الف/ 241  

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

تصمیمات
5320 ش��ماره: 4535 آگهی تصمیمات شرکت راهیان کویر زواره- سهامی خاص به شماره 
ثبت 20 و شناس��ه ملی 10260063754. به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 90/12/28 و گ��زارش ارزیابی کارش��ناس بش��ماره 90/45-90/12/28 و 90/49-
90/12/28 در ش��رکت راهیان کویر زواره- سهامی خاص بش��ماره ثبت 20 و شناسه ملی 
10260062754 تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 2/516/500/000 
به مبلغ 74/173/500/000 ریال افزایش و ماده 5 اساس��نامه بدین شرح اصالح شد. سرمایه 
ش��رکت مبلغ دو میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و پانصد هزار ریال نقدی و هفتاد و یک 
میلیارد و شش��صد و پنجاه و هفت میلیون ریال غیرنقدی جمع��ًا مبلغ هفتاد و چهارمیلیارد 
و یکصد و هفتاد و س��ه میلیون و پانصد هزار ریال تمام اس��ت که به هفتصد و چهل و یک 
هزار و هفتصد و س��ی و پنج سهم یکصد هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده و تمامًا هم 

پرداخت شده است. م الف/ 244 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

تغییرات
5329 ش��ماره: 1849/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت گل پونه صفاهان سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 44980 و شناسه ملی 10260629059. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه و فوق الع��اده مورخ 1391/5/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای مهدی 
رحی��م ملک ب��ه عنوان بازرس اصلی، آق��ای امیرمهدی ذکری به عنوان ب��ازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد. 3- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650/000 ریال طی گواهی 
ش��ماره 9214895 مورخ 1391/5/14 بانک ملت ش��عبه اش��رفی اصفهانی توسط صاحبان 
س��هام پرداخت گردیده اس��ت. در تاریخ 1391/5/31 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف/ 9909 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5330 ش��ماره: 1839/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت گروه صنعتی سپاهان دلتای کویر 
سهامی خاص به شماره ثبت 42134 و شناسه ملی 10260599113. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/5/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��رمایه شرکت 
از مبل��غ 1/000/000 ریال به مبلغ 100/000/000 ریال منقس��م به ده هزار س��هم با نام، به 
ارزش هر س��هم 10/000 ریال که تمامًا از طریق صدور سهام جدید واز محل پرداخت نقدی 
پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی ش��ماره 154526 مورخ 1391/5/25 بانک 
کش��اورزی ش��عبه امیرکبیر مبلغ 99/000/000 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده 
مربوط��ه در اساس��نامه اصالح گردید. در تاری��خ 1391/5/31 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5331 ش��ماره: 1838/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت گروه صنعتی سپاهان دلتای کویر 
سهامی خاص به شماره ثبت 42134 و شناسه ملی 10260599113. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1391/5/7 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای حامد 
موحدی��ان عطار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی محمدی ب��ه عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر 
آگهی های ش��رکت انتخاب شد. در تاریخ 1391/5/28 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثبت و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5332 ش��ماره: 1882/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت پرنیان حفاظ فرابین س��هامی 
خ��اص به ش��ماره ثبت 43453 و شناس��ه ملی 10260613118. به اس��تناد صورتجلس��ه 

مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 1391/5/25 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- موضوع 
ش��رکت به ش��رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اص��الح گردید: طراحی و 
اجرای سیس��تم ه��ای حفاظ��ت الکترونیک- خری��د و ف��روش- ص��ادرات و واردات کلیه 
کااله��ای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و اعتبارات داخل��ی و خارجی صرفًا جهت موضوع 
ش��رکت- عقد ق��رارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت در مزای��دات و مناقصات 
دولت��ی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با 
موضوع ش��رکت مرتبط باشد- طراحی و اجرای سیس��تم های حفاظتی نظیر دوربین مدار 
بس��ته. در تاریخ 1391/6/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
 تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 9892 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5333 ش��ماره: 1874/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت س��هند ابزار دقیق اسپادانا سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 41365 و شناسه ملی 10260590776. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1391/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- آقای حس��ن ایزدی نس��ب به عنوان بازرس اصلی، آقای سید امین جعفریان محمدی به 
عن��وان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدن��د. 2- اعضاء هیئت مدیره تا 
تاری��خ 1393/5/12 به ق��رار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحمی��د اکبرپور و خانم راضیه 
س��عادت مند و خانم دنا اکبرپور تا تاریخ 1393/5/12. 3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذی��ل تعیین گردیدند: آقای عبدالحمید اکبرپور به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و خانم راضیه 
س��عادت مند به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم دنا اکبرپور به س��مت عضو هیئت 
مدیره و آقای عبدالحمید اکبرپور به سمت مدیرعامل. 4- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/6/1 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 9871 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5334 ش��ماره: 1841/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت س��امان انرژی نیرو سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 42182 و شناسه ملی 10260599624. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1391/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم 
مهی��ن پهلوان صادق به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم مهرش��اد ب��ه عنوان بازرس علی 
البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر 
آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره تا تاری��خ 1393/3/23 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا بهرامی و آقای حامد امینی و آقای س��ید محمدعلی بدری 
و خان��م اعظم عبدالهی و آقای علی اش��راقی تا تاریخ 1393/3/23. 4- س��مت اعضاء هیئت 
مدی��ره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا بهرامی به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای حامد امینی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای س��ید محمدعلی بدری به سمت 
عضو هیئت مدیره و خانم اعظم عبداللهی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای علی اش��راقی 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی بدری به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با دو امضاء از س��ه امضاء آقایان سید محمدعلی بدری 
)مدیرعام��ل( و آقای حام��د امینی )نایب رئیس هیئت مدیره( و خان��م اعظم عبداللهی )عضو 
هیأت مدیره( و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باش��د. در تاریخ 1391/5/31 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
 تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 9791 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5335 ش��ماره: 1847/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت بازرگانی آترین پوالد عاج سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 41554 و شناسه ملی 10260592837. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- سرمایه شرکت از مبلغ 
30/000/000 ریال به مبلغ 3/000/000/000 ریال منقس��م به س��یصد هزار سهم با نام، به 
ارزش هر سهم 10/000 ریال که تمامًا از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی 
پرداخ��ت گردیده، افزایش یاف��ت که بموجب گواهی ش��ماره 92536235 مورخ 1391/5/24 
بانک ملت شعبه ش��مس آبادی مبلغ 2/970/000/000 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه 
ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. در تاریخ 1391/5/31 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

اعالم مفقودی
5321 س��ند موتورسیکلت ش��خصی با ش��ماره پالک 37782 اصفهان 14 و شماره موتور 
Sb1010076 و ش��ماره بدنه n1u125S8710228 به رنگ مشکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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از دوربین آندرویدی تا.... 
در هفته های گذش��ته اولین دوربین آندرویدی توسط نیکون تولید 
ش��د و همچنین یک خودرو الکتریک��ی دیگر وارد بازار ش��د. حاال 
چند فناوری جدید وارد بازار شده اس��ت که در اینجا تعدادی از این 
فناوری ها را به شما معرفی می کنیم. اولین دوربین آندرویدی: 
نیکون یکی از بزرگ ترین ش��رکت های تولی��د کننده دوربین های 
دیجیتال اس��ت و البته این روزها توانس��ته اس��ت اولی��ن دوربین 
 آندرویدی دنی��ا را تولید کند. ای��ن دوربی��ن » S800c« نام دارد و 

می تواند دریچه ای برای دوربین های هوشمند آینده باشد.

اچ تی سی پروانه
شرکت تولیدکننده تلفن همراه اچ تی سی از   
جدیدترین مدل تلفن های همراهش رونمایی 
کرد. این تلفن هم��راه که »پروان��ه« نام دارد 
دارای صفحه 5 اینچی و با کیفیت 1080 است. 
این گوشی دارای یک پردازنده چهار هسته ای 

1/5 گیگاهرتزی است.

Kepler Motion
   بازار خودروهای الکتریکی بسیار داغ شده است 
و به تازگی ش��رکت »کپلر« نی��ز جدیدترین 
محصولش را به مرحله تولید رسانده است. این 
خودرو دونفره اس��ت و به طور کامل با موتور 
الکتریکی و هیبریدی کار می کند. این خودرو 
توانایی تولید 800 اسب بخار را دارد که در میان این نوع از خودروها 

بسیار جالب و منحصر به فرد است.

تبلت ماکروسافت
ماکروس��افت باالخ��ره ف��روش تبل��ت ه��ای    
شگفت انگیزش را شروع کرده است و این تبلت ها در 
 میزان حافظه با یکدیگر تف��اوت دارند. طراحی 
بی نظیر این تبلت ها باعث شده است که استقبال 
خوبی از آنها ش��ود. این تبلت ه��ا دارای صفحه 

نمایش های 10 اینچی و با حافظه های 32 و 64 گیگابایتی هستند.

لقب »کم جمعیت ترین مدرس��ه دنیا«، شاید تا پیش از 
این، شما را به یاد مدرس��ه روستایی فجر می انداخت که 
در استان چهارمحال و بختیاری تنها با سه دانش آموز در 
س��ه کالس مختلف دایر اس��ت، اما چینی ها یک نسخه 
کم جمعیت تر از این مدرس��ه را در روس��تای بااوش��ان 
 خود دارند که فقط به خاطر یک دانش آموز دایر اس��ت. 
مدرسه ای که البته آنها، آن را استثنایی نامیده اند، چون 
 تنها  دانش آموز آن، در هیچ مدرس��ه دیگ��ری ثبت نام 
نمی شد! مدرسه ای که ژائو لیانگ در آن تحصیل می کند، 
اگرچه ابعادی در حد و اندازه های یک مدرسه واقعی دارد، 
اما با تنها یک دانش آموز و یک معلم، کم جمعیت ترین 

مدرسه دنیا لقب گرفته است. 
ژائو لیانگ دانش آموز 14 س��اله ای است که در کودکی 
پدر و م��ادرش را به دلیل ابت��ال به ایدز از دس��ت داده و 
 حاال خودش هم اچ آی وی مثبت است. به همین دلیل، 
 هیچ کدام از مدارس روس��تا ک��ه نگران س��المت بقیه 
دانش آموزانشان بودند حاضر به ثبت نام او نشده اند.  معلم 
لیانگ، وانگ لی جون است که برای درس دادن به ژائو هر 
روز 20کیلومتر رکاب می زند و خود را به روستای بااوشان 
می رساند؛ کاری که از هشت سال پیش تا به حال انجام 
می داده و حاال شاید بتوان گفت، برای ژائو نقشی بیشتر 

از معلم دارد.
او در طول روز از ژائ��و مراقبت می کند، برای او مراس��م 
صبحگاه و احترام به س��رود ملی برپا می کند، با او بازی 
می کند، او را با دوچرخه به خارج از روستا می برد و تنها 
حامی ژائو لیانگ اس��ت که از بیماری او ف��رار نمی کند.

پس��ری که معنای نامش می شود »روشنایی کوچک« و 
وانگ لی جون، برای روشن ماندن این نور کوچک تالش 
می کند. بر اساس آماری که سازمان بهداشت جهانی ارایه 
کرده، هر دقیقه یک کودک به ایدز مبتال می شود، چهار 
میلیون نفر از کودکان دنیا اچ آی وی مثبت هستند و دو 
میلیون کودک مبتال به ایدز در دنیا، شمارش معکوس را 

برای مرگ آغاز کرده اند. 
در کنار اینها،20 میلیون کودک هم در دنیا پیدا می شوند 
که ایدز یتیمشان کرده و هر س��ال 70هزار نفر به جمع 
آنها اضافه می ش��ود.کودک یتیم از ایدز، به بچه های زیر 
15سالی گفته می شود که یک یا دو والد خود را به دلیل 
ابتال به ایدز از دس��ت داده اند. بچه هایی که تعداد آنها از 
پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی هم جلوتر زده و 

به 20 میلیون نفر رسیده است.

فناوری

عکس نوشت

فستیوال بین المللی ووشو 
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امکان تغیی��ر رنگ ط��ال، در تکنیک ابداع��ی محققان 
انگلیس با ایجاد الگوهای برجسته بر روی سطح فلزات 
که روش جذب یا انعکاس ن��ور را تغییر می دهد، فراهم 
ش��د. فناوری تغییر رنگ طال توسط تیم نانوفوتونیک و 
متامواد در دانشگاه ساوت هامپتون انگلیس به سرپرستی 
پروفس��ور »نیکوالی ژلودف« توس��عه یافته اس��ت که 
 )anodizing( برخالف فرآیندهایی مانند آندایزینگ
که در آن، فیلم های رنگی به سطح فلزات اضافه می شوند، 
با ایجاد الگوهای برجسته یا فاصله دار بر سطح طال، باعث 
تغییر رنگ کامل فلز می شود. پروفس��ور ژلودف تأکید 
می کند: رنگ اشیای مختلف در اطراف ما بس��تگی به نحوه برخورد نور با آن جسم دارد؛ به طور 
مثال یک شیء که نور قرمز را منعکس، اما طول موج های دیگری را جذب می کند، در چشم انسان 
قرمز دیده می شود. در این روش با ایجاد الگوهای برجسته بر سطح فلز، امکان تغییر رنگ طال به 
سبز، قرمز و دیگر رنگ ها فراهم می شود. شکل، ارتفاع و عمق این الگوها، تعیین کننده رفتار نور 
در هنگام برخورد با فلز و در نهایت تولید رنگ جدید اس��ت. این فناوری کاربردهای گسترده ای 
در صنعت طالسازی داشته و می تواند برای فلزات دیگر مانند نقره و آلومینیوم نیز مورد استفاده 
قرار گیرد. همچنین امکان طراحی اس��کناس هایی با حداقل امکان جعل با کمک این تکنیک 

وجود دارد.

بهترین پیش��نهاد برای امکان تایپ سریع و آسان در 
حال حرکت، طراحی صفحه کلید بر روی دس��تکش 
 اس��ت. طی س��ال های اخیر طرح ه��ای مختلفی از 
صفحه کلید رایانه ارایه ش��ده اس��ت، اما در بیش��تر 
این طرح ه��ا امکان اس��تفاده در هن��گام راه رفتن یا 
با یک دس��ت در نظر گرفته نش��ده اس��ت. محققان 
 دانشگاه آالباما به سرپرستی »جیاک لیو«، دستکش 
صفحه کلید مجهز به حروف پرکاربرد الفبای انگلیسی 

را طراحی کرده اند.
دس��تکش صفح��ه کلی��د Gauntlet دس��تگاهی 

هوشمند با عملکرد یک صفحه کلید بی سیم است که کاربر با فشار دادن انگشت شست بر 
روی هر کدام از انگشتان دیگر می تواند متن مورد نظر را تایپ و با انجام یک حرکت کشیدن 
می تواند متن را پاک کند. داده های صفحه کلید از طریق بلوتوث برای رایانه، تبلت، تلفن 
همراه هوشمند یا هر دستگاه دیگری ارس��ال می شود. این دستکش صفحه کلید عالوه بر 
کارایی برای افراد معلول، می تواند در کاربردهای نظامی، هنگام بازی یا ساخت موسیقی با 

استفاده از یک »سینت سایزر« مورد استفاده قرار گیرد.
محققان دانشگاه آالباما قصد دارند به زودی با ثبت این اختراع، مراحل تولید و عرضه تجاری 

دستکش صفحه کلید Gauntlet را آغاز کنند.

تایپ سریع و آسان با صفحه کلید دستکشیتولید طال در رنگ های گوناگون ممکن شد!
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

آگهی مناقصه
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد احداث س��اختمان امور منابع آب شهرضا- 
دهاقان را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ومشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به 

همکاری می گردد.
مشخصات پروژه: احداث ساختمان اداری در س��ه طبقه با زیربنای 2408 مترمربع 

4040 مترمربع محوطه سازی و 132 متر دیوارکشی
نوع قرارداد: براس��اس بخش��نامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت 

سرجمع
مبلغ پایه: حدود 13787230968 )سیزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و هفت میلیون 
و دویست و سی هزار و نهصد و شصت و هشت ریال( براس��اس فهارس بهای پایه سال 

1388 و تعدیل های متعلقه
حداقل رتبه پیمانکار: 5 ساختمان

محل اجراء: استان اصفهان- شهر شهرضا
مدت اجراء: 18 ماه

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آروین طرح
مشخصات فنی ساختمان، هزینه تهیه اس��ناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد 

مناقصه مشخص می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند 
نسبت به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسش��نامه اطالعات پیمانکاران و ارائه مدارک 
مثبته شرکت اقدام نماید. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید 

اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت 
آب منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- کدپس��تی 76473-81646 صندوق پستی 

WWW.ESR.ir 391. از سایت
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 121 و 122 فاکس: 6611073

امـور قــراردادهـا

آگهی فراخوان عمومی 
شماره 910/6013

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان نظارت بر نیروگاه های حرارتی

شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره حداقل 
پایه 3 تخصص تولید نیرو و یا تولید، توزیع و انتقال نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

ریاست جمهوری
تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: از 91/8/2 لغایت 91/8/14

 محل دریافت پرسش�نامه ارزیاب�ی کیفی: اصفه��ان- خیابان چهارباغ باال- ش��رکت برق 
منطقه ای اصفهان- امور تدارکات و قراردادها

مهلت تحویل پرسش�نامه ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 
91/8/28

محل تحویل پرسش�نامه ارزیابی کیفی: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

نکات قابل توجه
1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در پرسشنامه موجود می باشد.

2- دریافت اینترنتی پرسشنامه ارزیابی از پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت 
برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir  امکان پذیر خواهد بود. 
3- جهت دریافت پرسشنامه اولیه همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد.

4- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های 
واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

5- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 

شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
7- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 1 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید. 
ضمنًا می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

www.erec.co.ir                 http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت دوم
» به کودکانمان ارزش انرژی و مصرف بهینه را بیاموزیم. «

م الف/ 12457

نوبت اول

م الف/ 12915
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