
فحاشی، ادبیات شهر را لکه دار کرده است

نامه هایی که به مقصد نمی رسند

»پرواز روی خاک« 
منتشر شد 

یادمان باشد اینجا کجاست و چه لقبی دارد 
 این انتخابات

6 دور زدن قانون بود
 اینترنت

82  قاتل خاموش حافظه!

3

 اروپایی ها
5 قابل اعتماد نیستند

سؤال از رییس جمهور تحویل 
هیأت رییسه شد

 کارگران فصلی
 به خواب زمستانی می روند

طراح اصلی طرح سؤال از رییس جمهور از تحویل مجدد این طرح به 
هیأت رییسه مجلس با 83 امضا خبر داد.

 علی مطه��ری در گفتگو با مه��ر درباره سرنوش��ت طرح س��ؤال از 
رییس جمهور پس از اعالم منتفی شدن آن از سوی معاون پارلمانی...

چشم بادامی ها ما را 
هیپنوتیزم کرده اند

 تا همین یک ماه و اندی پیش شبکه سه سیما در فصل 
تابستان دو سریال کره ای را با نام های »گنجینه معبد« 
و »افسانه دونگ یی« به سمع و نظر مخاطب می رساند. 
در همان زمان شبکه اس��تانی عزیزمان نیز »امپراطور 
دریا« و بعد »جومونگ« را روی آنتن برد، حاال هم این 
افسانه دونگ یی و جومونگ. روزانه و شبانه و در عصرگاه 
و هرزمان که دکمه قرمز کنترل جعبه جادویتان را برای 
روشن شدن فشار دهید، می توانید به دیدن پخش اول 

یا تکرار این مجموعه ها نایل شوید.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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بانک ها 
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دستگاه های طاغوتی اند

اداره کل میراث فرهنگی اعالم کرد
گبه استان اروپا را مفروش می کند7

 فضای سیاسی کشور اخیرا تحت تأثیر نامه نگاری های سران دو قوه 
قضائیه و مجریه قرار گرفته است؛ نامه هایی که به جز ایجاد جوی 
متشنج و فراموشی مشکالت مردم حاصل دیگری ندارد. سایت الف 

روزگذشته به بررسی حقوق این نامه نگاری ها پرداخت.  
بررسی حقوقی ادعاهای احمدی نژاد

اس��تقالل قواي س��ه گانه از یکدیگر، امري اس��ت که مورد توجه 
قانون گذار اساسي بوده و در ذیل اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بي گمان این استقالل، 
استقالل مطلق نیس��ت و مطابق اصول قانون اساسي براي هریک 
از قوا زمینه هایي از نفوذ در قواي دیگر پیش بیني ش��ده اس��ت، تا 

بدین وسیله از خودکامگي ها و خودسري ها پیشگیري شود.
مع هذا، با عنایت به ویژگي هاي خاص قوه قضائیه از جمله وظایف 
خطیر آن در پشتیباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئولیت در 
تحقق بخشیدن به عدالت )صدر اصل ۱۵۶(، اشتراط وصف اجتهاد، 

عدالت، آگاهي به امور قضایي، مدیریت و تدبیر در عالي ترین مقام 
قوه قضائیه )اص��ل ۱۵۷( که او را در نظام سیاس��ي تالي تلو رهبر 
انقالب قرار مي دهد )با عنایت به اصول ۵ و ۱۰۹(، حضور مقاماتي 
با صفات مذکور همچون رییس دیوان عالي کشور و دادستان کل 
کشور در س��طح مدیریت عالي قوه قضائیه )اصل ۱۶۲(، اشتراط 
عدالت و علم در قضات شاغل در س��طوح مختلف قوه قضائیه اعم 
از مدیریتي و قضایي )اصل ۱۶3( و مهم تر از همه محسوب ش��دن 
قوه قضائیه از دستگاه هاي تحت نظر مستقیم رهبر انقالب به سبب 
نصب عالي ترین مقام آن از جانب آن مقام )مورد »ب« از بند ۶ اصل 
۱۱۰ و اصل ۱۵۷( زمینه هاي بسیار اندکي براي نفوذ سایر قوا در 
آن پیش بیني شده است، در حالي که قوه قضائیه مستندا به اصول 
متعدد قانون اساسي زمینه هاي زیادي براي نفوذ در سایر قوا دارد 

که در ادامه بدان اشاره مي شود.

 وزیرنیرو پیگیر
 تأمین آب استان شد

 مسکن مهر
 گران می شود؟

  زرد سپاهان
 به زرد منصور رسید

خودرو حمل پول بانک 
 صادرات  اصفهان 

سرقت شد
به خطر افتادن آب شرب 

 اصفهانی ها یک بحث 
انحرافی است
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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تجدید آگهی مزایده زغال و هیزم )چوب(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

 بدی��ن وس��یله ب��ه اط��اع م��ی رس��اند، اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مواد بازداشتی، ش��امل زغال موجود در شهرستان تابعه 
)طبق جدول پیوس��ت( را از طریق مزایده بفروش برس��اند. لذا متقاضیان می توانند جهت 
تحویل اوراق مزایده به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان واقع در خیابان کاشانی، یا 

ادارات منابع طبیعی شهرستان تابعه مراجعه نمایند.
 شرایط شرکت در مزایده:

1- تضمین شرکت در مزایده طبق جدول پیوست )الف- ضمانتنامه بانکی ب- وجه نقد واریز 
به حساب 2174211551001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهرکرد ج- چک تضمینی به 

نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری(
2- تحویل و محل مواد مکشوفه واقع در انبار اداره منابع طبیعی شهرستان و حوزه مربوطه 

می باشند.
3- هزینه بارگیری و حمل و نقل بعهده برنده مزایده می باشد.

4- مدت تخلیه کلیه چوب و زغال های فوق پس از اعام برنده به مدت 15 روز می باشد. در 
صورت عدم تخلیه در زمان مقرر روزانه 200/000 ریال انبارداری اخذ می گردد. ضمناً پس از 
اتمام مهلت مذکور )15 روزه( این اداره کل تعهدی در قبال تحویل مواد فوق را نخواهد داشت.
5- برنده مزایده ملزم به پرداخت کل مبلغ پیش��نهادی ظرف مدت 48 س��اعت می باشد 
 همچنین در صورت انصراف نفر اول س��پرده وی به نفع دولت ضبط و نف��ر دوم برنده اعام

می گردد. در صورت انصراف نفر دوم ضمانتنامه وی نیز ضبط و مزایده تجدید می شود.
 6- متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار مزایده به مدت 5 روز از س��اعت 8 صبح تا 13 از 

زغال های فوق بازدید نمایند.
7- توزیع اسناد از مورخ 91/8/7 لغایت 91/8/11 می باشد.

8- زمان ارس��ال پیش��نهاد قیمت مورخ 91/8/18 و بازگش��ایی پاکات پیشنهادی مورخ 
91/8/20 می باشد.

9- هزینه نشر آگهی و تهیه اسناد به عهده برنده مزایده می باشد. 



چهره روزیادداشت

سازمان ملل تعطیل شد
مقر اصلی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک روز دوشنبه 8 آبان 
به علت نزدیک شدن طوفان سندی به سواحل شرقی آمریکا تعطیل 
بود.بخش رس��انه ها در س��ازمان ملل طی یک بیانیه اعالم کرد که 
س��ازمان ملل دس��ت کم یک روز تعطیل خواهد بود و احتمال دارد  

سه شنبه 9 آبان نیز مقر اصلی این سازمان تعطیل اعالم شود.
 در این بیانیه آمده اس��ت همه قرارهای مالقات و نشست های روز 
دوش��نبه که قرار بوده در مقر اصلی این سازمان انجام شود؛لغو شده 
 است. بیش از 3هزار پرواز در واش��نگتن و نیویورک، آمریکا به دلیل 

نزدیک شدن توفان سندی به این مناطق کنسل شده  اند.

فرود اضطراری پهپاد صهیونیست 
یک فروند پهپاد رژیم صهیونیس��تی پس از حمله نیروهای مقاومت 
فلس��طین مجبور به فرود اضطراری در جنوب نوارغزه ش��د. براین 
 اس��اس، این  پهپاد رژیم صهیونیس��تی در حال پرواز در ارتفاع کم  
بر فراز مناطق شرقی خانیونس بود که با تیراندازی  نیروهای مقاومت 

مجبور به فرود اضطراری شد.

طرح ترور مرسی خنثی شد
دس��تگاه های امنیتی مصر چهار باند تش��کیالت القاعده که تعداد 
آنها هنوز مش��خص نیس��ت، شناس��ایی کردند که این باندها قصد 
ترور »محمد مرس��ی« رییس جمهور مص��ر در روز عی��د قربان را 
داش��تند. به گفته منابع امنیتی، ای��ن گروه ه��ای چهارگانه دارای 
تشکیالت خوش��ه ای بوده و طرح های واحدی برای اجرای تعدادی 
از عملیات ه��ای ترور ش��خصیت های مص��ری از جمله مرس��ی در 
نخستین روز عید قربان داشته اند، اما موفقیت دستگاه های امنیتی 
در شناسایی باند القاعده در ش��هر نصر و دستگیری تعدادی از افراد 

وابسته به این چهار باند باعث شد که این طرح آنها ناکام بماند.

 نگرانی اوباما از حضور دخترش 
در فیسبوک

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در گفتگو با ش��بکه تلویزیونی 
ام تی وی گفت: فیسبوک برای دخترش مالیا خطر دارد. وی تصریح 
کرد: فیسبوک برای دخترم مکان امنی برای گذراندن اوقات نیست. 
اظهارات ب��اراک اوباما در حال��ی صورت می گیرد که میش��ل اوباما 
همس��ر رییس جمهوری آمریکا س��ال گذش��ته گفته بود که حتی 
اگر همس��رش رییس جمهور نبود هم اجازه حض��ور دخترانش در 

فیسبوک را نمی داد.

الریجانی فعال کاندیدا نمی شود
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان این که خوشحال 
می شوم الریجانی کاندیدای ریاس��ت جمهوری شود، گفت: وی در 
ش��رایط فعلی، تمایلی برای کاندیداتوری ندارد. جهانگیرزاده افزود: 
الریجانی بنابر تأکیدات رهبر معظم انقالب برای حضور س��ران قوا 
در دانشگاه ها در جمع دانشجویان حاضر می شود. وی قصد دارد تا 

بیشتر به امور مجلس بپردازد تا مجلسی قوی داشته باشیم.

ادامه از صفحه یک : 1. نظارت بر حسن جریان امور و اجراي 
صحیح قوانین در قوه مجریه از طریق س��ازمان بازرس��ي کل 

کشور. )اصل 1۷۴(
۲. رس��یدگي به ش��کایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت 
به مأموران یا واحدها یا آیین نامه ه��اي دولتي از طریق دیوان 
عدالت اداري و ام��کان ابطال تصویب نامه ه��ا و آیین نامه هاي 
دولتي خ��الف قوانین یا مقررات اس��المي یا خ��ارج از حدود 

اختیارات قوه مجریه.)اصول 1۷۰ و 1۷3(
3. ل��زوم عدم اج��رای تصویب نامه ه��ا و آیین نامه هاي دولتي 
خالف قوانین یا مقررات اس��المي یا خارج از حدود اختیارات 

قوه مجریه از جانب دادگاه ها. )اصل 1۷۰(
۴. امکان محاکمه اعضای قوه مجریه از جمله رییس جمهوري، 
معاون��ان وي و وزرا در دادگاه هاي عموم��ي در جرائم عادي. 

)اصل 1۴۰(
۵. ام��کان محاکمه رییس جمه��وري به س��بب تخلف وي از 
وظایف قانوني در دیوان عالي کشور که زمینه عزل او به وسیله 

مقام رهبري را فراهم مي آورد. )بند 1۰ اصل 11۰(
۶. حق تفس��یر قضائي قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمي. 

)اصل ۷3(
۷. امکان صدور آرای وحدت رویه که تفسیر خاصي از قانون را 

الزم االجرا مي کند. )اصل 1۶1(

8. امکان تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
به سبب ارتکاب جرائم غیرمرتبط با ایفای وظایف نمایندگي. 

)مفهوم اصل 8۶ و نظریات تفسیري شوراي نگهبان(
با عنایت به استقالل بالمنازع قوه قضائیه در مقابل قوه مجریه 
و مفاد بند ۴ اصل 1۵۶ که »مج��ازات و تعزیر مجرمین« را از 
وظایف ذاتي و انحصاري قوه قضائیه قلمداد کرده است، هرگونه 
مداخله در امور زندان ها از جمله بازدیدهاي س��رزده و بدون 
هماهنگي با آنها از جانب مقامات ق��وه مجریه دخالت این قوه 
در قوه قضائیه محسوب مي ش��ود و بر خالف اصول ۵۷ و 1۵۶ 
قانون اساسي است. زیرا زندان ها به مثابه واحدهاي تابع سازمان 
زندان ها و اقدامات تأمیني کش��ور به قوه قضائیه وابس��ته اند 
و بازوي اجرایي این ق��وه در اجرای وظیف��ه ذاتي و انحصاري 
مذکور در بند ۴ اصل 1۵۶ به شمار مي روند. بنابراین، هرگونه 
بازدید از زندان ها باید با هماهنگي مسئوالن مربوط انجام گیرد 
و در صورت کسب اجازه براي بازدید، تشخیص مصلحت در این 
حوزه نیز بر عهده آن مسئوالن است.گرچه ممکن است در بادي 
امر به نظر برس��د که صرف بازدید از یک زندان در یک گوشه 
کشور نمي تواند مداخله در امر »مجازات و تعزیر مجرمین« به 
شمار رود و مصلحت خاصي نیز منع دومین مقام رسمي کشور 
)اصل 113( از یک زندان را ایج��اب نمي کند، لکن باید توجه 
داش��ت که مداخله آمیزبودن یا نبودن ویا مفسده انگیزبودن یا 

 نبودن هر اقدام، من جمله بازدید از زندان، باید در زمینه خاص 
سیاس��ي � اجتماعي خود م��ورد توجه قرار گی��رد که در این 
خصوص قرائن متعدد مداخله آمیز و مفس��ده انگیزبودن اقدام 
رییس جمهوري را آش��کار مي کند. اقدامات آش��کار و پنهان 
قوه مجریه و ش��خص رییس جمهوري در ماه هاي اخیر براي 
مقابله با دس��تگاه قضائي از طریق موضعگیري صریح درمورد 
پرونده هاي مفاس��د اقتصادي و مطبوعاتي و حتی مداخله در 
روند رس��یدگي ها و اجرای احکام، عدم تمکین در برابر حکم 
صادرش��ده در دیوان عدال��ت اداري علیه یکي از مس��ئوالن 
منتس��ب به دولت و صدور اخطارگونه ه��ا و تذکرگونه هایي از 
جانب رییس جمهوري علیه قوه قضائیه که بر اس��اس نظریه 
تفسیري ش��وراي نگهبان بر خالف قانون صادر شده و رییس 
جمهوري در نامه جوابیه خود صریحا ب��دان اعتراف و افتخار 
کرده اند، از جمله قرائن مذکور اس��ت. نامه جوابیه سرگشاده 
ایشان به رییس قوه قضائیه نیز که مش��حون از ایراد اتهامات 
گوناگون نس��بت به رییس قوه قضائیه و پاره اي از قضات است 
شاهد صدق دیگري بر این ادعا شد و نشان داد که اقدام براي 
بازدید سرزده از زندان اوین طرحي جدید براي بي اعتبارکردن 
قوه قضائیه نزد اف��کار عمومي و س��اخته و پرداخته اتاق هاي 
پشت پرده جنگ رواني بوده است که با پیشنهاد این ایده یک 
بازي دوس��ر برد به نفع رییس جمهوري و به ضرر قوه قضائیه 

طراحي کرده بودند.
این زمینه سیاسي � اجتماعي مي تواند حتی اذهان دیرباور را 
نیز در خصوص مداخله آمیز و مفس��ده انگیزبودن اقدام رییس 
جمهوري اقناع کند؛ امري که رییس قوه قضائیه بدان پي برده 
و ضمن منع رییس قوه مجری��ه از مداخله در قوه قضائیه، پس 
از کسب اجازه نیز اقدام ایش��ان را در قالب نامه اي محرمانه به 

مصلحت ندانسته است.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می گوید؟  
با توجه به س��وابق تاریخي و نظریه تفس��یري اخیر ش��وراي 
نگهبان که مس��تندا به اصل 98 قانون اساسي در حکم قانون 
اساسي اس��ت، مس��ئولیت رییس جمهوري در اجرای قانون 
اساس��ي مس��تندا به اصل 113 محدود به قوه مجریه است و 
ایشان مسئولیتي در زمینه اجرای قانون اساسي در قواي دیگر 
ندارد و مآال تذکر و اخطاري نیز در این زمینه نمي تواند صادر 
کند. پندار امکان دخالت رییس جمه��وري در قواي دیگر به 
منظور اجرای قانون اساسي ریشه در عدم درک تحوالت قانون 
اساسي در س��ال 13۶8 ه.ش  دارد، چه، در اصول ۵۷ و 113 
قانون اساسي 13۵8 ه.ش  برقراري روابط بین قواي سه گانه و 
تنظیم روابط آنها از وظایف ریی��س جمهوري بود و همین امر 
موقعیت برتري براي او در برابر رؤساي دو قوه دیگر رقم مي زد 
و ام��کان مداخله او در ق��واي دیگر را فراهم م��ي آورد. لکن با 
عنایت به نسخ این مقرره با تصویب قانون اساسي 13۶8 ه.ش 
و موکول شدن این وظیفه به مقام رهبري در بند ۷ اصل 11۰، 

گرچه رییس جمهوري کماکان دومین مقام رسمي کشور به 
ش��مار مي آید )اصل 113(، لکن ام��کان مداخله وي در قواي 
دیگر از میان رفته است و رییس جمهوري نهایتا مي تواند نقطه 
نظرات خود را درمورد عملکرد سایر قوا به مقام رهبري منتقل 
کند و تذکر و اخطار یا حل اختالف را از وي بخواهد. )اصل ۵۷ 

و بند ۷ اصل 11۰(

لحن نامه های رییس جمهور
به نظر نمي رس��د که صرف نامه نگاري رییس جمهوري یا هر 
کس دیگر با رییس قوه قضائیه با هر لحني و تذکردادن نواقص 
عملکرد وي، واجد ایراد حقوقي باش��د، مگر آن که عمل وي از 
مصادیق اقس��ام مختلف توهین کیفري محسوب گردد. البته 
این در صورتي است که رییس جمهوري به عنوان یک شهروند 
عادي و در چارچوب اصل 8 قانون اساس��ي و با رعایت ضوابط 
امر به معروف و نهي از منکر به نگارش نام��ه و بیان نقطه نظر 
خود اقدام کرده باشد. لکن چنانچه رییس جمهوري با استفاده 
از موقعیت سیاس��ي خود و علیرغم تأکید ش��وراي نگهبان بر 
منع رییس جمهوري از اخطار و تذکر به س��ایر قوا، به مداخله 
غیرقانوني در س��ایر قوا بپردازد، عم��ل وي، حداقل، احتمال 
خودکامگي رییس جمهوري را تقوی��ت خواهد کرد. در حالي 
که وي در بدو تصدي خود مطابق اصل 1۲1 در »پیشگاه قرآن 
کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد« 
کرده است که »از هرگونه خودکامگي« بپرهیزد و شرعا باید به 
این قسم پایبند باشد و حنث این یمین نه تنها تخلف محسوب 
و در دیوان عالي کشور قابل رسیدگي است )بند 1۰ اصل 11۰( 
که اتصاف رییس جمهوري به وصف »تقوا« را نیز، که حس��ب 
ظاهر اصل 11۵ وجود آن حدوثا و بقائا در تصدي این س��مت 

خطیر شرط است، با تردید مواجه مي کند.

پاس�خ های ریی�س قوه قضائی�ه به نامه ریاس�ت 
جمهوری

در این مورد نیز مي توان گفت ایراد عبارت »مصلحت نیست« 
که رییس قوه قضائیه از آن استفاده کرده است، همان گونه که 
در باال بدان اشاره شد، در حیطه وظایف و اختیارات رییس قوه 
قضائیه و عالوه بر این مقرون به صواب و متناس��ب با اوضاع و 
احوال مسلم قضیه نیز بوده اس��ت. لکن درمورد عبارت دوم، 
گرچه في نفسه ایرادي به آن وارد نیس��ت و با توجه به اوضاع 
اقتصادي کنوني از مصادیق اصل 8 قانون اساس��ي محس��وب 
است، به عقیده نگارنده بهتر بود رییس قوه قضائیه در پاسخ به 
نامه رسمي و اداري رییس جمهوري، از ایراد این سخن پرهیز 
و به بیان استدالالت حقوقي خود در باب منع رییس جمهوري 
از ورود به اوین اکتفا و اظهار نظر در این خصوص را به فرصتی 
دیگر موکول مي کرد. خصوصا که »م��ن به الکفایه« نیز وجود 
دارند و تذکرات الزم در این زمینه را به رییس جمهوري داده اند 

و خواهند داد.

یادآوری اصولی که فراموش شده

نامه هایی که به مقصد نمی رسند

اخبار کوتاه 

 رییس جمهور
حق تذکربه سایر قوا را دارد 

علی مطهری 
به نظر م��ن برخی کش��مکش ها بین مس��ئوالن خطرناک 
نیست. اشکالی ندارد برداشت آقای رییس جمهور از اصل 113 قانون 
اساسی با برداشت شورای نگهبان متفاوت باش��د. نمی توان به بهانه 
آرامش با بحث های منطقی  و مس��تدل مخالفت کرد. تفسیر رییس 
جمهور از اصل 113 قانون اساس��ی را درست تر از ش��ورای نگهبان 
می دانم. به هر حال ما باید تابع تفسیر شورای نگهبان باشیم، چرا که 
قانون اساسی، شورای نگهبان 
را مرجع تفسیر قانون اساسی 

دانسته است.
اصل 113 قانون اساسی فراتر 
از آن چیزی است که تفسیر 
می ش��ود. به نظر بنده رییس 
جمهور طبق اصل 113 قانون 
اساسی حق تذکر به سایر قوا 

را دارد.
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دادگاه خاوری، علنی برگزار می شود

قاضی س��راج درمورد پرونده فس��اد بزرگ بانکی گفت: پرون��ده تمامی متهمانی ک��ه هنوز به آنها 
 رسیدگی نشده مفتوح است و دادگاه حتی برای رسیدگی به اتهامات خاوری به صورت علنی برگزار 

می شود.
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عضو ش��ورای حل اخت��الف قوا  
درب��اره ورود ای��ن ش��ورا برای 
میانجیگری میان  رؤس��ای قوای 
مجری��ه و قضائی��ه خاطرنش��ان 
کرد که ای��ن امر مس��تلزم ارایه 
نامه درخواست یکی از طرفین به 

رهبر معظم انقالب است.
مرتضی نبوی که با  ایسنا سخن 
می گفت،  با اش��اره به  نامه نگاری های  اخیر میان دکت��ر  حمود احمدی نژاد و 
آیت اهلل آملی الریجانی در زمینه بازدید رییس جمهور از اوین و نقش ش��ورای 
حل اختالف قوا در حل  اختالف نظر های موجود، اظهار کرد: روش شورا به این 
صورت است که این آقایان ابتدا باید نامه ای به رهبری بنویسند و رهبری مسئله 
را به ما ارجاع  دهند، ما نیز نظر کارشناس��ی می دهیم و رهبر معظم انقالب این 
نظر را ابالغ می کنند. وی در پاس��خ به این که آیا تاکنون هیچ یک از س��ران قوا 
نسبت به انجام این کار )ارسال نامه به رهبری( اقدام کرده اند، گفت: نه، چنین 

درخواستی نشده است.
نبوی درباره طرح سؤال از رییس جمهور در مجلس شورای اسالمی و مصلحت 
طرح آن در شرایط فعلی نیز گفت: این جزء اختیارات مجلس است که سؤال کند 

یا نه و سؤال از رییس جمهور بستگی به تشخیص مجلس دارد.

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در  
مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر این که رهبر معظم انقالب در 
سفر خود به مشهد فرمودند که 
آرامش باید در فضای کش��ور 
حکمفرما باش��د، تصریح کرد: 
طرح س��ؤال از رییس جمهور 
س��بب نا آرام��ی در کش��ور 

می شود و این طرح ممکن است آرامش موجود در کشور را بر هم بزند.
حس��ن کامران با اش��اره به این که مس��ئوالن بای��د به ج��ای موضعگیری، 
پرخاش��گری و واکنش تند و بی مورد نس��بت به یکدیگر، هزینه های خود را 
در سطح کش��ور کاهش دهند، اضافه کرد: مسئوالن باید آرامش را در فضای 
موجود در جامعه حکمفرما کنند و به این مطالب��ه رهبر معظم انقالب جامه 
عمل  بپوش��انند. کامران با بیان این که کشور در ش��رایط بحرانی قرار دارد و 
راهکار های اصولی و راهبردی باید از سوی مسئوالن باالدستی برای کاهش 
این بحران ها به کار گرفته ش��ود، تأکید کرد: طرح س��ؤال از رییس جمهور 
مش��کلی را از جامعه برطرف نمی کند و مس��ئوالن و مدیران باید در روش ها 
و کار های خود تغیی��ر رفتار بدهند و ای��ن تغییر رفتار ها نی��ز باید بر مبنای 

بحران های حاکم بر کشور باشد.

مجلس  عضو شورای حل اختالف قوا

 درخواست میانجیگری 
بین قوا نداشتیم 

 سؤال از رییس جمهور 
آرامش را به هم می زند

کاظم جاللی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اس��المی در گفتگو با مهر درباره لغو سفر هیأت 
پارلمانی اروپا و این که آیا این درخواست سفر از طرف آنها صورت 
گرفته بود، گفت: ما دو گروه روابط متقابل در داخل ایران و پارلمان 
اروپا داریم. وی افزود: حدود چهار س��ال پیش سفری به پارلمان 
اروپا داش��تیم و اکنون نوبت س��فر آنها بود.رییس گروه دوستی 
و پارلمانی ایران و اروپا با اش��اره به این که هی��أت پارلمانی اروپا 
تاکنون چند جلسه قرار گذاشته اند و قرارها به نوعی به هم خورده 
است، بیان کرد: در نهایت آخرین صحبت تلفنی که سال گذشته با 
کرون برگ داشتم مشخص کردند که می توانند ماه اکتبر به ایران 

سفر کنند.جاللی تأکید کرد: این تاریخ تعیین شد و خانم کرون 
برگ هم با حسن نیت این سفر را اعالم کرد و با سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در بروکسل نیز همکاری ها صورت گرفت و برنامه 
سفر چیده شد. وی خاطرنشان کرد: پس از تنظیم برنامه ها، بحث 
جایزه ساخاروف پیش آمد و این که آنها قصد داشتند با دو تن از 
زندانیان داخل ایران دیدار کنند. این شرایط را گذاشتند و ما هم 
اعالم کردیم پیش شرط نمی پذیریم، به همین دلیل سفر کنسل 
شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد:  اروپایی ها صادق نیستند. وی خاطرنشان کرد: تاکنون چندبار 
مقدمات سفر هیأت پارلمانی اروپا فراهم شد، اما در لحظات آخر 
به هم زدند.جاللی گفت: درمورد همین س��فر نیز مجلس سنای 
آمریکا به پارلمان اروپا نامه ای نوشت مبنی بر این که چرا در این 
شرایط قصد سفر دارید و صهیونیست ها و اسرائیلی ها نیز بالفاصله 

موضعگیری کردند که چرا می خواهید سفر کنید.
 وی گفت: برای این که بهانه ای به دس��ت آنه��ا ندهیم تمام فضا 
را کنترل کردیم، اما  علیرغم هم��ه این موضوعات، آنها در دقیقه 
9۰ تصمیم گرفتند این شرط را بگذارند و س��فر لغو شود. این از 
بی صداقتی  آنها حکایت می کند و نشان می دهد که قابلیت اعتماد 

به آنها بسیار کم است.

طراح اصلی طرح سئوال از رئیس جمهور از تحویل مجدد این 
طرح به هیات رئیسه مجلس با 83 امضا خبر داد.

علی مطهری در گفتگو با مهر درباره سرنوش��ت طرح سئوال 
از رئیس جمهور پس از اعالم منتفی شدن آن از سوی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور گفت : طرح سئوال از رئیس جمهور 
را دیروز با 83 امضا تحویل هیات رئیسه دادیم و از دیروز هم 

امضا ها قابل پس گرفتن نیست.  
وی افزود قاعدتا باید این طرح در اولین جلسه علنی مجلس 

قرائت و به رئیس جمهور ابالغ شود.
به گفته مطهری رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد به مجلس 

بیاید و در جلسه علنی به سئواالت پاسخ دهد.
به گزارش مهر، سوال از رئیس جمهور درباره مسائل ارزی و 
واردات گندم و خودرو با 1۰۲ امضا 19 مهرماه تقدیم هیات 
رئیسه مجلس شورای اس��المی شد و پس از آن هیات رئیسه 
بررسی سوال را به کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ارجاع 

داد.
پس از بررسی این سوال در کمیسیون مجلس، امضا کنندگان 
س��وال اعالم کردند که از پاس��خ نماین��دگان رئیس جمهور 
قانع نش��ده اند.اما فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
مصاحبه ای اعالم کرد که ۴۰ امضا از ای��ن طرح پس گرفته 

شده بنابراین از دستور کار مجلس باید خارج شود. 
درحال��ی که هیات رئیس��ه مجل��س از جم��ع آوری امضای 
مجدد برای ای��ن طرح خب��ر داد.طب��ق آئین نام��ه داخلی 
مجلس پس از یک هفته از بررس��ی س��وال در کمیس��یون 
تخصصی، درصورتی ک��ه این طرح از نظر امض��ا نصاب الزم 
یعنی ۷۴ امضا را داشته باشد از س��وی هیات رئیسه مجلس 
در صحن علنی اعالم وصول می شود و سپس رئیس جمهور 
 یک ماه فرص��ت دارد برای پاس��خ در صح��ن علنی مجلس 

حضور یابد.

سؤال از رییس جمهور تحویل هیأت رییسه شداروپایی ها قابل اعتماد  نیستند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد
                                                   ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
                                               گفتا کـه علی نور بود سـایه ندارد

عید غدیر خم
بر همه عاشقان آن حضرت

گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری اصفهان
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خودرو حمل پول بانک صادرات 
اصفهان سرقت شد

خودرو حمل پول بانک صادرات ش��عبه خیابان کس��ری روز گذشته 
سرقت شد.

پیش  از ظهر دیروز، خودرو حامل پول بانک صادرات ش��عبه چهارراه 
کسری در خیابان بزرگمهر مورد سرقت قرار گرفت. بنا به گفته شاهدان 
ماجرا، این سارقان دو نفر بودند که به ترتیب یک نفر بیرون از بانک و 
نفر دیگر درون بانک منتظر بوده و به محض رؤیت خودرو حمل پول 
و حضور دو مأمور در بانک، مأموری که جل��و بانک بوده، مورد اصابت 
گلوله قرار می گیرد و پس از آن راننده خودرو حمل پول توسط سارقان 

گروگان گرفته می شود و این خودرو به سرقت می رود.

به خطر افتادن آب شرب اصفهانی ها 
یک بحث انحرافی است 

در حال حاضر آب ش��رب اس��تان اصفهان با هیچ مخاطره ای مواجه 
نیست و صحبت های مطرح شده در راستای به مخاطره افتادن بخش 
 آب شرب اس��تان تنها یک صحبت انحرافی اس��ت؛ این جمله ای از 
حرف های مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان بود که 

اصفهان فردا درباره آن نوشت. 
اسفندیار امینی با اش��اره به این که مشکالت و چالش های کشاورزان 
استان اگر چه کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است، افزود: حفاری 
چاه به منظ��ور اختصاص آب برای فعالیت کش��اورزان تنها یک نکته 
انحرافی و یک مسیر گمراه کننده تلقی می شود و مشکالت کشاورزان 

اصفهان با حفاری چاه آب برطرف نمی شود. 
وی با اشاره به این که در حال حاضر آب شرب استان اصفهان با هیچ 
مخاطره ای مواجه نیس��ت و صحبت های مطرح ش��ده در راستای به 
مخاطره افتادن بخش آب شرب استان تنها یک صحبت انحرافی است، 
اظهار کرد: سال هاست که خود را پشت این موضوع که آب شرب استان 
با مشکل مواجه است، پنهان کرده اند و با استفاده از این حربه حق آبه 

کشاورزان استان به بخش های دیگر اختصاص داده می شود.

 قبوض تلفن ثابت شهرستان های 
استان اصفهان حذف می شود

معاون مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی شرکت مخابرات استان اصفهان 
 گفت: قبوض تلفن ثابت در همه شهرستان های استان اصفهان شامل 
 23 شهرس��تان به جز کالنش��هر اصفهان از دوره چهارم سال جاری 

)ماه های مهر و آبان( حذف خواهد شد.
غالمرضا زینعلی در این باره به مهر اف��زود: با اجرای این طرح، چاپ و 
توزیع یک میلیون قبض تلفن ثابت در استان متوقف می شود و مردم 
می توانند از طریق چهار درگاه که اعالم شده است، به اطالعات قبوض 

تلفن ثابت خود دسترسی یابند.
 وی با اش��اره به این که پیش از ای��ن 600 هزار قب��ض تلفن ثابت در 
11 شهرستان حذف شده بود، افزود: از دوره چهارم نیز 400 هزار قبض 

تلفن ثابت دیگر در 12 شهرستان استان اصفهان حذف خواهد شد. 

 فاز دوم تله کابین صفه 
به مقصد نزدیک شد 

 شهردار منطقه پنج اصفهان با اشاره به پیشرفت 6۵ درصدی فاز دوم 
تله کابین صفه گفت: 12 دکل از فاز دوم تله کابین صفه نصب شده و 

مابقی نیز تا اوایل سال ۹2 خریداری و نصب می شود.
حمیدرضا عص��ارزادگان با اعالم ای��ن مطلب اظهار داش��ت: با بهره 
برداری از فاز دوم تله کابین صفه، همه شهروندان حتی افراد سالمند، 
 معلوالن، جانب��ازان و ویلچری ها نیز می توانند از بام اصفهان، ش��هر 

گنبدهای فیروزه ای را مشاهده کنند.

گشتی در اخبار

 رواج خرافات
 سدی در برابر نور اسالم است
آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد 

                    نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان 
رواج خرافات و انحرافات در دین و مذهب تش��یع، سدی در برابر نور 
اسالم است و باید در این زمینه ریشه ها را پیدا کرد، مثال باید مجالس 
عزا، نوحه و گریه کردن و حتی تعزیه به شکل صحیح آن انجام شود 

و راه امام حسین)ع( با مطالب و اعمال ناب در جهان گسترش یابد.
در واقع  رمز بقای اسالم را در حفظ و نگهداشتن نهضت عظیم کربال 

و برپایی عزا برای آن حضرت 
و یارانش است و آنچه از ائمه 
 اطه��ار روایت ش��ده نش��ان 
می دهد که تمام آنها فقط به 
ذکر مصیبت و گریه بر ایشان 
تأکید می کردند و بی شک به 
همین دلیل است که عزاداری 
برای امام حس��ین)ع( نوعی 

عبادت محسوب می شود.
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چهره روز
دمای هوای اصفهان کاهش می یابد

ساناز جعفری، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در 24 ساعت 
آینده در بیشتر نقاط استان، دمای هوا یک تا سه درجه کاهش می یابد. وی اظهار کرد: 

دمای اصفهان در گرم ترین ساعت،21 و در خنک ترین ساعت هفت درجه است.
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کمبود پزشک،  چالش 
پزشکی قانونی اصفهان 

زاینده رود را با آب 
مصنوعی جاری کنید 

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان گفت: تعداد پزش��کان و پرسنل 
فعال در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان با چارت تعریف شده از سوی 
سازمان فاصله زیادی دارد و در این راستا کمبود پزشک، بزرگ ترین چالش 
مرکز پزشکی قانونی این استان است. علی سلیمان پور افزود: تقریباً در تمام 
شهرستان های استان به جز دو شهرس��تان دهاقان و چادگان، مراکز پزشکی 
قانونی فعال هس��تند. وی کمبود فضای فیزیکی را از جمله مشکالت مراکز 
پزشکی قانونی اس��تان اصفهان عنوان کرد و افزود: برخی از مراکز پزشکی 
قانونی شهرستان های اس��تان اصفهان هم اکنون در ساختمان دادگستری 
شهرستان ها دایر شده است. وی گفت که در سال جاری عدم دریافت مجوز 
برای جذب  نیرو مراکز پزش��کی قانونی را به شدت با کمبود پزشک روبه رو 

کرده است. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خواس��تار جاری شدن آب به صورت 
مصنوعی در رودخانه زاینده رود شد. غالمرضا شیران با اعالم این مطلب 
و با تأکید بر خش��کی زاینده رود در دو س��ال گذش��ته، گفت: مسئوالن 
شهرداری باید با اس��تفاده از این فرصت، برای ساماندهی و جمع کردن 
حریم و رفع نقاط گردابی و باتالقی این رودخانه اقدام کنند. وی مشکالت 
و معضالت ناشی از خشکی زاینده رود را تش��ریح و به قصورهای صورت 
گرفته در این زمینه اش��اره کرد و جاری ش��دن آب در این رودخانه را به 
صورت مصنوعی امکان پذیر دانس��ت و افزود: برای برگرداندن ش��ادابی 
و نشاط و س��رزندگی به ش��هر و ش��هروندان این امر ضروری است و این 
توانمندی در مردم خالق و مبتکر اصفهان وجود دارد که آب را در رودخانه 

زاینده رود به صورت مصنوعی به چرخش درآورند.

پیکر خلبان شهید کیانجو با حضور مردم والیتمدار اصفهان تشییع شد
گزارش تصویری

طراحی نخستین هواپیمای بدون سرنشین در دانشگاه صنعتیپرواز اصفهان- قطر هنوز بر زمین مانده است 

سه پروازخارجی از فرودگاه اصفهان به صورت مرتب انجام 
نش��ده اس��ت که اکنون این موضوع در دست پیگیری از 
سوی مسئوالن فرودگاهی استان است. علی قاسم زاده در 
پاسخ به این سؤال که برخی از پروازهای مستقیم خارجی 
از اصفهان اعالم ش��د ام��ا به طور عملی پ��روازی صورت 
نمی گیرد، اظهار کرد: بیشتر پروازهای خارجی مستقیم 

اصفهان به مقصد مورد نظر صورت می گیرد.

مدیرکل فرودگاه های اصفهان تصریح کرد: قطر، بانکوک و 
مالزی سه پرواز مستقیمی است که از فرودگاه اصفهان به 
سمت مقصد مورد نظر اعالم شده، اما در عمل هیچ پروازی 
صورت نگرفته است. وی ادامه داد: پیگیری های الزم برای 
برقراری پرواز مستقیم از اصفهان انجام شده، اما به دلیل 

عدم استقبال و به حد نصاب نرسیدن انجام نشده است. 
قاسم زاده اضافه کرد: طرف خارجی نیز احتیاج به فرصت 
 بیش��تری برای تواف��ق الزم دارد، هر چند ب��ا تأخیر، اما 

انجام شدنی است.
وی با بیان این که مراجعات هم اکنون برای س��فر به این 
کشورها وجود دارد، گفت: مالزی، بانکوک و قطر هر هفته 
از اصفهان مسافر دارد، اما از فرودگاه امام خمینی)ره( این 
مس��افران پرواز می کنند. مدیرکل فرودگاه های اس��تان 
اصفهان افزود: در حال حاضر ظرفیت هواپیما به حد نصاب 
برای پرواز نمی رسد و برای شرکت های هواپیمایی مقرون 

به صرفه نیست که با ظرفیت خالی سفر کنند.

برای نخس��تین بار توسط دانش��جوی مهندسی مکانیک 
دانش��گاه صنعتی اصفهان، هواپیمای بدون سرنش��ین با 
قابلیت تبدیل به چندین ریزپرنده طراحی شد. این طرح بر 
اساس تحقیقات مهندس مصطفی حسنعلیان، دانشجوی 
کارشناس��ی ارشد مهندس��ی مکانیک دانش��گاه صنعتی 
اصفهان و تحت نظر دکتر سعید ضیایی راد، رییس دانشکده 
مهندسی مکانیک این دانشگاه ارایه شده است. دانشجوی 

مبتکر دانش��گاه صنعتی اصفهان با اشاره به قابلیت تبدیل 
این هواپیمای بدون سرنش��ین به چند ریزپرن��ده مجزا از 
هم، گفت: ریزپرنده های جدا ش��ده از این هواپیمای بدون 
سرنش��ین، هر یک پرنده هایی جداگانه هستند که توسط 
هواپیمای مادر هدایت خواهند شد. وی قرارگیری هواپیما 
در حالت هایی چون اتصال تمامی ریزپرنده ها به هواپیمای 
مادر )ریزپرن��ده با پلن فرم دلتا( و تش��کیل یک هواپیمای 
UAV، جداش��دن دو ریزپرنده متقارن از س��مت چپ و 
راست هواپیما )وجود هواپیمای مادر به همراه دو ریزپرنده 
MAV( و جداشدن چهار ریزپرنده متقارن از سمت چپ 
و راس��ت هواپیما )تش��کیل ریزپرنده مادر به همراه چهار 
ریزپرنده MAV جدا از هم( را از جمله حالت های ممکن 
در هواپیمای بدون سرنشین طراحی شده عنوان کرد. طرح 
هواپیمای بدون سرنشین UAV با قابلیت تبدیل شدن به 
پنج ریزپرنده MAV پس از انجام موفق آنالیزهای الزم و 
تخمین دقیق نیازهای فنی و عملیاتی به ثبت رسیده است.
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 میدان جلفای اصفهان با آن ح��ال و هوای خاصش 
شبیه پاتوق خاص اصفهان است؛ مثل زیرپل خواجو 
که همیشه حال و هوای خودش را دارد، محله جلفا و 
میدانی که اطرافش را کافه های کوچک گرفته اند، با 
آن آدم هایی که دورهم جمع می شوند، پیرمردهایی 
که ش��عر می خوانند و مردمانی که یا دستش��ان و یا 
بحثشان کتابی است، همه و همه جلوه ای ازاصفهان 

است که گوشه ذهن بیننده می ماند.
مثل دیدن اصفهان��ی ها با اس��باب و اثاثیه وس��ط 
میدان نقش جهان که خانوادگ��ی، آش می خورند 
و تخمه می ش��کنند و می خندند؛ ای��ن هم از همان 
 دس��ت صحنه هایی اس��ت که ته ذه��ن آدم نقش 

می بندد. این اصفهانی اس��ت که خیلی ها از بیرون 
دی��ده ان��د و ب��اورش دارن��د؛ اصفهانی ب��ا مردمان 
بذله گ��و، کنایه زن و خ��اص، اصفهانی ک��ه نه 600 
کیلومتر، بلک��ه میلیون ه��ا کیلومت��ر فرهنگش با 
 دیگرجاها مث��ل پایتخت فرق می کن��د و همین ها

ش��اید اصفهان را نیمه جهانی دوست داشتنی کرده 
بود. اما این روزها حال و هوای شهر فرق کرده است؛ 
گرانی بیداد می کند، اصفهان و اصفهانی هزار و یک 
مش��کل دارند، راننده ها بی حوصله، مردم عصبی و 
خالصه در و دیوار شهر را موجی از استرس، بی نظمی 
و عصبانیت پر کرده اس��ت. یکی دستش را روی بوق 
گذاشته، دیگری انگار ارث پدری اش را طلب دارد و 

یکی ناخواسته صندوق عقب ماشین جلویی را تا کرده 
است. چنین جوی چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟ 
از نظر یک ش��خص عصبانی، همیشه آدم های دیگر 
مقصرند و کاری می کنند تا او تاب و تحمل از دس��ت 
بدهد و موجودی پرخاشگر شود، البته شاید بخشی 
از این حرف  درست باشد. شاید این آدم های اطراف ما 
هستند که با بی مالحظه گی هایشان دیگران را عصبانی 
می کنند و  آنها را به خشم می آورند و برای کنترل این 

خشم چاره ای نیست جز فحاشی!

تجربه هایی از جنس مردم
این هم حرف درستی است که این روزها محیط سالم و 

امن روانی کمتر پیدا می شود و آدمی هر کجا که باشد، 
باالخره عاملی برای تحریکش یافت می شود.

رضا، کارمن��د یکی از ش��رکت های ب��زرگ حوالی 
دروازه دولت است. او هیکل بسیار بزرگش را عاملی 
 می داند ک��ه بتواند مش��کالتش را مس��المت آمیز 
با دیگران حل کند. هر بارکه فحش��ی شنیده مربوط 
به زمانی بوده که داخل ماش��ین بوده اس��ت؛ یعنی 
شرایطی که طرف مقابل نمی دانس��ته با چه کسی 
طرف اس��ت، اما ب��ه محض ای��ن که ف��رد فحاش با 
هیکل رض��ا مواجه ش��ده، اوضاع تغییر ک��رده. رضا 
ب��ه خاطرهمین تجربه م��ی گوید:» آدم ه��ا در اوج 
عصبانی��ت هم می دانن��د که چه کار م��ی کنند. در 
همان ح��ال و هوا مغزش��ان تحلیل م��ی کند که به 
این آدم نباید فحش داد«، اما خودش معترف اس��ت 
 وقتی آدم های ضعیف ازس��د افرادی همچون رضا 
می گذرن��د، حتما برای خالی ش��دن هم که ش��ده 

ناسزایی را نثار می کنند.
 ای��ن روال بددهن��ی و ب��ی ادب��ی، زن و م��رد ه��م 
نمی شناس��د؛ چرا که الل��ه، دبیر یک��ی از مدارس 
فن��ی و حرف��ه ای دختران��ه اصفهان ه��م دیدگاه 
 جالبی دارد. او که رش��ته گرافیک تدریس می کند، 
 م��ی گوی��د:» درفض��ای دخت��ران هنرمن��د گاهی 
 فحش هایی به گوشم می رس��د که ناخواسته قرمز 
می ش��وم و هر چقدر با خودم فکرم��ی کنم که یک 
دختر 1۵، 16 ساله چطور این حرف را به همکالسی 
اش زد، جوابی ندارم!«  البته حرف زدن از مذموم بودن 
عصبانیت و این که فرد عصبان��ی باالخره یک روزی 
اطرافیانش را به ستوه می آورد، به این معنی نیست که 
هیچ آدمی حق عصبانی شدن ندارد. خب در این شهر 

و این شرایط هم می توان جور دیگری بود. 
خسرو از آن دست آدم هایی است که نه عصبانیتش 
را به خاطرمی آورد، نه فحش دادنش را:» هرچه هم 
که این حرف ها درس��ت باش��د، چاره ای جز زندگی 
مسالمت آمیز با دیگران وجود ندارد؛ چراکه ما آدم ها 
چه بخواهی��م و چه نخواهیم باید ب��ه زندگی مان در 

آرام ترین حد ممکن ادامه دهیم.«
این ها همه آدم های��ی از جنس اصفهان هس��تند؛ 
اصفهانی ک��ه ای��ن روزها زی��اد حرف های زش��ت 
را نف��س م��ی کش��د. نه آم��اری ب��رای تأیی��د این 
حرف هس��ت و نه تحقیقی دانش��گاهی  که مدعی 

باش��د این طورنیس��ت، ولی هس��ت.  حتی اگرهمه 
چی��ز ماج��رای ناس��زا گفت��ن و فحاش��ی در همه 
نقاط کش��ورمان این گونه باش��د، باز هم باید گفت 
 اصفهان ش��بیه همه جا نیس��ت. این که این آدم ها
 خودآگاه چنین م��ی کنند یا ناخودآگاه ب��ه این روز

می افتند، زمان��ی اهمیت پیدا می کن��د که جامعه 
از رفتار آنها متأثر می ش��ود؛ چرا کودکان شهر باید 
سخفیف ترین و زشت ترین کلمات را از دهان عده ای 

درکف شهر بشنوند وفردا روز تکرارش کنند. 
کارشناس��ان ریش��ه بددهنی را معلولی ازعلت های 
بیرونی م��ی دانند وعقی��ده دارند وقتی ف��ردی زیر 

فش��ارهای اجتماعی قرار م��ی گی��رد، آدم کامل و 
س��المی نیس��ت. فرد بددهن معلولی از علت هاست 
و باید توج��ه کرد چه عامل��ی باعث ب��روز این رفتار 
می ش��ود. در خیابان وقتی خودروها ب��ا هم تصادف 
می کنند، چرا افراد به هم دشنام می دهند در حالی 
که بیمه خسارت تصادف را پرداخت می کند؟ دلیل 
این بددهنی ها چیس��ت؟ تمام ای��ن نابهنجاری ها، 
فشارهایی است که فرد بر روی خود می بیند و آن را 
 به صورت فحاشی بروز می دهد. خانواده، تربیت های

 آموزشی، محیط و فشارهایی که بر روی افراد وجود 
دارد باعث می ش��ود که فرد س��نجیده عمل نکند. 
اصفهان این روزها زاینده رود ندارد، خواجویش آواز 
ندارد، چهارباغش حال و هوای گذش��ته را ندارد اما 
هنوز مردمی دارد که ایران��ی جماعت به بذله گویی 
و شوخ طبعی باورش دارد و شاید همین ها باشد که 
نباید بگذاریم فحاشی، ادبیات اصفهان را لکه دار کند.

یادمان باشد اینجا کجاست و چه لقبی دارد 

فحاشی، ادبیات شهر را لکه دار کرده است

»...«، »...«، » آی گوس�اله...«،» بی ش�عور...«،»مرتیکه«... و خیلی از عبارات و کلماتی را که نمی توان نوشت؛ عبارات  شهرزاد 
وکلماتی که متأسفانه ادبیات مردم شهرگنبدهای فیروزه ای را لکه دار کرده است. هیچ کس با این واژه ها غریبه نیست. باباعلی پور 

کلماتی است که هرروز شنیده می شوند. هیچ کس دوست ندارد معترف شود که گاهی همین کلمات را به زبان می آورد 
اما واقعیت تلخی است که نمی توان کتمان کرد. روزگاری بود که ناسزاگویی اصفهانی به بیان یک کلمه خاص اصفهانی ختم می شد و گاهی 

شوخی پنداشته می شد، اما حاال کافی است  کمی دورو برتان را بیشتر بررسی کنید؛ بله، انگار همه اهل فحش دادن شده اند.

تم�ام ای�ن نابهنج�اری ه�ا، 
فش�ارهایی اس�ت ک�ه ف�رد 
ب�ر روی خ�ود م�ی بین�د و آن 
را ب�ه ص�ورت فحاش�ی ب�روز 
 می دهد. خان�واده، تربیت های
 آموزش�ی، محیط و فشارهایی 
 که بر روی افراد وجود دارد باعث 
می ش�ود که فرد سنجیده عمل 
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چهره روزیادداشت

وزیرنیرو پیگیر تأمین آب استان شد
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره 
به بحرانی بودن منابع آبی استان اصفهان اظهار داشت: هر هفته در شورای 
آب در خصوص وضعیت منابع آبی و چگونگی تأمین آب ش��رب اس��تان 
اصفهان مباحثی عنوان می شود و وزیرنیرو سهم آب زاینده رود، ورودی، 
خروجی و برداشت های این س��د را پیگیری می کند، زیرا در وزارت نیرو 
مسئله آب استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است و این وزارتخانه 

نگاه ویژه ای به چگونگی تأمین آب در این استان دارد. 
تشیعی افزود: مدیریت استان اصفهان هم می تواندبا تخصیص اعتبارات 
استانی، آبفای اس��تان را در تأمین آب شرب یاری کند. وی تصریح کرد: 
آبفای اس��تان باید تدابیری همچون تجهیز خطوط انتقال و استفاده از 
چاه های محلی که پتانسیل تأمین آب شرب را دارند، در دستور کار قرار 
دهد که این گونه عملیات نیاز به منابع مالی دارد و با تخصیص اعتبارات 
خشکسالی می توان بر برخی از چالش های پیش رو در تأمین آب شرب 

استان غلبه نمود.

نرم افزار فروش سامانه نیمای 
پاالیشگاه اصفهان یک ساله شد

نرم افزار فروش سامانه نیما که توس��ط کارشناسان شرکت پاالیش نفت 
اصفهان طراحی واجرا شده و نقش بسزایی در بهینه سازی فرآیند فروش، 
کاهش نیروی انس��انی و افزایش رضایتمندی مشتریان ایفا نموده است، 

یک ساله شد.

پیش فروش سکه قوت گرفت
در حالی احتمال آغ��از دور جدید پیش فروش س��که از 
سوی بانک مرکزی قوت گرفت که خبرهایی هم از نهایی 

شدن قیمت جدید پیش فروش سکه به گوش می رسد. 
با توجه به کاهش قیمت اونس جهانی و کاهش قیمت ارز 
غیر مرجع، احتمال کاهش قیمت سکه همزمان با عرضه 

سکه های پیش فروشی وجود دارد. 

درآمد  5600 میلیارد تومانی دولت 
از ایرانسل

 مدیرعامل ایرانسل کل درآمد دولت به صورت مستقیم 
 و غیرمس��تقیم از آغاز ب��ه کار ای��ن اپرات��ور تاکنون را 
 81 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گف��ت: از این مبلغ، 
پنج هزار و 600 میلیارد تومان به دولت پرداخت ش��ده 

است. 
علیرضا قلمبر دزفولی با اش��اره به رس��یدن ایرانسل به 
پوش��ش 82 درصدی در کل ش��هرهای کش��ور، گفت: 
ایرانس��ل در چارچوب پروانه خود باید در مهر 91 میزان 
قطعی تماس های خ��ود را به 1/5 درصد می رس��اند که 
درحال حاضر متوسط قطع تماس در شبکه ایرانسل 79 

صدم درصد است.

مسکن مهر گران می شود؟
رییس کانون سراس��ری انبوه س��ازان از آغ��از مذاکرات 
دولت و انبوه س��ازان در خصوص افزایش قیمت مسکن 
مهر و دس��تور وزیر برای تعیین نرخ های جدید خبر داد 
و گفت: اولین مذاکره تعیین افزایش قیمت مسکن مهر 

به نتیجه نرسید.
ایرج رهبر افزود: در این مذاکره مقرر ش��د یک جدول و 
یک فرمول تهیه و به دولت ارایه شود تا پس از آن، به یک 
جمع بندی نهایی از لحاظ تعیین افزایش قیمت مسکن 

مهر برسیم.

بانک ها دستگاه های طاغوتی اند
حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( 
 با انتق��اد ش��دید از وضعی��ت بانک ها به ف��ارس گفت: 
 بانک ه��ا دس��تگاه های طاغوت��ی و س��رمایه گذاری 
 ب��وده و حزب الله��ی نیس��تند و تنه��ا مدی��ران آن 
 حزب اللهی هس��تند و در این بخش باید منابع توس��ط 
مدیران از دس��تگاه های طاغوتی دریافت و به محرومان 

داده شود. 

اخبار اصفهان

اخبار کوتاه

4
سیر صعودی سکه در بازار اصفهان

روز گذشته قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار طال و جواهر اصفهان با ۳۳ 
هزار تومان افزایش نسبت به روز یک شنبه، یک میلیون و ۳0۳ هزار تومان نرخ گذاری شد. 

دالر آزاد نیز با نرخ سه  هزار و 280 تومان برای فروش نرخ گذاری شد.
تحقق 17درصدی  اشتغال اصفهان 

در بخش غیرمسکن
ذاکر اصفهانی/ استاندار اصفهان

از ابتدای امسال تاکنون در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیر مسکن حدود 
17  درصد از تعهدات استان محقق شده اس��ت و در حال حاضر اشتغال 
استان در بخش غیر مسکن مناسب نیست. نباید در شهرستان ها منتظر 
پتروشیمی، پاالیشگاه و صنایع آهن و فوالد باشیم،بلکه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی نیاز است. اشتغال استان در بخش غیر مسکن مطلوب و مناسب 
نیست و استان باید در راستای توسعه اشتغال در بخش غیر مسکن تالش 
کند. بانک ها موظفند حداکثر 
تا پایان آبان ماه، برای پرداخت 
س��همیه تس��هیالت ابالغی 
خود در س��ال 90 اقدام کنند 
و بانک هایی که تاکنون ابالغیه 
سهمیه سال 1۳91 را دریافت 
نکرده اند موظف هستند هرچه 
زود تر برای دریافت این ابالغ، 

اقدام کنند.
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نه مزد دارند و نه بیمه، نه از پاداش خبری هس��ت و نه از عیدی،  
هر روزی هم که کار نکن��ی آن روز از پول و نان خبری نیس��ت. 
 اگر بالیی س��رت بیاید معل��وم نیس��ت روزگار زن و بچه ات چه

 می ش��ود. روی داربس��ت راه رفتن و کار کردن حتی به زبان هم 
آسان نیست، اما کارگران فصلی چاره ای ندارند جز آن که با وجود 
همه مصائب تن به کاری بدهند که اگر چرخ اقتصاد خوب بچرخد 
تنها شش تا هفت ماه از سال برای کار کردن فرصت دارند، اما اگر 
اوضاع همانند این روزهای اقتصادایران باشد که همه چیز به ویژه 
نوسانات بازار ارز، موجب رکود بازار و گرانی خارج از تصور مصالح 
س��اختمانی و افزایش هزینه ها حتی در نازک کاری شده است، 
آن وقت حتی کار کردن در باقی مانده روزهای پیش از زمستان 
هم آن قدر سخت می شود که بیشتر روزها موجب تجمع آنها در 
گوشه ای از میادین شهر شده و یا عصبانیت ناشی از این بیکاری 
و یا تالش برای رقابت با بقیه منجر به بروز درگیری در میان آنها 
می شود. به گزارش زاینده رود بر اساس آمارهایی که رییس اداره 

بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان اعالم کرده 
است، تنها در سال گذشته  بیش از هزار و 7۳9 مورد حادثه ناشی 
از کار در اس��تان رخ داده که  از این می��زان 6 درصد آنها منجر به 
فوت شده اس��ت. این گزارش می افزاید طی سال گذشته،120 
مورد نقص عضو، 2۳2 مورد قطع عضو،760 مورد شکس��تگی و 
 62۳ مورد منجر به سایر حوادث رخ داده است است. امیر مسعود 
حاجی رستم تعداد متوفیان ناشی از حوادث کار در سال گذشته را 
10۴ نفر اعالم کرد و افزود: کارگاه های ساختمانی مهم ترین سهم 
را در وقوع این حوادث ناگوار دارند، تا جایی که 50 درصد متوفیان 
ناشی از حوادث کار در بخش ساختمان بوده اند. بدین ترتیب در 
حالی که  این کارگران در زمان کار کردن هم در معرض خطرات 
جدی هستند مبتال به شرایط ناگواری در فصل سرما می شوند. اصغر 
برشان  دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در این باره به زاینده رود 
گفت: مشکل سرما، معضل قدیمی کارگران فصلی است. برشان 
افزود: فردای روشنی برای کسانی که هرکدام با چندین سال کار 

کردن برای زندگی باید سر چهار راه بایستند و به چپ و راست نگاه 
کنند تا مبادا کاری از دستشان برود، وجود ندارد و این در حالیست 
که هم اکنون کارگر ساختمانی تحت پوشش هیچ قانونی نیست، 
و اگر صاحب کار، حقوق را یک ماه نگه دارد یا ش��ش سال حقوق 
ندهد به هیچ مرجعی نمی توانند شکایت کنند و این بزرگ ترین 
مشکل کارگران ساختمانی است. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان 
ضعیف بودن فضای تولید را از مهم ترین دالیلی توصیف کرد که 
امکان جذب کارگران موقت و فصلی را در شرایط بعد از تابستان 
نامس��اعد کرده و به همین خاطر این افراد در زمستان و پاییز به 

جمع بیکاران می پیوندند.

از بی شغلی تا تأمین 800 هزار تومان در ماه
به گزارش زاین��ده رود در حالی که پیش از این، کارشناس��ان در 
برآوردهای صورت گرفته هزینه هر کارگر را در ماه برای یک خانوار 
چهار نفره800 هزار تومان اعالم کرده بودند، شرایط فصلی، پیکره 
اقتصادی زندگی این دسته از کارگران ساختمانی را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده و آنها را در تأمین هزینه های درمان، حمل و نقل، 
مسکن، خوراک و پوشاک که از موارد مهم و غیرقابل حذف در سبد 
 هزینه های یک خانوار کارگری اس��ت، با مشکالت جدی مواجه 
می کند. برش��ان در این باره اظهار کرد: با وجود مشکالت کامال 
مش��خص کارگران فصلی، این افراد حتی در زمین��ه بیمه نیز با 
مش��کالت جدی مواجهند و در حالی که پیش از این مقرر شده 
بود تمامی کارگران فصلی تحت پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی 
باشند، اما این امر مهم سهمیه بندی شده است و در حال حاضر 
بخش��ی از این جامعه کارگری اصفهان با وجود دارا بودن مهارت 
فنی به عنوان الزمه بیمه، به عنوان مس��تحق ترین کارگران در 
معرض آس��یب، از این مهم باز مانده اند. برش��ان با بیان این که 
بیکاری مضاعف برای این دسته از اقشار جامعه بسیار دشوار است 
اظهار کرد: برقراری بیمه بیکاری برای کارگران فصلی و همچنین 
پیش بینی راهکارهایی برای آن دسته از کارگرانی که با از دست 
دادن شغل خود با شروع کار در س��اختمان ها از درآمد حداقلی 
برخوردار شده اند، ضرورت دارد. این مقام مسئول با بیان این که 
باید به سمت اتخاذ راهکارهای حمایت از کارگران فصلی برویم، 
افزود: این راهکار باید به گونه ای باشد که کارگرانی که در نیمه دوم 
سال بیکار می شوند از قدرت معیشت و درآمد حداقلی برخوردار 
شوند. به گفته این فعال کارگری، در صورتی که کارگران مشاغل 
فصلی با اتمام پروژه یا با ش��روع فصول سرد سال، شغل خود را از 
دست بدهند طبق قانون کار با بهره مندی از حداقل مزایای بیمه 

می توانند معیشت خود و خانواده هایشان را تا مدتی تأمین کنند.

سرد است، کار نیست

کارگران فصلی به خواب زمستانی می روند

شهرزاد  اگر چه این روزها، سرد شدن هوا و بارش باران، خوشحالی زیادی را برای مردم اصفهان به 
ار مغان آورده است، اما شرایط خاص اقتصادی سبب شده است امسال از راه رسیدن سرما باباعلی پور

و تأثیرات آن برای بخشی از مش�اغل بیش از همیشه سخت باشد. کارگران فصلی که بدنه 
اصلی ساخت و ساز مسکن را تشکیل می دهند، این روزها با کاهش بازار کار مواجهند و این در حالی است که دبیر 
اجرایی خانه کارگر اصفهان از تشدید بیکاری کارگران ساختمانی با شروع فصل سرما  خبر داده  و از نداشتن  درآمد 

این گروه از کارگران ابراز نگرانی کرده است.
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ابالغ
5364 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350404767، ش��ماره پرون��ده: 9009980350401179، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901193، خواهان اصغر آقابابایی بادافشانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان بنیاد مس��کن انقالب اس��المی اس��تان اصفهان و تورج رخام و اس��فندیار رخام و 
بابک رخام و ش��راره رخام و پروین دخت کجائی و ش��کوفه رخام و مهرانگیز رخام و پیمان 
رخام و مهری لباف و فرش��ته موحدیان و ثامن رخام به خواس��ته اعتراض ثالث در کالس��ه 
1057/84 ح 4 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 
9009980350401179 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/11 و ساعت 8:15 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان شراره و مهرانگیز و شکوفه و بابک و تورج 
و ثامن و اس��فندیار همگی رخام و پروین دخت کجانی و درخواست 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 کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان مجهول المکان پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. دفتر شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

تأسیس
5368 ش��ماره: 1849/الف91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت نگین خاتم تجارت سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/06/28 تحت ش��ماره 48057 و شناس��ه مل��ی 10260662217 
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/06/28 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل 
گردی��ده و خالص��ه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تولید و توزیع انواع لوازم 
التحریر و اس��باب بازی و لوازم مهندس��ی- ارائه کلیه خدمات بازدید از نمایشگاه ها- اجرا و 
راه اندازی نمایش��گاه های تخصصی و عمومی با همکاری س��ازمان های مرتبط- انجام کلیه 
فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- اخذ نمایندگی از 
ش��رکت های داخلی و خارجی- اخذ انواع تس��هیالت )وام- ضمانت نامه( از بانک های دولتی 
و خصوصی و خارجی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
خصوصی و دولتی- مش��ارکت و سرمایه گذاری در ش��رکت های دولتی و خصوصی- راه 
اندازی ش��عب- تأسیس شرکت به صورت مس��تقل یا مشارکتی در خارج از کشور با شرکت 
های داخلی یا ش��رکت های خارجی واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 
یا خارج از کش��ور. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان- دروازه دولت- ارگ جهان نما- طبقه دوم- کدپستی 
8147815400- تلفن: 03112121156. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 100/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 1/000/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 35/000/000 
ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 9213/0206 مورخ 1391/06/26 نزد بانک 
ملت ش��عبه چهارراه تختی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام 

می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فاطمه محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- خانم مرضیه خضریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی رضا کریمی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علیرضا کریمی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری با امضای 
هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
علی کریمی دهس��وری به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم ش��هال حسینی به عنوان بازرس 
علی البدل. م الف/ 11393 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
5369 ش��ماره: 1857/الف91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت خدماتی بهداشتی درمانی سالمت 
گس��تر حیان سپاهان سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/06/29 تحت شماره 48067 
و شناس��ه ملی 10260662274 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/06/29 از لحاظ 
امض��اء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 
انج��ام کلیه امور خدماتی، بهداش��تی و درمانی و نیز ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی و عقد قراردادهای خدماتی، بهداش��تی، درمانی، خدمات طب سنتی و طب مکمل، 
خدم��ات آم��وزش، خدمات تحقیق و پژوهش و مش��اوره در زمینه طب س��نتی و طب مکمل، 
ص��ادرات و واردات کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی از جمله کاالو تجهیزات پزش��کی و دندان 
پزشکی، تهیه، طبخ و توزیع غذا، انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی پس از اخذ مجوز 

از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )معاونت درمان(. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان- خیابان 
آیت اله اش��رفی اصفهانی- ایستگاه هفتم- ساختمان شفا- طبقه اول- کدپستی 8187853396. 

4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
223 مورخ 1391/06/26 نزد بانک ملی شعبه پایانه حمل و نقل اصفهان پرداخت گردیده است 
و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فهیمه 
معصوم زاده به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهناز اجل لوئیان به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره. 3-5- آقای مس��عود عظیمیان زواره به س��مت عضو هیئ��ت مدیره. 4-5- آقای 
مسعود عظیمیان زواره به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مریم طاهری به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم 
ش��هال س��ادات فیروزه به عنوان بازرس علی البدل. م ال��ف/ 11401 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5370 ش��ماره: 2178/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سامان بذر سپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 42453 و شناسه ملی 10260602564. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مورخ 1391/6/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم اله��ه حیدری ایچی به عنوان 
ب��ازرس اصلی، آقای علی خالص��ی به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب شد. در 
تاریخ 1391/6/20 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید وامضاء 
قرار گرفت. م الف/ 11432 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

اصالحیه
5378 ش��ماره: 10578 آگهی اصالحی پرونده 717-2/816. پیرو آگهی مزایده چاپ ش��ده به 
ش��ماره پیگیری 4462 مورخ 91/7/10 بدینوس��یله مبلغ مزای��ده از 2/500/000/000 ریال به 

2/015/000/000 ریال اصالح می گردد. اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تغییرات
5379 شماره: 2265/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سپهر پیشگامان صنعت پرشین سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 45526 و شناس��ه ملی 10260634880. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- نش��انی شرکت از استان 
اصفهان واحد اصفهان به استان اصفهان واحد نجف آباد به نشانی جدید استان اصفهان شهر 
نجف آباد- خیابان منتظری ش��مالی- خیابان هشت بهش��ت- دوازده متری امید- کوی شهید 
صالحی- پالک 69- کدپس��تی 8514957748 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/6/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری 

ثب��ت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت. م الف/ 11481 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 
مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تأسیس

5380 ش��ماره: 1903/الف91/103 آگهی تأس��یس مؤسس��ه نغمه مهربان بهار. مؤسسه فوق 
در تاریخ 1391/7/10 تحت ش��ماره 3356 و شناسه ملی 10260662669 در این اداره به ثبت 
رس��یده و در تاری��خ 1391/7/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه آن به 
ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع مؤسسه: فعالیت 
بهداش��ت و س��المت روان در حوزه فرهنگی و اجتماعی، 2- مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی مؤسسه: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان رباط 
اول کوچه 16 )صبا( کوچه پاسداران- پالک 136- تلفن: 03113361920. 4- سرمایه مؤسسه: 
مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران مؤسس��ه: 1-5- خان��م زینب کاظم زاده 
دس��تجرده به س��مت رئیس هیئت مدیره، 2-5- خانم زهره یزدانی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، 3-5- خانم مریم کاظم زاده دس��تجرده به س��مت عضو هیئت مدیره، 4-5- خانم الهام 
ش��اه زیدی به سمت عضو هیئت مدیره، 5-5- خانم مهری شهبازی دستجرده به سمت عضو 
هیئت مدیره، 6-5- خانم افس��انه جوادزاده دستجرده به سمت عضو هیئت مدیره، 7-5- آقای 
محمود پورعس��کری به س��مت عضو هیئت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 8-5- آقای علی 
شهبازی دستجرده به س��مت عضو هیئت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 9-5- خانم سمیه 
کاظم زاده دستجرده به سمت خزانه دار به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند. 10-5- خانم مریم کاظم زاده دس��تجرده به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور مؤسس��ه به امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و با مهر مؤسس��ه معتبر می باشد. 7- اختیارات 

مدیرعام��ل: طبق اساس��نامه. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- خانم فرخنده ش��هبازی 
دستجرده به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم ریحانه کاظم زاده دستجرده به عنوان بازرس 
علی البدل. م الف/ 11898 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5381 ش��ماره: 2372/الف 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت ماس��ه ریخته گری نگین چیروک 
س��هامی خاص به شماره ثبت 41619 و شناس��ه ملی 10260593462. به استناد صورتجلسه 
مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1391/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- خانم مینا جهانگیر و آقای هاش��م ناظر از عضویت هیئت مدیره خارج گردیدند. در 
نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمدجعفر ناظر و آقای محمدعلی ناظر 
و آقای حنیف رفعتی جهرمی تا تاریخ 1393/6/15. 2- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمدجعفر ناظر به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناظر به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حنیف رفعتی جهرمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
حنیف رفعتی جهرمی به س��مت مدیرعامل. 3- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل 
مج��ری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/7/15 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 
مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/ 12155 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5382 شماره: 2402/ ت91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی سها سنجش سپاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 44876 و شناس��ه ملی 10260627990. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/6/9 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل شرکت در واحد ثبتی 
اصفهان به آدرس شهر اصفهان خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان 22 بهمن سمت راست- پالک 
9- طبقه دوم- کدپس��تی 8158616195 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق 
اصالح گردید. در تاریخ 1391/7/16 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیی��د و امضاء قرار گرفت. م ال��ف/ 12151 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5383 ش��ماره: 1943/الف91/103 آگهی تأس��یس شرکت فنی مهندس��ی گداز قطعه سپاهان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/07/12 تحت ش��ماره 48131 و شناس��ه ملی 
10260662980 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/07/12 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: ساخت کلیه تجهیزات 
قطعات صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی و نیروگاهی و صنایع سیمان و صنایع فوالدی شامل 
طراحی، مدلس��ازی، ریخته گری، تراش��کاری و عملیات حرارتی و س��ازه های فلزی، خرید و 
ف��روش و صادرات و واردات کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی، تحصی��ل وام و اعتبارات بانک 
های داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع شرکت: عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج 
از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
2 س��ال. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان- خیابان نظرشرقی 
حدفاصل چهارراه نظر و توحید- نبش بن بس��ت مهر پالک 60 کدپس��تی: 8173766113. 4- 
س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد 
س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
9188/156 م��ورخ 1391/05/7 نزد بانک ملت ش��عبه چهارراه نظر پرداخت گردیده اس��ت و 
الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سروش 
عبادت به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای سعید عبادت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- خانم بدری عاصمی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای س��روش عبادت و آقای 
س��عید عبادت  به عنوان اعضاء هیئت عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات هیئت عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای آرش ش��وق به عنوان بازرس 
اصلی. 2-8- آقای ش��اهد مرکباتی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 12100 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5384 ش��ماره: 2348/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت فنی مهندس��ی گداز قطعه س��پاهان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 48131 و شناسه ملی 10260662980. به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1391/5/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 

ذیل تعیین گردیدند: آقای س��روش عبادت به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید عبادت 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم بدری عاصمی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای 
س��روش عبادت به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق  و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت و اوراق 
ع��ادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمن��ًا مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/7/12 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م ال��ف/ 12091 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5385 ش��ماره: 1934/الف91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت تولیدی اصفهان فرش پارس��یان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/07/12 تحت ش��ماره 48127 و شناس��ه ملی 
10260662922 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/07/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید انواع فرش های ماشینی 
و سایر محصوالت و منسوجات نساجی- تولید ریشه گره خورده فرش- تولید انواع نخ های 
فانتزی- س��اخت و مونتاژ ماشین آالت نساجی- تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات 
و واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی- ص��ادرات و واردات انواع مواد اولیه محصوالت و 
ماشین آالت نساجی- تحصیل وام و اعتبارات- بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق 
موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولت��ی و خصوصی- اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با 
موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان- سپاهان ش��هر- بلوار الغدیر خیابان تعاون 
3- مجتمع افق- بلوک 2- واحد 74- کدپستی 8179958634 تلفن: 09133335909. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 53/6470/295 
مورخ 1391/06/12 نزد بانک تجارت ش��عبه ش��اهین ش��هر پرداخت گردیده است و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم زهرا خاکی 
نج��ف آبادی به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- آقای محمد خاکی نجف آبادی به س��مت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای مرتضی رهائی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای 
مرتضی رهائی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای حجت کافی موس��وی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم لیال 
شمس��ی زاده راوندی ب��ه عنوان بازرس علی البدل. م ال��ف/ 12339 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5386 شماره: 2377/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته گری نگین چیروک سهامی 
خاص به شماره ثبت 41619 و شناسه ملی 10260593462. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
به آدرس ش��هر اصفهان- خیابان فردوسی- جنب بانک سپه- س��اختمان امیر- طبقه پنجم- 
کدپستی 8143714336- تلفن 03112222389 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/7/15 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت 
 و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12311 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5387 شماره: 2398/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازه پردازان نصف جهان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 47783 و شناس��ه ملی 10260659295. به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی فوق العاده مورخ 1391/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در 
واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان س��ه راه ملک شهر خیابان نیر اصفهانی )آزادی( 
روبروی کوچه س��احل کدپس��تی 8196917446- تلفن 09139150767 تغیی��ر یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/7/16 ذیل دفتر ثبت شرکت 
ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف/ 12233 آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

اعالم مفقودی
5377 شناس��نامه خ��ودروی س��واری ش��خصی سیس��تم پیکان وان��ت به ش��ماره موتور 
11517905377 و ش��ماره شاسی IN-79905949 و شماره پالک 935 ج 25 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 



نشریات زرد سمی 
نیستند 

حواشی زندگی چهره ها؛ 
داغی گیشه مطبوعات

نشس��ت تخصصی »افس��ون ش��هرت از تیت��ر تا گیش��ه« ب��ا موضوع 
 تعامل دوس��ویه بازیگران و رس��انه ها با حضور نیوش��ا ضیغمی و شهرام 
حقیقت دوس��ت و با اجرای ش��هرام ش��کیبا در س��رای روزنامه نگاران 
نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. ش��هرام حقیقت دوست در این نشست 
اظهار کرد: برای س��ریال»خداحافظ بچه« گفتگویی انج��ام دادم که از 
آن رضایت داش��تم. با این حال چندان اهل گفتگو نیستم، البته معتقدم 

نشریات زرد سمی نیستند و وجودشان برای جامعه الزم است.
وی ادامه داد: من برای افرادی که قلم در دست دارند احترام قائل هستم؛ 
چراکه آنها با اندیشه ش��ان کار می کنند و باید دست و پایشان را بوسید. 
با این حال قلم حرمت دارد و باید در راس��تایی حرکت کند که چیزی به 

افراد بیفزاید.

نیوش��ا ضیغمی گفت: زمانی که س��ال 84 برای بازی در فیلم س��ینمایی 
»شوریده« نامزد ش��دم، مطبوعات به معرفی من کمک بسیاری کرد و آن 
زمان یک عامل پیش برنده بود، اما اکنون آس��یب های مطبوعات بیشتر 
حس می شود. وی افزود: گاهی این س��ؤال پیش می آید که چرا بازیگران 
بداخالق هس��تند و تن به مصاحبه نمی دهند، اما اگر خبرنگاری که برای 
مصاحبه می آید نامی آشنا داشته باشد و کارنامه کاری او را بدانیم چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد. این بازیگر با بیان این که حواشی زندگی چهره های 
شناخته شده به یکی از عوامل جذابیت مطبوعات منجر شده است، تصریح 
کرد: برخی سعی دارند از این راه گیشه مطبوعات را داغ کنند. نشریات زرد 
نیز که در این زمینه دس��ت به حاشیه س��ازی می زنند تا فروش بیشتری 

داشته باشند. 

یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

نعمت اسدالهی دارفانی را وداع گفت
نعمت اس��دالهی، بازیگر با س��ابقه عرصه تئاتر که در بیمارستان ساسان بس��تری بود روز 
 گذشته دارفانی را وداع گفت. وی از شهریورماه امسال به دلیل عارضه قلبی، مغزی و ریوی 

بستری بود. 

5

جشنواره دانشجویی، میزبان اصفهان
گروه فرهنگ - پنجمین جشنواره فیلم 
دانشجویی از هفتم تا دهم آبان به میزبانی 
تهران و همزمان در چهار کشور فلسطین، 
عراق، لبنان و تونس برگزار می شود. حسن 
علیرضایی که با تهیه و کارگردانی فیلم های 
داس��تانی و پویانمایی تا آخری��ن نفس با 
موضوع تهاج��م فرهنگی و اش��غال عراق، 
تردید و نسل آفتاب با موضوع مظلومیت مردم فلسطین در بخش بین الملل 
این جشنواره حضور دارد، ضمن اعالم این خبر افزود: امسال برای اولین 
مرتبه در جشنواره فیلم دانشجویی بخش بین الملل  اضافه شده و با توجه 
به موج بیداری اسالمی در منطقه، این بخش به موضوع مقاومت و بیداری 

اسالمی اختصاص یافت.

نویسندگان کودک راوی احساسات 
نوستالوژی خود هستند

هدی حدادی، نویسنده کودک بزرگ ترین 
آس��یب ادبی��ات ک��ودک را ع��دم انطباق 
نویس��ندگان با دنیای کودکان ذکر کرد و 
اظهار داشت: اعم نویس��ندگان کودک در 
آثارش��ان بیش��تر بازگ��و کنن��د ه  ح��س 
نوستالوژی خود هستند که این امر بر خالف 

دنیای کنونی کودک است.
این نویسنده و ش��اعر کودک همچنین درباره آسیب های ادبیات کودک 
خاطر نشان کرد: آسیب اصلی در ادبیات کودک این بوده که نویسندگان 
و شاعران در این حوزه فارغ از شناخت درباره دنیای کنونی کودک بیشتر 
راوی احساسات و نوستالوژی های گذشته خود هستند که این امر برای 

کودک امروز فاقد جذابیت است. 

گلزار کارگردانی را شروع کرد
موضوعی که گلزار می سازد، پیش از این از 
سوی نیکی کریمی به عنوان سوژه ساخت 

فیلم بعدی اش مطرح شده بود.
سوپراس��تار س��ینمای ایران که این روزها 
دیگر مانن��د س��ابق مخاطبان زی��ادی را 
هم به تماش��ای فیلم هایش نمی کشاند، 
 بعد از تجربه فیلمنامه نویس��ی در کمدی 
»ش��یش و بش« به تازگی کارگردانی یک فیلم مستند را برعهده گرفته 
است. برطبق اطالعات ارایه شده در روزنامه »تماشا«گلزار که مدتی است 
در دوبی سکونت دارد، در این شهر ساخت مستندی درباره ایرانیان مهاجر 

را آغاز کرده است. 

  کارگردان»الله« سازنده فیلم های 
غیر اخالقی است 

نماینده مجلس شورای اسالمی با حضور در 
نمایش��گاه مطبوعات ع��الوه بر اش��اره به 
اشکاالت اساسی فیلم س��ینمایی »الله«، 
تأکید کرد که کارگردان ای��ن فیلم باید از 
گذش��ته خود تبری بجوید. علی مطهری، 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که با مهر 
سخن می گفت، با اشاره به دو اشکال اساسی 
فیلم سینمایی»الله« در حوزه محتوا و سابقه کارگردان، اظهار کرد: این 
فیلم در اولویت برای س��اخت قرار ندارد و مصداق فیلم فاخر نیز نیست. 
صرف بودجه در حد هشت میلیارد تومان آن هم در شرایط اقتصادی امروز، 

شایسته این فیلم نیست.

»پرواز روی خاک« منتشر شد 
کتاب »پرواز روی خاک« خاطرات خلبان منوچهر شیرآقایی با تدوین 
سید قاسم یاحسینی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد. در این 
اثر به بیان رشادت ها و دلیری های خلبانان همرزم منوچهر شیرآقایی 
پرداخته شده و تصویری جالب و عینی از موقعیت آنها در پایگاه ششم 
شکاری بوشهر در سال های قبل و بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه 

ایران ارایه شده است. 
کتاب »پ��رواز روی خ��اک« از ناگفته ه��ای مبارزه طاقت فرس��ای 
خلبانان حرف می زند؛ مبارزه ای که از درون کابین هواپیماهای »اف 

4« سرچش��مه می گرف��ت و به دریای 
خروشان نیروهای متخاصم عراق فرو 
می ریخت. مبارزه ای که پس از جنگ 
در همان کابین باقی مان��د و به ندرت 
کسی توانست دری به روی آن بگشاید. 
این کت��اب در 27 فصل تدوین ش��ده 
است. کتاب 384 صفحه ای »پرواز روی 
خاک« در شمارگان 2500 نسخه و با 
بهای8900 تومان از س��وی انتشارات 

سوره مهر چاپ شده است.

راه های نو برای کارهای نو
روبرت شومان در س��ال های آخر عمرش در گاهنامه جدید 
موسیقی، نوشتاری با نام »راه های نو« راجع به یوهان برامس 
نوش��ت و در این نوش��تار او را نابغه نامید. این نوشته توجه 
بسیاری را به آثار برامس معطوف کرد. شومان، با مقاله هایش 
نقش مهمی در هوشیار کردن همگان برای قطعات هنری که 
برامس جوان می نواخت ایفا نمود و به این وس��یله از برامس 

جوان پشتیبانی کرد.
نوشتن درباره هنر موسیقی همواره اهمیت داشته و این که 
چه کسی می نویسد اهمیت بیشتری دارد. نا آشنایی با مفهوم 
نقد و داشتن تعارف در فرهنگ ما موجب شده تا شاهد ارایه 
نقدهای س��ازنده ای در مطبوعات کشور در زمینه موسیقی 
نباشیم، در حالی که بسیاری از موزیسین های بزرگ دنیا با 
استفاده از همین نقدها از سوی خود موزیسین ها به جامعه 
معرفی ش��ده اند. هم اکنون ش��اهد هس��تیم که بسیاری از 
موزیسین های کشور از نبود نقدهای س��ازنده در موسیقی 
می نالند. آنها صالحیت نقد کردن را نیز در دیگران نمی بینند 
و در عین حال خودشان نیز چندان به نوشتن نقد درباره آثار 
هم صنفانشان مبادرت نمی ورزند. البته برخی از موزیسین ها 
در جلسه های مختلف که از سوی ارگان های گوناگون برگزار 
می ش��ود به نقد ش��فاهی آثار همدیگر می پردازند، اما کمتر 
دیده ش��ده اهالی موس��یقی ایرانی به ص��ورت مکتوب آثار 
همدیگر را نقد کنند. نقد ش��فاهی در یک جلسه که حضور 
افراد محدودی را می طلبد با این که می تواند مفید باشد، اما 
برای مقوله مهمی مانند موسیقی کافی نیست. برخی از اهالی 
موسیقی وقت می گذارند و اجراهای یکدیگر را می ببینند و 
حتما می توانند درباره کار همدیگر نظرهای سازنده ای داشته 
باشند، اما گاهی برخی از موزیسین ها با همدیگر تعارف دارند 
و حاضر نیس��تند نقدهای خود را درباره آث��ار دیگران علنی 
کنند. یکی از تعریف هایی که درب��اره »نقد« وجود دارد، این 
اس��ت که نقد یک اثر هنری به مثابه درش��ت نمایی کردن 
نقاط قوت و نقاط ضعف آن اس��ت که همین ط��وری، در اثر 
با هم مخلوط هس��تند با این هدف که از طرفی، مخاطب آن 
اثر با اطالعات و تحلیل هایی دقیق از همان اثر آشنا شود و از 
طرف دیگر، اگر خالق اثر هم مایل بود نظراتی در مورد اثرش 
بداند، این امکان برایش فراهم باشد؛ نظراتی که از دید مطلع 

و اصطالحاً کارشناسی بیان شده اند.
چنی��ن رویکردی به نقد و نوش��تن مطالب مختل��ف درباره 
کنسرت ها و آلبوم های موس��یقی از سوی خود موزیسین ها 
می تواند به مخاطبان کمک کند تا سلیقه شنیداری خود را 
در موسیقی بهتر کرده و به راحتی آثار ارزشمند را تشخیص 

دهند. 

این که چنی��ن مجموعه هایی جذاب و جال��ب بوده و رضایت 
خاطر مخاط��ب را در پی می آورد، نکته حائز اهمیتی اس��ت 
که معم��والً از آن غافل می ش��ویم و به دلی��ل همین غفلت، 
انتظاراتمان از یک مجموعه خوب تقلیل می رود. این می شود 
که با دیدن فیلم »اخراجی ها« به وجد می آییم و می گوییم 

عجب فیلم خوبی بود!
چندی است که رس��انه ملی بودجه های قابل قبولی را برای 
خرید س��ریال های طوالنی و کش دار کره ای و در کل اهالی 
س��رزمین های چش��م بادامی صرف کرده و م��ردم را در دو 
شیفت پخش اول و تکرار س��ریال، پای گیرنده ها می نشاند.

ش��اید این نوع س��ریال ها تا حدی البته تا ح��دی، پادزهری 
 برای مقابله با زهر گیرای سریال های شبکه های ماهواره ای

محس��وب ش��ود، ولی تعداد کم این مجموعه ها و بی محتوا 
بودنش در سلیقه فیلم وس��ریال مخاطب تأثیر منفی داشته و 

باعث افت آن می شود.

 بعد از این موضوع، می رس��یم به دلیل جذابیت سریال های 
کره ای ک��ه ریش��ه اصل��ی اش درد و محنت و عذاب اس��ت 
و داس��تان حول این مح��ور می چرخد که ی��ک زن، ضعیف 
و مقهور و نات��وان و در عین ح��ال پاک و معص��وم و بی گناه 
اس��ت و زن دیگر ش��یطان صفت و بدجنس و م��کاره و خدا 
برای ع��ذاب آن گون��ه بدبخت خلق ک��رده اس��ت. روال کل 
مجموعه ه��م بر ای��ن من��وال می گ��ردد ک��ه زن بدجنس 
و گروهش مدام نقش��ه می کش��ند ت��ا زن بی دس��ت و پای 
مظلوم و قهرمان فیل��م را آزار و اذیت کنن��د. از آن طرف زن 
 مظلوم ک��ه از قضا ح��س ترحم تماش��اگران را تا ح��د اعلی 
برمی انگی��زد، به کمک مع��دود هوادارانش در ح��ال دفع بال 

هستند و بعضا در این امر موفق می شوند.
خالصه این که همیش��ه پای یک پس��ر هم درمیان است تا بر 
مسند صدارت بنش��یند و ولی عهدی را به نام خود سند بزند؛ 
پسری که فرزند مادر مظلوم است و زن بد جنس داستان که یا 

پسر دار نمی شود یا پسرانش نورچشمی نیستند و درجه آزار 
و اذیتش را با محبوبیت پس��ری که می خواهد ولی عهد شود 
همسان می کند. این کل سوژه سریال های چشم بادامی است 
که مردم ما را پای جعبه جادو میخکوب می کند؛ چون دوست 
دارند برای کس��ی دل بس��وزانند و به ش��خصیت ضدقهرمان 
س��ریال بد و بیراه بگویند و برای قهرمان داستان که همانا زن 
 مظلوم قابل ترحم است نگران شوند، اش��ک بریزند و با دیدن 
صحنه هایی از فیلم به صورت ناخواس��ته برایش راهکار ارایه 

دهند.  
مردم ما این تجربه را در زمان قحطی فیلم وسریال سال های 
جمگ تحمیلی هم داشته اند و شاید همان تجربه باعث شده 
تا امروز هم تمایل داشته باشند در آن فضا قرار بگیرند. دو نسل 
از ما با »سال های دور از خانه« اوش��ین و »داستان زندگی« 
هانیکو زندگی کرده و پابه پای شخصیت اصلی داستان اشک 

ریخته، گریه کرده و خندیده است. 
ای��ن خاطره فیلم��ی ذهن ما باعث ش��ده در این س��ال های 
آرامش هم مقهور مجموعه ای از چش��م بادامی ها ش��ویم و 
هرگاه آنونسی از پخش یک مجموعه این چنینی به چشم مان 
می خورد، از خوشحالی به سقف بچس��بیم. جالب اینجاست 
که خانواده ها در شکل گیری این قالب ناخوش فرم در خاطره 
فیلمی فرزندانش��ان، در حال ایفای نقش مؤثری هس��تند تا 

نوستالوژی های خود را در آنها به یادگار بگذارند. 
زمانی که ما بودیم و یک تلویزیون س��یاه و س��فید و اوشینی 
که به هر دری می رسید بسته می ش��د با این روزهای دونگ 
یی خیلی تفاوت ندارد، جز این ک��ه تلویزیونش رنگی، فلت و 
چند ده اینچی شده است، اگر نه غصه همان غصه است و درد 

همان درد. 
ش��اید خیلی ها بگویند االن مثل آن زمان نیست که به خاطر 
پخش سریال »دونگ یی« خیابان ها خلوت شود، درست مثل 
پخش سریال »سال های دور از خانه«  ولی باید به این دوستان 
گفت تکرار این مجموعه در کمتر از 24ساعت بعد از پخش آن 
مانع این اتفاق می شود. درضمن فراموش نکنیم این روزها با 
گس��تردگی جوامع، دیگر خبری از خلوتی و نبود ترافیک در 

خیابان ها نمی شود.
نگارش ای��ن مطلب ب��ه این دلیل ش��کل گرفت ت��ا فراموش 
نکنی��م فیلم و س��ریال های خوبی هس��ت که بای��د در کنار 
»دونگ یی« دیده ش��وند تا س��طح توقع مان از یک مجموعه 
 خوب تا حد »دونگ یی« و »امپراطور دری��ا« و یاد و... تقلیل 

پیدا نکند.

وقتی جادوی افسانه های کره ای می شویم

چشم بادامی ها ما را هیپنوتیزم کرده اند

سمیه    تا همین یک ماه و اندی پیش شبکه سه سیما در فصل تابستان دو سریال کره ای را با نام های 
»گنجینه معبد« و »افسانه دونگ یی« به سمع و نظر مخاطب می رساند. در همان زمان شبکه مسرور

استانی عزیزمان نیز »امپراطور دریا« و بعد »جومونگ« را روی آنتن برد، حاال هم این افسانه 
دونگ یی و جومونگ. روزانه و شبانه و در عصرگاه و هرزمان که دکمه قرمز کنترل جعبه جادویتان را برای روشن 

شدن فشار دهید، می توانید به دیدن پخش اول یا تکرار این مجموعه ها نائل شوید.
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آتالنتیک   سیتیکارگردان جسور موج نوی فرانسه لویی مال در پشت صحنه فیلم آسانسوری به سوی قتلگاه
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »لویی مال« در ۳0 اکتبرسال ۱۹۳۲ در »تامریز« نزدیک به »لیل« 
در ش�مال فرانس�ه در یک خانواده بورژوای مرفه که از طریق تولید شکر از زمان 
جنگ های ناپلئونی به ثروت رسیده بودند به دنیا آمد. اواخر دهه 50 و اوایل دهه 
۶0 برای سینمای فرانسه س�ال های هیجان انگیز و پرتالطمی بود؛ سال هایی که 
تعداد زیادی کارگردان های جوان فرانسوی به سرعت مشهور شدند. یکی از این 
کارگردان های موج نویی لویی مال بود که با اولین فیلم خود با نام»آسانس�وری 
به سوی قتلگاه« با نام دیگر»اعدام« را درس�ال ۱۹5۸ به تنهایی کارگردانی کرد 
و شهرت زیادی به دس�ت آورد. در اواخر دهه ۱۹۷0 به دنبال الهامات و قلمروهای 
جدید به آمریکا رفت؛ جایی که چند فیلم س�اخت که بیش�تر آنه�ا مورد توجه 
منتقدان قرار گرفتند. اما اوج دوران فیلمس�ازی لویی مال با بازگشت به فرانسه 
اتفاق می افتد. چهار بار نامزدی اسکار، نخل طالی کن و شیرطالیی ونیز بخشی از 

یادگارهای او در ویترین افتخارات سینمای دنیاست.
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 هفته های فرهنگی ما خود گویی و خود خندی است نگاه »کیلویی« مدیران دستگاه ها به سینما و فرهنگ

با نگاهی ب��ه آمارها متوجه می ش��ویم کارنامه عملکرد 
مسئوالن س��ینمایی ما و نگاه آنها به فرهنگ و سینما، 
کیلویی است و برای مدیر ما بیالن کاری مهم تر از خود 

فرهنگ است.
سعید مس��تغاثی، منتقد س��ینما در خصوص مدیریت 
س��ینما در کشورمان و س��ینمای مس��تقل یادداشتی 
 را در اختیار خبرگ��زاری فارس قرار داده ک��ه در ادامه 
می خوانید. امروز س��ینمای ما فدای منافع یک س��ری 
دالل و واس��طه  و ناکارآمدی و سوء مدیریت شده است. 

البته سوء مدیریت برای امروز نیست و در تمام دوران ها 
وجود داشته است،  اما هم  اکنون وجود دالل ها در سینما 
پررنگ تر شده است. سیستم غیر استاندارد سینمای ما 
دیگر معروف شده است. مثال این که تعداد قابل توجهی 
از فیلم های تولید ش��ده اکران نمی ش��ود مثال خوبی 
 است تا بدانیم س��ینمای ایران تنها سینمایی است که 
تهیه کننده، پیش از اکران فیلم به س��ود خود می رسد.

یکی دیگر از مش��کالت ما این اس��ت ک��ه تهیه کننده 
در س��ینمای ایران، متخص��ص نیس��ت، کمپانی های 
فیلمسازی ما دفتر واسطه گری و داللی هستند، برخی 
افراد از نهادهایی چون فارابی به عناوین مختلف حقوق 
ماهیانه دریاف��ت می کنند، برخ��ی تهیه کنندگان هم 
ش��رکت های مختلف را سر کیس��ه می کنند و مثال در 
سراسر یک فیلم می بینید که دس��ت همه پفک نمکی 
اس��ت و همه در حال خوردن پفک نمکی هس��تند. با 
این اوصاف، ما فیلمس��از مس��تقل نداریم و اصاًل بخش 
خصوصی نداریم. اگر ناف کمک دولتی به سینما را قطع 

کنیم، سینمای ایران مرده است.

سیدمحمد بهشتی درباره  هفته های فرهنگی که ایران در 
خارج از کشور برگزار می کند، معتقد است: این هفته ها 
مص��داق »خود گویی و خ��ود خندی« اس��ت، در حالی 
که برای هر ک��دام از آث��ار فرهنگی و هن��ری ما محافل 
معتبری در دنیا وجود دارد ک��ه می توانیم در آنها حضور 

داشته باشیم.
رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی کشور و مدیرعامل 
پیش��ین بنیاد س��ینمایی فارابی بیان کرد: اصوالً حضور 
در صحنه های جهانی در زمینه ه��ای فرهنگی - هنری، 

آداب مخصوص به خود را دارد. حضور ما در موقعیت های 
بین المللی باید در محافلی باش��د که از نظر آنها، جامعه  
هنری ایران محترم و به رسمیت ش��ناخته می شود، در 
صورتی که هفته های فرهنگی از جمله  این محافل نیست.

او ادامه داد: حضور یک اثر در هفته های فرهنگی، برای آن 
اثر مزیت به شمار نمی آید؛ زیرا از مسیری گذر نمی کند که 
سنجش دقیقی روی آن انجام شده باشد و معموالً دولت ها 
هستند که هفته های فرهنگی را برگزار می کنند. به این 
ترتیب، آن فعالیت فرهنگی و هنری بیش��تر می خواهد 
به دولت کمک کند. بر همین اس��اس، به نظر می رس��د 
هفته های فرهنگی چندان ارزش فرهنگی و هنری ندارند.

بهشتی در پاسخ به این که با برگزاری این هفته ها چطور 
می توان تأثیرگذار ب��ود، گفت: »خوش تر آن باش��د که 
س��ر دلبران گفته آید در حدیث دیگ��ران«، اگر دیگران 
اثر فرهنگی و هنری ما را برگزینن��د و در محافل معتبر 
نشان دهند، طبعا اثر عمیق تری دارد، در حالی که اگر هر 
محصول فرهنگی و هنری ما در محفلی در دنیا برگزیده 

شود و آن وقت می توانیم عرض اندام کنیم.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

اصفهان در فلوره سوم شد
چهارمین روز از رقابت های شمش��یربازی قهرمانی بانوان کش��ور، با 
کسب مقام س��ومی تیم فلوره اصفهان پایان یافت و تیم تهران عنوان 

قهرمانی این اسلحه را به خود اختصاص داد.
رقابت های قهرمانی بانوان کشور، روز یکشنبه در بخش تیمی اسلحه 
 فلوره بزرگس��االن انجام ش��د و در پایان این رقابت ها و پس از انجام 
17 دیدار تیمی، نمایندگان هیأت شمشیربازی استان تهران به عنوان 
نخست دس��ت یافتند، یزد دوم ش��د و تیم های اصفهان و همدان هم 
به طور مشترک سوم شدند. رقابت های شمشیربازی قهرمانی بانوان 
کشور  امروز هم  ادامه دارد و شمشیربازان در اسلحه سابر با هم پیکار 

می کنند.

سه بازیکن ذوب آهن دیپورت شدند    
 س��ه بازیکن ذوب آهن اصفهان با تصمیم س��رمربی این تیم، از تیم 

بزرگساالن ذوب آهن کنار گذاشته شدند.
 صادق بارانی و ایمان شیرازی دو بازیکنی هستند که در ابتدای فصل 
و از س��وی رس��ول کربکندی از تیم امید ذوب آهن به تیم برزگسال 
راه پی��دا کردند، اما پ��س از حضور فره��اد کاظمی این س��ه بازیکن 
نتوانستند انتظارات س��رمربی جدید را برآورده کنند و دوباره به تیم 
امید بازگش��تند. همچنین مجتبی بابک که در ابت��دای فصل به تیم 
ذوب آهن پیوست، نتوانست نظر سرمربی ذوب آهن را جلب کند و از 
تیم بزرگساالن باشگاه کنار گذاشته شد. کاظمی چهارشنبه سومین 
بازی خود را با ذوب آهن انجام خواهد داد. او قباًل از دو بازی یک امتیاز 

به دست آورده است. 

بازگشت ذوب آهن به لیگ تنیس
    سرپرس��ت هیأت تنیس روی میز اس��تان اصفهان گفت: تیم های 
 بانوان و م��ردان ذوب آهن ب��ا کمترین بودجه در لیگ برتر ش��رکت 
می کنند. مهدی تکابی گفت: باشگاه ذوب آهن که با توجه به مشکالت 
مالی قصد تیم داری در تنیس روی میز را نداشت، با رایزنی های انجام 
شده با خسرو ابراهیمی، مدیرعامل این باشگاه در هر دو بخش بانوان و 
آقایان در لیگ برتر سال ۹1 شرکت می کنند و با کمترین بودجه این 
دو تیم در لیگ برتر حاضر می ش��وند.  وی همچنین در خصوص تیم 
مردان ذوب آهن گفت: تیم مردان با نفرات بومی و جوان در مسابقات 
لیگ برتر کشور حضور پیدا می کند. مهرشاد پوده، محمدرضا تائبی پور، 
یوس��ف س��لیمانی، مصطفی قاضی، مجتبی طاهری و سراج پناهی 
بازیکنان این تیم هستند و احمدرضا طغرلیان، ملی پوش اسبق ایران 
به عنوان مربی و ساس��ان جلیل زاده به عنوان سرپرست، هدایت این 
تیم را برعهده دارند. گفتنی است مدیریت فنی تیم های ذوب آهن به 

مهدی تکابی سپرده شده است.  
   بانوی المپیکی ذوب آهنی می شود

با پیگی��ری ه��ای هیأت تنی��س روی می��ز اس��تان و مذاک��ره این 
 هیأت با باش��گاه ذوب آهن، تیم بانوان این باش��گاه نیز در فصل جدید 
رقابت های باشگاهی کشور ش��رکت می کند.  قرار اس��ت این تیم با 
بازیکنان مطرح اصفهانی به نام های پریسا صمدی، منصوره رضایی، 
ملیکا آخوندی و نوش��ین میرعالیی و جذب ندا شهس��واری، بازیکن 
المپیک��ی کش��ورمان و محجوبه عمران��ی دیگر ملی پ��وش بانوان با 
مربیگری اشرف بلوچی و سرپرستی فاطمه چوپان نژاد در این رقابت ها 

شرکت کند.  

بهروان در سازمان لیگ ماندنی شد
 سرپرس��ت س��ازمان لیگ برتر فوتبال به عنوان رییس این سازمان 
انتخاب شد. در جلسه مجمع فدراسیون فوتبال  و در پایان رأی گیری 
اعضای مجمع،  بهروان به عنوان نایب رییس دوم فدراسیون فوتبال و 
رییس سازمان لیگ انتخاب شد. از ۶1 نفر حاضر، ۵۸ نفر رأی دادند و 
در نهایت بهروان با ۴۵ رأی به این عنوان رسید. 1۳ رأی هم سفید بود.

 بازگشت با قدرت رشید شریفی
 به وزنه برداری

رشید شریفی، وزنه بردار دسته فوق سنگین اصفهانی که در المپیک 
۲۰۰۸ پکن جایگزین حسین رضازاده شد و در این وزن مقام ششمی 
را به دست آورد، با پایان محرومیت چهار ساله اش، در آستانه بازگشت 
به عرصه وزنه برداری اس��ت.  ش��ریفی که به دلیل مثبت اعالم شدن 
آزمایش دوپینگش در مسابقات قهرمانی آس��یا، به مدت چهار سال 
از حضور در میادی��ن وزنه برداری محروم ش��ده بود، م��اه های آخر 
محرومیت خود را پشت س��ر می گذارد و از خرداد ۹۲ مشکلی برای 

حضور در این عرصه ندارد. 

نفت سپاهان، جانشین حفاری 
تیم بسکتبال نفت سپاهان جایگزین ملی حفاری اهواز در فصل جدید 

رقابت های بسکتبال باشگاه های کشور شد.
نفتی ها روز گذشته با مسئوالن فدراس��یون بسکتبال توافقات نهایی 
را انجام دادند و از روز پنجش��نبه نیز در لیگ برتر به میدان می روند. 
هدایت این تیم را بهرام رمضان برعهده دارد. فصل جدید رقابت های 

بسکتبال باشگاه های کشور از یازدهم آبان آغاز می شود. 

 شرایط تغییر نکند
کفاشیان باید برود

 رویانیان/ مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

در مجمع فدراس��یون فوتبال بی حرمتی و توهین ش��د و چیزهایی 
دیدم ک��ه نمی توانم بگویم. صحن��ه بدی ب��ود. در خصوص مجمع 
چیزی نمی توانم بگویم و اگر الزم باش��د شاید یک روز این مسأله را 
مطرح کنم. به یکی از دوستان من توهین شد و به همین خاطر بلند 
شدم. نمی توانم از دوستم اسمی ببرم.گزارش مالی بدون هیچ برنامه 
و جدولی به صورت ش��فاهی می دهند و بدون هی��چ مدرکی صحبت 
می کنند، ما یک ریال ندیدیم و نمی دانیم پول 
کجاست، حق پخش، حق بلیت  فروشی و ... را 
نگرفته ایم، ساختار و چیدمان درست نیست. 
فکر نمی کردم همه چیز صوری باشد، به همین 
دلیل نشس��ت را ترک کردم. آدمی نیستم که 
برای زدن کسی برنامه ریزی کنم، اما اگر 
این ش��رایط تغییر نکند باید کفاشیان 

کنار برود. 

 خیال راحت ژوزه 
از فقدان آلترناتیو!

با وجود حمایت های اعضای کمیته فنی پرسپولیس از 
 مانوئل ژوزه بعد از باخ��ت در کرمان و نمایش ناامیدکننده

تیم پرس��پولیس، ش��ایعات دوروبر نیمکت پرسپولیس 
حاکی از این اس��ت ک��ه درص��ورت باخت ب��ه پیکان، 
مانوئ��ل برکنار خواه��د ش��د و رویانیان پی��ه پرداخت 
 پ��ول کام��ل ق��رارداد مانوئ��ل و چه��ار دس��تیارش را

 به جان می خرد!
اتفاقا رویانیان بعد از جلس��ه کمیته فنی ش��نبه شب به 
شکلی هوشمندانه به این مسأله اشاره کرد که بعد از بازی 
با پیکان، تعطیالت۲۰ روزه فرصت مناسبی است تا تیم 
شرایط بهتری پیداکند؛ هر چند او نیز حرفی از تغییرات 

یا اولتیماتوم نزد.
در این میان البته عده ای نیز این شایعه را مطرح کرده اند 
که مانوئل تا پایان نیم فص��ل اول لیگ برتر مهلت دارد و 
حداقل چهار بازی دیگر روی نیمکت خواهد نشست اما 
بحث اصلی آنجایی است که بدانیم باشگاه هیچ آلترناتیو  

مناسبی برای مانوئل ندارد.
با باال رفتن قیم��ت ارز و بدهی عظیمی ک��ه در صورت 
برکناری مانوئل  و همکارانش یقه باشگاه را خواهد گرفت، 
بعید است رویانیان دوباره سراغ گزینه خارجی برود و در 
بین مربیان ایرانی یا پیشکسوتان پرسپولیس حداقل در 
افکار عمومی کسی برای به دست گرفتن سکان فنی تیم 

واجد شرایط نیست.
در این میان یحیی گل محمدی، دس��تیار ایرانی مانوئل 
که طی چهار بازی گذش��ته به تیم اضافه ش��ده  و گفته 
 می ش��ود تأثیرات مثبتی در ایجاد رابطه بین بازیکنان

وکادر فنی داش��ته، با در نظر گرفتن فقدان آلترناتیوهای 
ده��ان پر کن ،ج��دی ترین و دم دس��تی تری��ن گزینه 
جانشینی مانوئل به حس��اب می آید که ازهمان ابتدای 
اضافه شدنش به کادر فنی، این شایعه  که او آمده تا جای 

مانوئل را بگیرد در موردش شنیده می شد.
با این حال فعال باید تا بازی عصر چهارشنبه پرسپولیس 
مقابل پیکان منتظر بود و دید شایعه برکناری مانوئل به 
واقعیت خواهد پیوس��ت یا او تا پایان نیم فصل به کارش 
ادامه خواهد داد تا رویانیان و مش��اورانش با س��عه صدر 
بیشتری به گزینه های جانشینی او فکرکنند. البته فرشاد 
پیوس یکی از اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تنها 
راه برون رفت از این بحران را اخ��راج ژوزه می داند و در 

تالش است رویانیان را با این دیدگاه خود همراه کند.

یادداشت

6
دیدار دوستانه استقالل و ذوب آهن  

تیم های اس��تقالل و ذوب آهن هفته آین��ده در یک دیدار دوس��تانه ب��ه مصاف یکدیگ��ر خواهند رفت. 
 فرهادکاظمی دو روز پیش طی تماس��ی تلفنی، با امیر قلعه نویی به توافق رسیدند تا در هفته آینده دو تیم
 یک بازی دوستانه را در تهران برگزار کنند. ذوبی ها قرار است برای برپایی اردویی تدارکاتی به پایتخت بروند.

 شاگردان کرانچار بعد از شکست عجیب هفته گذشته در مقابل 
قرمزهای تبریز که منجر به از دست دادن صدرنشینی هم شد، 
در حالی راهی تهران ش��ده اند که در بازی این هفته به نوعی 
خوش شانسی به آنها رو کرده و نفت تهران با تلفاتی که در بازی 
با استقالل داده مجبور است که بدون سه بازیکن اصلی اش در 

مقابل سپاهان بازی کند.
اما بدون ش��ک حضور م��ردی مثل منص��ور ابراهی��م زاده بر 
روی نیمک��ت نفتی ها، غیبت س��ه بازیکن این تی��م را تحت 
 پوشش قرار خواهد داد و نبرد منصورخان با همشهری هایش

 می تواند یکی از جذاب ترین بازی های لیگ را رقم بزند. حضور 
نفت در جایگاه چهارم جدول لیگ و فاصله دو امتیازی آنها با 
 صدر جدول، نشان می دهد که ابراهیم زاده به غیر از اصفهان و 
ذوب آهن توانایی مربیگری در بقیه شهرهای ایران را هم دارد! 
و با نتایجی که نفت تهران به دست آورده، حتی شانس آسیایی 

شدن این تیم هم وجود دارد.
غیب��ت زوج خط حمله نف��ت؛ یعنی یعقوب کریم��ی و ایمان 

موس��وی به عنوان دو بازیکن جوان و آینده دار لیگ دوازدهم 
بهترین خبر برای خط دفاعی سپاهان است که در طی سه بازی 
گذشته در مقابل االهلی، صبا و تراکتور ۹ گل دریافت کرده و 
بدون شک بازیکنان جایگزین این دو نفر از لحاظ فنی در حد 
مهاجمان اصلی تیم ابراهیم زاده نخواهند بود. البته این مسأله 
نباید باعث شود که سپاهانی ها تیم حریف را دست کم بگیرند.

نفتی ها با در اختیار داشتن دومین خط دفاع برتر لیگ خیلی 
سخت گل می خورند، ولی قلب دفاع این تیم با حضور مدافعان 
کندی مثل هادی ش��کوری و احمد آل نعمه ک��ه این دومی 
سابقه بازی کردن در سپاهان را هم دارد، بدون شک در مقابل 
مهاجمان سرعتی آسیب پذیر خواهند بود و شاید فیکس بازی 

کردن سوکای بتواند یکی از راه های فتح دروازه نفت باشد.
حضور دوباره فرش��ید طالبی بعد از سپری شدن محرومیتش 
یک ثبات نس��بی به خط دفاعی س��پاهان خواهد بخشید و از 
طرف دیگر با غیبت حس��ن جعفری، به احتمال زیاد بولکو به 
ترکیب اصلی تیم بازخواهد گش��ت. اما مشکل اصلی کرانچار 

 در س��مت چپ تیمش اس��ت که پاش��نه آش��یل این تیم در 
بازی های قبلی بوده و اگر قرار باش��د که کرانچار همچنان در 
اس��تفاده از بازیکنی مثل جهان عالیان اصرار داش��ته باشد و 
بازیکنان دیگ��ری مثل کاله کج و زنیدپ��ور را بر روی نیمکت 
بنشاند، شاید شرایط سپاهان باز هم به مانند سه بازی گذشته 
به بن بست برسد. بدون شک ابراهیم زاده بیش از همه مربیان 
لیگ برتری بر روی شرایط کمی و کیفی سپاهان شناخت دارد 
و قدرت بازی خوان��ی او تیمی خطرناک را به دی��دار کرانچار 
خواهد فرس��تاد. حضور کریم قنبری به عنوان یک س��پاهانی 
قدیمی ب��ر روی نیمکت نف��ت و انگیزه او ب��رای ثابت کردن 
خودش به باش��گاه س��پاهان، مش��کل دیگر نماینده اصفهان 
اس��ت که به غیر از داخل زمی��ن باید با ی��ک زوج اصفهانی بر 
روی نیمکت تیم حریف هم بجنگد و به همین خاطر کرانچار 
که در یک بازی مش��ابه در مقابل پیکان هم مغلوب دستیاری 
مثل مجید بصیرت ش��د، هرگز دوس��ت ندارد ک��ه دوباره در 
مقابل س��پاهانی های س��ابق شکس��ت بخورد. البته این یک 
روی سکه است و در سوی مقابل، حضور بازیکنان سابق ذوب 
 آهن در ترکیب س��پاهان که اکثرشان چهار سال شاگرد منصور

 ابراهیم زاده هم بوده اند بدون ش��ک به آنها انگیزه ای مضاعف 
خواهد بخشید تا در مقابل س��رمربی سابق خودشان نمایشی 
درخشان ارائه دهند، به خصوص حسن اشجاری که اگر بعد از 
آن گل به خودی در مقابل تراکتورس��ازی باز هم شانس بازی 
کردن پیدا کند، به خاطر منصور ابراهیم زاده هم که شده یک 

اشجاری متفاوت با بازی های قبلی خواهد بود.
مش��کل دیگر کرانچ��ار، خط حمله تیمش اس��ت ک��ه بعد از 
درخش��ش در چند بازی ابتدای��ی لیگ، موتور گلزنی ش��ان 
خاموش ش��ده و در س��ه بازی گذش��ته س��پاهان که سه گل 
 در مقابل نام زردها ثبت ش��ده هر سه گل توس��ط مدافعان و 
هافبک هایی مثل طالبی و ابراهیمی به ثمر رسیده و به همین 
خاطر خط آتش س��پاهان بدون شک تحت فش��ار قرار گرفته 
است، به خصوص بازیکن کم طاقتی مثل خلعتبری که خیلی 

زود به هر مسأله ای واکنش نشان می دهد. 
 س��پاهان اگر در بازی امروز حتی با حداق��ل امتیاز هم زمین 
 را ترک کند، این ش��انس را خواهد داش��ت تا ب��ه خاطر بازی 
معوقه اش در مقابل گه��ر، دوباره به صدر نزدیک ش��ود ولی 
شکس��ت در مقابل ابراهی��م زاده و قنبری خب��ر خوبی برای 
هواداران کم تحمل س��پاهان نیست و ش��اید کرانچار خیلی 
زودتر از چیزی که فکرش را می کرد به دستیار سابقش؛ یعنی 

علیرضا مرزبان بپیوندد! 

دربی اصفهان در تهران

 زرد سپاهان به زرد منصور رسید

مسعود  هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو بازی دیگر پیگیری خواهد شد و 
بعد از بازی اس�تقالل در مقابل گهر که دیروز برگزار شد، دو تیم مدعی دیگر یعنی سپاهان و افشاری

تراکتورسازی هم امروز به دیدار رقبایش�ان خواهند رفت تا همچنان رقابت در صدر جدول 
گرم باقی بماند.
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 عماد رضا
 استقاللی شد

 این  انتخابات
 دور زدن قانون بود

مهاجم سابق تیم فوتبال س��پاهان با عقد قراردادی یک س��اله به استقالل 
پیوس��ت.  پس از حضور یک هفته ای مدیرعامل باشگاه استقالل، علی فتح 
اهلل زاده در ش��هر کربال، وی با عماد محمد رضا مهاجم عراقی پیش��ین تیم 
فوتبال سپاهان مذاکراتی را انجام داد و به توافق نهایی رسید تا وی با امضای 

قراردادی یک ساله پیراهن تیم فوتبال استقالل را بر تن کند. 
گفته می ش��ود جذب عمادرضا به درخواس��ت امیر قلعه نوی��ی و برای حل 
مش��کل گلزنی آبی پوش��ان بوده اس��ت. براس��اس توافقات صورت گرفته، 
 ق��رارداد داخل��ی عمادرضا با تی��م فوتبال اس��تقالل ب��ه امضا رس��یده و

 بنابر اعالم مدیر عامل این باشگاه، قرار است قرارداد نهایی و ثبت آن در هیأت 
فوتبال استان تهران پس از حضور این مهاجم عراقی در تهران انجام شود. 

مدیرعامل باش��گاه داماش که در نشست مجمع فدراس��یون حضور نداشت، 
انتقادهای شدیدی را نسبت به فدراسیون فوتبال  بیان کرد. او گفت که صداقت 
و اقتدار در فدراسیون وجود ندارد و باید کفاشیان استعفا بدهد. امیر عابدینی در 
مجمع اظهار کرد: من به جلسه نرفتم؛ چون با کفاشیان صحبت کردم و گفتم که 
سازمان بازرسی کل کشور به استناد قانون، نامه ای را داده که باید رأی گیری را 
به تعویق بیندازید تا این مسأله قانونی برطرف شود.  وی گفت: این که می گویم 
صداقت از بین رفته، به این دلیل است که کفاشیان شب قبل از مجمع به من 
گفت که انتخابات به تعویق می افتد و به همین دلیل من به این جلسه نرفتم. 
چگونه است که شب قبل می گویدانتخابات به تعویق می افتد، اما صبح جلسه 
برگزار می شود؟ شنیده ام کفاشیان آدم را دور می زند، اما تا حاال باور نمی کردم. 

استارت هاشمیان در مربیگری 
وحید هاش��میان که در پایان هفته گذشته به عنوان مربی با تیم 
دسته پنجمی هالستنبک رولینگن قرارداد بست، در دیدار هفته 
سیزدهم مسابقات »اوبرلیگا هامبورگ« مقابل تیم اس.فاو لوروپ 

در کنار توماس بلی مایستر، این تیم را هدایت کرد و پیروز شد.

هشدار به فوتبالیست های سیگاری
رییس کمیته  پزشکی فدراسیون می گوید، از سال 
۲۰1۳ ماده نیکوتین موجود در دخانیات در برنامه 
نظارت کنترل دوپینگ قرار می گیرد و این ماده در 

سال ۲۰1۴ داروی ممنوعه شناخته می شود.

سرمربی تاجیکستان معرفی شد
فدراس��یون فوتبال تاجیکس��تان با ی��ک مربی صرب 
ب��رای هدایت تیم مل��ی این کش��ور به توافق رس��ید. 
نیکوال کاوازوویچ ۳7 س��اله همزمان سرمربی تیم ملی 

تاجیکستان و تیم استقالل دوشنبه خواهد بود.

اسم و پول قهرمانی نمی آورد

سرمربی اصفهانی تیم هندبال ثامن الحجج مشهد گفت: سطح رقابت های 
لیگ برتر هندبال امسال با قدرتمند شدن تیم ها باال رفته و دیگر اسم 

و توانایی مالی قهرمان را مشخص نمی کند.
علیرضا حبیبی که سابقه سرمربیگری تیم سپاهان را نیز در کارنامه 
دارد، با اشاره به باال رفتن کیفیت رقابت ها با پخش شدن بازیکنان 
تیم های خوبی مانند س��پاهان نوین و ذوب آهن در سایر تیم های 
لیگ برتری گفت: امسال کیفیت فنی تیم ها باال رفته و نتایج غیرقابل 
پیش بینی اس��ت. تیم های مختلف با بازیکنان مطرح ایران خود را 
تقویت کرده اند و دیگر اسم تیم و توانایی مالی تعیین کننده قهرمان 
نخواهد بود. امسال هر تیمی که مدیریت و برنامه ریزی بهتری داشته 

باشد موفق می شود. 

حرف و حدیث ها را تمامی می کنیم

رضا محمدی، دروازه بان سپاهان درخصوص بازی تیمش مقابل نفت 
تهران گفت: تیم ما شرایط بدی ندارد، ما دو امتیاز با صدر فاصله داریم 
و یک بازی هم کمتر انجام دادی��م. امیدوارم با بازی خوبی که مقابل 
نفت تهران ارائه می دهیم، بتوانیم نتیجه خوبی هم بگیریم و تمام این 

حرف و حدیث هایی که به وجود آمده از بین برود. 
وی که در دیدار مقابل تراکتور س��ازی چه��ار گل دریافت کرد، در 
رابطه با عملکردش در ای��ن دیدار و میزان آمادگ��ی اش برای بازی 
با نفت گفت: در مورد عملکرد من باید کارش��ناس ه��ا نظر بدهند 
اما وقتی که با مربیان تیم صحبت کردی��م و آنها بازی را کاماًل آنالیز 
کرده بودند، اعتقاد داش��تند که عملکردم مشکلی نداشت و از بازی 

من راضی بودند. 

عمادرضا به سپاهان بدهکار است

عماد رضا که اواس��ط فصل گذش��ته به دلیل مش��کالت انضباطی و به 
خواس��ته زالتکو کرانچار به صورت توافقی از جمع زرد پوشان جدا شد، 
 در روزهای اخیر مذاکراتی با تیم اس��تقالل داش��ته و ب��ه تیم آبی پوش

پایتخ��ت پیوس��ته، اما هن��وز ق��رارداد خ��ود را با ای��ن تیم ب��ه ثبت 
 نرس��انده اس��ت. عمادرض��ا ک��ه س��الیان زی��ادی در فوتبال ای��ران و 
به خصوص باشگاه سپاهان حضور داشته، در این سال ها مالیات خود را 
پرداخت نکرده و اکنون باید مبلغی حدود ۹۰۰ میلیون تومان به عنوان 
جریمه و مالیات بپردازد که البته قس��متی از این مبلغ را هم باید باشگاه 
سپاهان بپردازد. رسول خوروش، مدیر تیم فوتبال سپاهان در گفتگو با 
ایمنا اظهار داش��ت: تاکنون نه عمادرضا و نه مسئوالن باشگاه استقالل 

اقدامی برای دریافت رضایت نامه عماد رضا نکرده اند. 

اول تسویه حساب کن، بعد برورضا محمدی: علیرضا حبیبی:
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یادداشت

ایستگاه آتش نشانی شهرک منظریه 
20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 ش��هردار ش��هرکرد از پیش��رفت 20 درصدی س��اختمان ایستگاه 
آتش نشانی شهرک منظریه خبر داد.

نوراهلل غالمیان که در این رابطه 
با ایسنا س��خن می گفت، اظهار 
داش��ت: این پروژه در زمینی به 
مس��احت دو هزار مت��ر مربع و 
زیربنای 875 مت��ر مربع در دو 
طبقه ش��امل س��اختمان های 
اداری و آش��یانه در حال ساخت 

است.
وی در همین راستا همچنین ادامه داد: امسال افزون بر یک میلیارد 
و 300 میلیون ری��ال اعتبار از محل درآمدهای داخلی ش��هرداری 
شهرکرد به احداث فاز نخست ایستگاه آتش نشانی شهرک منظریه 
اختصاص یافته است و همین مساله کمک می کند تا پروژه با سرعت 
بیشتری پیش برود. غالمیان با اشاره به ساخت بیش از 10 هزار واحد 
مسکونی در مسکن مهر منظریه که زمینه س��کونت 60 هزار نفر از 
ش��هروندان را فراهم می کند، افزود: وجود ایستگاه آتش نشانی در 
این شهرک در تسریع ارایه خدمات به شهروندان ضروری است و یکی 
از شاخص های اصلی در حوزه خدمات شهری است که امیدواریم با 

سرعت بیشتری  به اتمام برسد. 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
رضا گنجی  

با حضور خوشه گز بلداجی در نمایشگاه سراسری مصرف کاالی ایرانی، 
تعداد نمایندگی های فروش گز در س��طح کش��ور افزایش یافت. توسعه 
خوشه های صنعتی از جمله  گام هایی است که در راستای باال بردن قدرت 
رقابت پذیری و ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی داخلی نقش ارزنده ای 
دارد. خوشه صنعتی گز بلداجی با هدف بازاریابی و تحت برند مشترکی با 
عنوان »پدیده« در نمایشگاه سراسری مصرف کاالی ایرانی حضور یافت که  
همین امر استقبال بازدید کنندگان و افزایش تعداد نمایندگی های فروش 
داخلی گز را به دنبال داش��ته 
است. با توجه به سیاست های 
کالن سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران، 
امیدواریم تا پایان سال جاری 
ف��روش داخل��ی خوش��ه گز 
بلداج��ی ت��ا میزان س��ه برابر 

افزایش یابد.

 فروش داخلی خوشه گز بلداجی 
3 برابر می شود

چهره روزیادداشت
سختی کار محیط بانان در بحث قانون دیده نشده است

سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد با بیان این که سختی کار محیط بانان در بحث قانون 
دیده نشده، گفت: برای دیده شدن سختی کار محیط بانان باید ارتباط دو طرفه بین مجلس 

و تمام سازمان های مردم نهاد به وجود آید تا بتوان به محیط بانان کمک کرد.
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گبه استان اروپا را مفروش می کند

مدیر روابط عمومی اداره کل 
گروه 
می��راث فرهنگ��ی، صنایع شهرستان

گردش��گری  و  دس��تی 
چهارمحال و بختیاری گفت: مزدوجین  دهه ازدواج 
در این استان از 30 درصد تخفیف خدمات هتل ها و 

مهمانسراهای استان برخوردار خواهند شد.
مسلم اس��دالهی مدیر روابط عمومی این اداره کل با 
اعالم این خبر اظهار داش��ت: این اداره کل به منظور 
تشویق و ترغیب جوانان در این اس��تان به ازدواج و 
حمایت مادی و معنوی از آنان، طرح ها و برنامه هایی 

را در این راستا در دستور کار خود قرار داده است.
وی از بازدید رای��گان مزدوجین جوان س��ال 91 از 
 اماکن تاریخی و موزه های این استان خبر داد و افزود: 
کلیه مزدوجین سال جاری این استان از 30 درصد 
تخفیف خدمات هتل ه��ا و مهمانس��راها برخوردار 

خواهند شد.
اسدالهی اجرای طرح استان گردی ویژه مزدوجین 

سال 91 در این اس��تان را از دیگر این طرح ها عنوان 
کرد و افزود: با برنامه ریزی ص��ورت گرفته و با هدف 
ایجاد بسترهای الزم برای اش��تغال زوج های جوان، 
دوره های آموزشی صنایع دس��تی برای مزدوجین 
در دهه ازدواج به ص��ورت رایگان در ای��ن اداره کل 
برگ��زار می ش��ود. مدیر رواب��ط عموم��ی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری، همچنین گفت: پنج درصد 
از سهمیه تسهیالت مشاغل خانگی این اداره کل به 
مزدوجین دهه ازدواج این اس��تان اختصاص یافته 
که می تواند در ایجاد اش��تغال پایدار برای آنان مؤثر 

واقع شود.

گبه چهارمحال و بختیاری اروپا را مفروش 
می کند

مع��اون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری 

گفت: گبه های تولیدی این اس��تان به کش��ورهای 
اسکاندیناوی، اروپا و آمریکای شمالی صادر می شود.

مهرداد رئیس��ی اظهار داش��ت: گبه ه��ای تولیدی 
در این اس��تان از کیفیت و مرغوبیت بس��یار باالیی 

برخوردار است.
وی با بی��ان این که گبه های تولیدی این اس��تان به 
کشورهای اس��کاندیناوی، اروپا و آمریکای شمالی 
صادر می ش��ود، گفت: گلیم، ج��زء بافت های داری 
است و ما در استان چهارمحال و بختیاری هنرمندان 
 خوب و توانای��ی داریم ک��ه این عامل باعث ش��ده 
گبه بافی اس��تان جایگاه بس��یار خوبی را در سطح 
کشور کسب کند. رئیسی ادامه داد: گبه نوعی فرش 
و زیرانداز با پرزهای بلند اس��ت که اغلب در مناطق 
شهری و روستایی اردل، بروجن، شهرکرد و فارسان 
بافته می شود. معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری چهارمحال 
و بختیاری ب��ا بیان این که تکنی��ک بافت این فرش 

شبیه قالیبافی است، گفت: تراکم گره ها و پودهای به 
کار رفته در این نوع بافت داری بسیار کمتر است که 

اصطالح محلی آن خرسک بافی نام دارد.
وی با اشاره به مواد اولیه به ک���ار رفته در این تولید، 
گفت: پش��م به����اره گوس��فند از م��واد اولیه این 
هنر اس��ت که با وس��ایل س�����اده ای نظیر پیلی و 
چرخ ریسندگی سنتی به صورت دست ریس آماده 
می شود. رئیسی با بیان این که تار و پود آن پشم است 
و هیچ گونه الیاف غیراصی��ل در آن به کار نمی رود، 
ادامه داد: گبه از نظر باف��ت به دو نوع گبه ریز بافت و 

گبه درشت بافت تقسیم می شود.
وی اضافه کرد: رج شمار گبه های درشت بافت تا 18 
رج و رج ش��مار گبه ریز بافت تا 45 رج می رس��د، به 
عبارت ساده تر تراکم بافت در گبه درشت بافت کمتر 

و در گبه ریزبافت بیشتر است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری نقوش به 
کار رفته در این محصول را از دیگر ویژگی های گبه 
برش��مرد و گفت: طرح و نقوش مورد استفاده در آن 
شامل طرح شکسته هندسی ساده، طرح های ساده 
الهام گرفته از طبیعت اطراف مانند خورشید، آسمان، 
دشت ها، کوه ها، حیوانات اهلی و وحشی است که گبه 

را از سایر زیراندازها متمایز می کند. 

چهار محال و بختیاری کانون گردشگری 
کشور می شود

کارشناس مناطق نمونه گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری گفت: با تکمیل طرح ه��ای مناطق نمونه 
گردشگری، چهارمحال و بختیاری، کانون گردشگری 

کشور می شود.
جواد عبداللهی اس��دآبادی که در نشست کارگروه 
گردش��گری این اداره کل س��خن می گفت، اظهار 
داش��ت: اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری یکی از 
استان هایی است که دارای جاذبه های طبیعی زیادی 
اس��ت که آن را به یکی از مکان های بکر و زیبا برای 
گذراندن اوقات فراغت گردشگران داخلی و خارجی 

تبدیل کرده است.
وی افزود: در این راستا این اداره کل اقدامات زیادی 
برای فراهم کردن زمینه جذب گردشگران داخلی و 

خارجی بیشتر به این استان انجام داده که یکی از این 
اقدامات تهیه طرح های مناطق نمونه گردش��گری 
در استان است. عبداللهی اس��دآبادی با بیان این که 
در حال حاضر اس��تان چهارمحال و بختیاری دارای 
15 منطقه نمونه گردشگری است، گفت: در صورت 
آماده شدن این مناطق، ظرفیت و پتانسیل این استان 
برای پذیرایی از گردشگران افزایش قابل مالحظه ای 
خواهد یافت.کارش��ناس مناطق نمونه گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با بی��ان این که منطقه نمونه 
گردشگری غار سراب باباحیدر یکی از مناطق نمونه 
گردشگری استان است، گفت: این منطقه مصوبه سفر 
دوم ریاست جمهوری به این استان است که در این 
راستا اقدامات زیادی از سوی اداه کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان انجام شده است.
وی فراه��م کردن زیرس��اخت های آب، ب��رق، راه و 
پوش��ش ارتباطی رادیو و تلویزی��ون را از جمله این 
اقدامات برشمرد و گفت: آن منطقه نمونه گردشگری 
که در شهرس��تان فارس��ان ق��رار دارد در زمینی به 
مساحت 26/5 هکتار در کارگروه گردشگری استان 
تصویب ش��ده اس��ت. عبداللهی اس��دآبادی اعتبار 
مورد نیاز این طرح را 700 میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت: تعداد گردشگران ورودی به این منطقه نمونه 

گردشگری در افق برنامه، 550 نفر است.
وی با بیان این که طرح این منطقه نمونه گردشگری 
در کارگروه گردشگری استان تصویب شده است، بیان 
داش��ت: این طرح باید به ترتیب به تصویب کارگروه 
امور زیربنایی استان، ش��ورای برنامه ریزی و شورای 
عالی شهرسازی و معماری برس��د و پس از دریافت 

پروانه ساخت، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
کارشناس مناطق نمونه گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: بر اس��اس بررسی های انجام 
ش��ده، این طرح زمینه اش��تغال 122 نفر به صورت 
مستقیم و 387 نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم 
خواهد کرد. وی با بیان این که دستگاه های اجرایی 
و خدمات رسان، همکاری مطلوبی با این طرح دارند، 
اذعان داشت: طوالنی شدن فرآیند تصویب این طرح 
در جلسات مختلف، مهم ترین مشکل فراروی طرح 

منطقه نمونه گردشگری غار سراب باباحیدر است.

اداره کل میراث فرهنگی اعالم کرد

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

مزایده
5328 ش��ماره آگه��ی: 9100390200300008، آگه��ی مزای��ده پرون��ده اجرای��ی کالس��ه: 
4157/113504. بموجب پرونده های کالس��ه شماره 4157/113504 تمامت چهار و نیم دانگ 
مش��اع از ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره 1354 فرعی از 1 اصلی بخش 14 به نشانی اصفهان- 
ناژوان- کوی ش��هید دهقانی- بن بس��ت محجوب- سومین واحد مسکونی سمت راست ملکی 
حس��نعلی صفدری فرزند محمدعلی که قباًل طی بخش��نامه شماره 7594-1390/3/11 در قبال 
طلب ظریفه ش��ریفی توقیف گردیده و طبق نظر هیأت س��ه نفره کارشناس��ی اعیانی موجود 
احداثی در 5 طبقه زیرزمین- همکف- اول- دوم- سوم و حسب پروانه ساختمانی 19/10307 
مورخ 1380/9/13 زیرزمین به مس��احت 75 مترمربع که سونا و جکوزی و انباریها را شامل 
ش��ده، طبقه همکف )60-( یک واحد مس��کونی به انضمام اتاق نگهبانی و پارکینگ مس��قف به 
مس��احت 122 مترمربع، طبقه اول و دوم مس��کونی هر یک به جمعًا مساحت 153 مترمربع و 
طبقه سوم مس��کونی به جمعًا مساحت 113 مترمربع و جمع اعیانی احداثی 647 مترمربع می 
باشد. ضمنًا مهلت پروانه ساختمانی منقضی شده و تاکنون تمدید نگردیده است. کلیه واحدها 
ش��امل آشپزخانه اپن- حمام و سرویس بهداشتی- پذیرایی و طبقات همکف و سوم دارای دو 
اطاق خواب و طبقات اول و دوم دارای س��ه اطاق خواب می باش��د. نمای س��اختمان سنگ و 
آجر- کف حیاط سنگ فرش- اسکلت ساختمان بتنی با سقف های تیرچه و بلوک- کف واحدها 
س��رامیک- درب های داخلی چوبی و پنجره ها و درب ه��ای خارجی دو جداره از نوع یو پی 
وی سی- پوش��ش دیوارها رنگ روغنی- کف و بدنه آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی 
و حمام ها س��رامیک و کاشی- دارای راه پله ارتباطی و پله ها از جنس سنگ گرانیت- کابینت 
ها از جنس ام دی اف- آیفون تصویری- سیستم گرمایش از کف و پکیج و سرمایش اسپیلت 
)هنوز نصب نشده(- دارای مخزن دفع فاضالب- دارای انشعاب برق مجزا و یک انشعاب برق 
سه فاز- دارای انشعاب گاز مجزا- دارای انشعاب آب با کنتور فرعی بوده و عمر بنا حدود 4 
سال می باشد. در مجموعه مسکونی مورد بحث شیرآالت و تجهیزات سونا و جکوزی و درب 
های ورودی و اس��پیلت ها نصب نشده و فاقد پایان کار ساختمان و صورتمجلس تفکیکی می 
باشد. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 91/8/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هش��ت بهشت ش��رقی- چهارراه حمزه اصفهانی از طریق مزایده فروخته می 
ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 5962500000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز و غیره اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان روز سه 
ش��نبه مورخ 1391/8/9 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 

موکول می گردد. م الف/ 12514 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تغییرات
5336 ش��ماره: 1910/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت متین شاد اصفهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 47073 و شناسه ملی 10260651323. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/5/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به 

آدرس ش��هر اصفهان- خیابان طالقانی- بعد از چهارراه نارون- جنب کفش صمیمی- پالک 
400- کدپس��تی 8135763461 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح 
گردی��د. در تاریخ 1391/6/4 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیی��د و امضاء قرار گرفت. م الف/ 9989 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5337 ش��ماره: 1872/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت گل پونه صفاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 44980 و شناسه ملی 10260629059. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��رمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 
ریال به مبلغ 1/200/000 ریال منقس��م به یکصد و بیس��ت س��هم با نام، به ارزش هر س��هم 
10/000 ریال که تمامًا از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، 
افزایش یافت که بموجب گواهی ش��ماره 9214894 مورخ 91/5/14 بانک ملت ش��عبه اش��رفی 
اصفهان��ی مبلغ 200/000 ریال پرداخت گردیده اس��ت. در نتیجه ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گردید. در تاریخ 1391/6/1 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و 
مورد تأیید وامضاء قرار گرفت. م الف/ 9995 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5338 شماره: 1932/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت داتیس صفحه سپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 44806 و شناس��ه ملی 10260627403. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس شهر اصفهان- خیابان فردوسی- خیابان شهید موحدیان ساختمان ثریا طبقه 3 واحد 8 

کدپس��تی 8146934531 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در 
تاریخ 1391/6/5 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 

قرار گرفت. م الف/ 10019 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5339 ش��ماره: 1986/ت 91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت فرآیند پژوه کیمیا س��هامی خاص 
به ش��ماره ثبت 38150 و شناس��ه ملی 10260557531. به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1391/5/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای محمدرضا رفیعیان اصفهانی به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما فاخر به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم بهناز آقا جونی به س��مت عض��و هیئت مدیره و خانم 
بهناز آقاجونی به س��مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعام��ل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. هیأت مدیره کلیه اختی��ارات قانونی خود را که در 
اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل تفویض نمود. در تاریخ 1391/6/7 ذیل دفتر ثبت شرکت 
ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف/ 10075 آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5340 ش��ماره: 1952/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت هیراد سازه آب نوین سهامی خاص به 
شماره ثبت 37819 و شناسه ملی 10260553980. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت از مبلغ 990/000/000 
ریال به مبلغ 1/590/000/000 ریال منقس��م به یک میلیون و پانصد و نود هزار س��هم با نام، 
به ارزش هر سهم 1/000 ریال که تمامًا از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی 
پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 92 مورخ 1391/3/30 بانک ملی شعبه 
ابن س��ینا اصفهان مبلغ 600/000/000 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1391/6/6 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 10112 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
5341 شماره: 2078/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاشانه طاووس نصر سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 42597 و شناس��ه ملی 10260604114. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای 
مجید جوزدانی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی حسن پور سودرجانی به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت 
نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای 
محسن آقاجانی و خانم لیال کریمی سودرجانی و آقای نصراله اسماعیلی سودرجانی تا تاریخ 
1393/5/10. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن آقاجانی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم لیال کریمی سودرجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و آقای نصراله اس��ماعیلی سودرجانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نصراله اسماعیلی 
س��ودرجانی به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای 

مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/6/13 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م ال��ف/ 10495 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5342 ش��ماره: 2337/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت پنجره عایق سپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 44763 و شناسه ملی 10260626835. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/5/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم مریم منصف به 
عن��وان بازرس اصلی، خانم زهرا محمودیان اصفهانی ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک 

س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای مس��عود 
زجاجی و خانم محبوبه کیخس��رو کیانی لنبانی و آقای محس��ن نکوگل تا تاریخ 1393/5/15. 
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود زجاجی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم محبوبه کیخس��رو کیانی لنبانی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محس��ن نکوگل به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن نکوگل به سمت مدیرعامل 4- کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتبر می باش��د. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
1391/7/12 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار 

گرفت. م الف/ 11954 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5343 شماره: 2074/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مهرآوران سبز زاینده رود 
س��هامی خاص به شماره ثبت 47565 و شناس��ه ملی 10260656881. به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/6/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد 
ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- آتش��گاه- خیابان نبوی منش- کوچه 108- کدپستی 
8188883693- تلفن 09133066338 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق 
اصالح گردید. در تاریخ 1391/6/13 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأِیی��د و امضاء قرار گرفت. م ال��ف/ 10564 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5344 ش��ماره: 2198/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت فنی مهندس��ی وخدماتی یکتا سپهر 
اس��پادانا س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 47660 و شناس��ه ملی 10260657790. به استناد 
صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/6/6 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- سمت اعضاء هیئت 
مدی��ره به قرار ذی��ل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا نریمانی به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای محمد باقر محمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان جابری پوده به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای احس��ان جابری پوده به س��مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/6/21 ذیل دفتر 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 11000 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

کاهش سرمایه
5345 ش��ماره: 7150/ث-1391/6/19 آگهی کاهش س��رمایه ش��رکت وطن اصفهان سهامی 
خاص، ثبت ش��ده به ش��ماره 12 و شناس��ه ملی 10860190909. برابر صورت جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 91/4/25 تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: سرمایه شرکت 
از مبلغ بیست و یک میلیارد ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید: س��رمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم یک هزار 
ریالی با نام عادی می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/6/19 تکمیل گردید. م الف/ 10930  

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
5346 ش��ماره: 2144/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت پارت تجهیز ایرسا سهامی خاص به 
شماره ثبت 43075 و شناسه ملی 10260609138. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/5/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای امیرحسین چپریان 
به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران مقتدری زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 
انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمد فامیل دردشتی و خانم 
مهتاب جم نژاد و آقای بابک دلتانی تا تاریخ 1393/5/27، 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد فامیل دردشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهتاب جم 
نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک دلتانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
بابک دلتانی به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی وتعهدات با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمن��ًا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/6/18 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
 ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 10915 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5347 ش��ماره: 2127/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهر تجربه پارسا سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 47085 و شناس��ه ملی 10260651395. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/6/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذک��ور در تاریخ فوق 
منح��ل اعالم گردید و خانم آزاده اکبری بیش��ه برای مدت ش��ش ماه به س��مت مدیر تصفیه 
انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه اصفهان- کوی امیریه- خیابان دوم- فرعی ششم- پالک 
40- کدپستی 8174984953- تلفن 03117772692 می باشد. در تاریخ 1391/6/16 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 10985 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5348 شماره: 2167/ت 91/103 آگهی تغییرات نیک کاوش اطلس کام سهامی خاص به شماره 
ثبت 45703 و شناس��ه ملی 10260636937. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1391/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید 
و آقای محمد محمدی ده چش��مه برای مدت ش��ش ماه به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. 
نش��انی محل تصفیه اصفهان- خیابان باغ دریاچه- کوچه ش��هید جوادی- شهید خداوردی- 
پ��الک 3- طبقه 2- کدپس��تی 8176665351 می باش��د. در تاری��خ 1391/6/19 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/ 11310 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
5349 ش��ماره: 2226/ ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت توان افزون آیریک س��هامی خاص 
به ش��ماره ثبت 41494 و شناس��ه ملی 10260592160. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/5/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای منصور 
ایزدخواس��تی به عنوان بازرس اصلی، خانم طیبه دانش��ور نائینی به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل می باش��ند: آقای حمیدرضا 
ش��جاعت و خانم فرناز نیکوخواه و آقای علیرضا ش��جاعت تا تاریخ 1393/5/25. 4- س��مت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا شجاعت به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم فرناز نیکوخواه به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا ش��جاعت به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شجاعت به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/6/26 ذیل دفتر ثبت شرکت 
ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرف��ت. م الف/ 11133  آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5350 شماره: 2352/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهتا اندیشان فردای نو سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 44990 و شناس��ه ملی 10260629160. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/7/2 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعالم گردید و خانم رزیتا فهامی برای مدت شش ماه به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید. نش��انی محل تصفیه اصفهان- خیابان ش��یخ صدوق جنوب��ی- کوچه نهم- پالک 26- 
کدپستی 8166835131 می باشد. در تاریخ 1391/7/13 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثب��ت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت. م ال��ف/ 11932 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5351 ش��ماره: 2228/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت آبسار تجهیز آیریک سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 44688 و شناسه ملی 10260626060. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/6/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس ش��هر اصفهان- سپاهان ش��هر- بلوار غدیر- ساختمان نگین 7- ورودی آ- واحد 25- 
کدپستی 8179939397 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در 
تاریخ 1391/6/26 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید وامضاء 
قرار گرفت. م الف/ 11292 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5352 شماره: 2261/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارمان گستر اسپادانا سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 47492 و شناس��ه ملی 10260656050. به استناد صورتجلسه مجمع 
عموم��ی فوق العاده مورخ 1391/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد 
ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر: اصفهان- خیابان مصلی- کوچه شهید رضا رضایی- بن بست 
ارحام- پالک 35- کدپس��تی 8164748553 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/6/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت. م الف/ 11385  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ
5353 ش��ماره پرون��ده: 71/91 ش ح 30 نام و نام خانوادگی: زهرا بابک هفش��جانی نام پدر: 
چراغعلی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 30 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان واقع در 
زندان مرکزی اصفهان، وقت حضور: 91/9/13 س��اعت 14، علت حضور: رسیدگی به شکایت 

آقای اسداله حاج هاشمی. شعبه 30 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5354 آقای مسعود ماهوش ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 1258 به شرح دادخواست 
به کالسه 602/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان غالمرضا ماهوش ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 37 در تاریخ 1391/2/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( فاطمه 
حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی ش ش 185 )همسر دائمی متوفی(، 2( علی ماهوش 
ورنوسفادرانی فرزند غالمرضا ش ش 230 )فرزند(، 3- منصور ماهوش ورنوسفادرانی فرزند 
غالمرض��ا ش ش 10 )فرزند(، 4- مس��عود ماهوش ورنوس��فادرانی فرزند غالمرضا ش ش 
1258 )فرزن��د(، 5( فرناز ماهوش فرزند غالمرض��ا ش ش 0-018571-113 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر



تحقیقات نشان داده است گذراندن وقت در اینترنت بر نحوه 
حفظ کردن اطالعات در حافظه تأثیر می گذارد.

دکتر فریبرز نبوت روانپزشک در پاسخ به این که آیا اینترنت 
قاتل حافظه است، گفت: تحقیقات نشان داده است گذراندن 
وقت در اینترنت بر نحوه حفظ کردن اطالعات در حافظه تأثیر 
می گذارد. وی در ادامه مطلب خود افزود: زمانی که همواره 
با اینترنت سر و کار داشته باشید، قادر خواهید بود اطالعات 

مورد نیاز خود را هر زمان به راحتی به دست بیاورید.
  ای��ن روانپزش��ک تصری��ح ک��رد: بنابراین هیچ گاه س��عی 

نمی کنید اطالعات را به حافظه بسپارید،  چرا که آنها همیشه 
در دسترس هستند. نبوت اظهار داشت: ولی اگر تصور کنید 
که این اطالعات قابل دستیابی نیستند و نمی توانید مجددا 
 به آنها دس��ت یابید، مطمئنا آنها را حفظ ک��رده و به خاطر 

می سپارید. 
وی خاطر نش��ان کرد: به این ترتیب بیش از پیش از حافظه 
خود اس��تفاده می کنید. در واقع به خاطر نسپردن اطالعات 

به علت دسترسی راحت به آنها حافظه را ضعیف می کند.
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 امام صادق  )علیه السالم(:
همانا نفرت انگیز ترین مخلوق خدا، بنده ای است که مردم از 

زبان او پرهیز کنند.

مواد غذایی مفید برای کبد 
کدامند؟

مصرف بعضی از مواد غذایی طبیع��ی، فعالیت کبد را در حد مطلوب 
حفظ می کند.

داشتن یک کبد س��الم باعث می شود انرژی بیش��تر و حال بهتری 
داشته باش��یم، ولی کبدی که بیمار است و به درستی کار نمی کند، 
باعث احس��اس خستگی، س��ردرد، اش��کال در تنفس، حساسیت و 
 عدم تحم��ل بعضی مواد غذایی، مش��کالت پوس��تی و افزایش وزن 

می شود.
غذاهای مفید برای کبد به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

     م��واد غذایی که فرآیند س��م زدای��ی و تصفیه کب��د را افزایش 
می دهند.

     مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان که در طی فرآیند سم زدایی 
از کبد محافظت می کند.

در قس��مت زیر به 8 ماده غذایی مهم که برای کبد مفید هس��تند، 
اشاره می شود:

 سیر و پیاز
سیر حاوی آلیسین )یک نوع آنتی اکسیدان( 
بوده که یک ترکیب سولفوردار است و برای 
س��م زدایی بهتر و مؤثرتر کبد الزم است. 
س��یر به کبد کمک می کند تا ب��دن را از 
آلودگی جیوه، بعضی مواد افزودنی موجود 

در غذاها و هورمون استروژن پاک کند.

 انواع کلم )مثل بروکلی، گل کلم، کلم قمری، کلم پیچ و 
کلم بروکسل(

کلم ها دارای خاصیت سم زدایی قوی برای 
کبد هستند. این سبزیجات دارای موادی 
هستند که بعضی سموم را در بدن خنثی 
می کند؛ مثل نیتروزامین های موجود در 
دود سیگار و افالتوکسین موجود در بادام 

زمینی.
همچنین انواع کلم دارای موادی به نام »گلوکوزینوالت« هستند که 
 باعث می ش��ود کبد آنزیم هایی را تولید کند که برای انجام فرآیند 

سم زدایی الزم هستند.

 آب لیمو ترش تازه در آب داغ
آب لیمو ترش تازه را در یک لیوان آب داغ 
بریزید و اول صبح به طور ناش��تا بنوشید 
)البته اگر ناراحتی معده ندارید(. این کار 
باعث می ش��ود کبد پاک شود و عمل سم 

زدایی و تصفیه آن افزایش یابد.
 همچنی��ن تولی��د صف��را را تحری��ک 
می کند، معده و روده را پاک می کند و ح��رکات روده ای را افزایش 

می دهد.

 میوه های غنی از آنتی اکسیدان
بر اس��اس مطالعاتی مش��خص ش��ده که 
 می��وه ه��ای زی��ر بیش��ترین مق��دار 
آنتی اکس��یدان ها را دارند ک��ه به ترتیب 

غنای آنتی اکسیدانی عبارتند از:
 آل��و، کش��مش، زغ��ال اخته، ش��اتوت، 
توت فرنگی، تمشک، پرتقال، گریپ فروت 

سرخ، طالبی، سیب و گالبی.
در طی فرآیند س��م زدایی یا تصفیه کبد، تعداد زیادی رادیکال آزاد 
تولید می شود که برای سالمت کبد مضر است. آنتی اکسیدان ها از 

کبد در برابر آسیب رادیکال های آزاد، محافظت می کند.

  سیب
سیب دارای پکتین اس��ت که می تواند به 
فلزات سنگین موجود در بدن متصل شود 
)به خصوص در روده ب��زرگ( و باعث دفع 

آنها از بدن شود. 
این کار بار کبدی و ظرفیت سم زدایی آن 

را کاهش می دهد.

آرتیشو )کنگر فرنگی(
آرتیشو تولید صفرا را افزایش می دهد. یکی 
از کارهای صفرا این است که سموم بدن را 

از طریق روده پاک می کند.
30 دقیق��ه بع��د از خ��وردن ی��ک گلوله 
 آرتیشو، ترشح صفرا تا صد درصد افزایش 

می یابد.

ساالد سبزیجات برگی شکل تند
این س��االد، ترش��ح و جریان صفرا را در داخل کب��د افزایش داده و 

تحریک می کند؛ مثل اندیو و کاسنی تلخ.

  چغندر
چغن��در، تصفیه خون را تقوی��ت و فلزات س��نگین را در بدن جذب 

می کند.

      نکته قابل توجه:
خوردن این مواد غذایی که در باال ذکر شده است، نمی تواند جایگزین 
داروی تجویز شده توسط پزشک شود و باید همراه با مصرف این مواد 

غذایی، به توصیه پزشک خود در این زمینه نیز عمل کنید.

امروزه علم سرمایه گذاری روندهای بازار سرمایه را تا حد 
قابل توجهی قابل پیش بینی کرده، تا جایی که بسیاری، 
برمبنای پیشگویی های متخصصان، برای خرید یا فروش 
سهامشان تصمیم می گیرند که چگونه در بورس سرمایه 

گذاری کنند.
     اطالعات

 توجه کنید که سرمایه گذاری در بورس تهران یا فرا بورس، 
یک کار تفریحی نیس��ت و یک ش��غل علمی، حرفه ای و 
زمانبر اس��ت،بنابراین هر س��هامداری باید قبل از آن که 
تصمیم بگیرد سهام یک ش��رکت را خریداری کند، باید 
اطالعات کافی درمورد سهام آن شرکت به دست بیاورد. 
روش های علمی زی��ادی برای تحلیل قیمت یک س��هم 
وج��ود دارد که می تواند ش��ما را برای خرید س��هام یک 
ش��رکت یاری دهد. اصوال در دنیا سه روش اساسی برای 
خرید سهام یک ش��رکت وجود دارد: 1- روش تکنیکال 

2- روش تحلیل بنیادی 3- روش مدرن.
    کارگزار

شما نمی توانید به طور مستقیم اقدام به خرید سهام یک 
شرکت در بورس یا فرا بورس کنید. برای این کار الزم است 
سفارش خود را به یک کارگزار بدهید تا آن کارگزار سهام 
مورد نظر ش��ما را خریداری کند. در واقع کارگزار حلقه 

ارتباطی و حلقه واسط بین بورس و سهامداران است. 
    سهامداری

از آنجا که دادوس��تد اوراق بهادار با اس��تفاده از سیستم 
رایانه ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می شود، 
الزم اس��ت هم��ه خری��داران و فروش��ندگان دارای کد 
سهامداری منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس 
آن، به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. کد معامالتی، 
شناسه ای هشت کاراکتری است که براساس مشخصات 
و اطالعات فردی س��رمایه گذار - ازجمله کد ملی وی- و 
به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می شود. این کد 
در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی، 

تشکیل شده است.
    دریافت فرم دستور خرید

پس از آن که س��هم مورد نظر خود را براس��اس تحلیل، 
انتخاب و برای خرید س��هام به یک ش��رکت کارگزاری 
مراجعه کردید، باید فرم مخصوص خرید سفارش سهام را 
از کارگزار دریافت کنید تا از طریق آن، سهم مورد نظرتان 
را س��فارش دهید. در این فرم اطالعات م��ورد نیاز اعم از 
مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه گذار، نام، 
تعداد و قیمت اوراق بهادار و چگونگی پرداخت یا دریافت 

وجه، قید می شود. 
    واریز وجه به حساب کارگزار

پس از اعالم تصمیم نهایی خرید سهام به کارگزار و تکمیل 
فرم های مربوط به س��فارش خرید، کارگزار مربوطه یک 
شماره حس��اب بانکی به س��هامدار اعالم خواهد که باید 
وجه مربوط به خرید س��هام به این ش��ماره حساب واریز 
شود، چنانچه پس از خرید سهام رقم واریز شده کمتر یا 
بیشتر از مبلغ کل سهام باشد، مابه التفاوت آن با سهامدار 

محاسبه خواهد شد.
    دریافت برگه گواهی خرید سهام

پس از آن که کارگزار، س��هام یک ش��رکت را خریداری 
کرد و کلیه مدارک نقل و انتقال آن سهام به تأیید مراجع 
مربوط رس��ید، یک گواهی یا سند برای س��هامدار صادر 
می شود که معرف مالکیت سهام آن ش��رکت است. این 
برگه معموال در طول یک دوره دو هفته ای یا شاید بیشتر 
صادر می شود و هر سهامدار می تواند با مراجعه به کارگزار 
خود برگه گواهی خرید سهام را دریافت کند. در این برگه 
کد س��هامداری، نام س��هامدار و همچنین میزان سهام 

خریداری شده درج شده است.
    مرجع شکایت از کارگزار

ممکن است س��هامداران در فرآیند خرید و فروش سهام 
با مشکالتی مواجه شوند. چنانچه ضرر و زیانی به هریک 
از سهامداران وارد شود که ناشی از کوتاهی یک کارگزار 
بوده، سهامدار می تواند به مراجع رسیدگی به شکایت از 
کارگزاران مراجعه کند. در درجه اول سهامدار می تواند به 
کانون کارگزاران مراجعه کند تا از این طریق مشکل خود 
را حل و فص��ل کند و درصورتی که نظرش تأمین نش��د، 
می تواند ازطریق مراجع باالتر نظیر سازمان بورس و اوراق 

بهادار موضوع شکایت خود را پیگیری کند.
    نحوه دنبال کردن روند قیمت سهام

یکی دیگر از وظایف س��هامداران، پیگی��ری روند قیمت 
سهام شرکتی است که س��هام آن را خریداری کرده اند. 
سهامداران می توانند روند روزانه قیمت سهام شرکت خود 
را مستقیما از س��ایت بورس تهران و فرا بورس پیگیری و 

دنبال کنند.
    توجه به اطالعیه ها

نکته مهم دیگر برای هر سهامدار، بازخوانی اطالعیه هایی 
است که ازس��وی نهاد ناظر بازار یا مدیر معامالت منتشر 
می ش��ود. ش��رکت های بورس عموما گزارش های مالی 
خود را به صورت سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه و یک ساله 
منتش��ر می کنند که حاوی نکات بسیار مهمی برای یک 

سهامدار است. 
    برگزاری مجمع عمومی

مدیران ش��رکت های بورس موظفند در پایان سال مالی 
خود، آخرین اقدامات انجام ش��ده در سال مالی گذشته 
و همچنی��ن برنامه های ش��رکت را برای س��ال آینده به 
سهامداران توضیح دهند. مدیرعامل یک شرکت بورسی 
باید درباره افزایش یا کاهش سود س��االنه یک شرکت و 
نحوه صرف هزینه ها و چگونگی ایجاد درآمد به سهامداران 

پاسخ دهد.
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عکس نوشت

برخی چربی ها در مقادیر کم برای بدن شما مفید هستند، در حالی که شما سعی دارید چربی های 
مصرفی در رژیم غذایی خود را محدود کنید، باید توجه داشته باشید که چربی ها در مقادیر کم 

برای بدن شما مفیدند.
 محقق��ان از نظام بهداش��تی دانش��گاه میش��یگان برخ��ی مزای��ای چربی ها را برش��مردند: 
چربی های اش��باع ش��ده در مقادی��ر مح��دود، منابع خوب��ی از آنت��ی اکس��یدان ها، از قبیل 
 س��لنیوم و ویتامین E هس��تند. چربی های س��الم در مقادیر محدود، توانایی بدن برای جذب

 مواد مغذی ض��روری از طریق دیگر غذاه��ا را افزای��ش می دهند ومی توانند به پیش��گیری و 
 درمان بیماری های قلبی، دیابت، چاقی، س��رطان، بیماری های التهاب��ی و درد عضالنی کمک 
کنند.تحقیقات نشان می دهد که چربی های سالم می تواند به بدن کمک کند تا لخته شدن خون، 

التهاب، کلسترول و فشار خون بهبود یابد.

قرمز، نارنجی، زرد، س��بز، آبی، نیلی، بنفش؛ تجلی این رنگ ها در رنگین کمان های ملت 
رنگین کمان در آفریقای جنوبی به حدی است که هنرمندان س��عی کردند نمایی از این 

رنگین کمان ها را در شهر کیپ تاون ایجاد کنند.
این تصویر رنگین کمان شبیه سازی ش��ده از روی رنگین کمان های آفریقای جنوبی در 

جاده ای در شهر تاون است.
 این رنگین کمان با آب و نور خورش��ید درست شده است. آب به وس��یله یک پمپ فشار 
 باالی بنزین پاش��یده می ش��ود و ذرات آب پخش ش��ده در فضای اط��راف به کمک یک 
نازل مخصوص اتمیزه کردن و نور خورش��ید تجزیه می شود و یک رنگین کمان مصنوعی 
فوق العاده زیبا را به وجود می آورد. برای ایجاد این رنگین کمان یک س��ال زمان س��پری 

شده است.

استفاده از گوشی های هدفون برای گوش دادن به موسیقی 
از طری��ق MP 3،ipod و س��ایر اب��زار الکترونیک��ی ای��ن 
 روزها در می��ان بس��یاری از جوانان،  دانش��جویان و یا حتی

  مس��افران تاکس��ی ها و وس��ایل نقلی��ه عموم��ی متداول 
شده است.

پزشکان هشدار می دهند که هرچند گوش دادن به موسیقی 
امری ع��ادی و لذت بخش اس��ت، اما تماس زی��اد و طوالنی 
 مدت با ص��دای بلند می تواند به گوش ها آس��یب جدی وارد 

کند.
به عالوه در بلندمدت این عادت می تواند منجر به ناشنوایی 

دائمی شود. 
برای پیشگیری از این قبیل آسیب ها ما به شما دستورالعملی 

کاربردی برای اس��تفاده مناس��ب و اس��تاندارد از این لوازم 
توصیه می کنیم تا با عمل به آنه��ا از گوش های خود در برابر 

آسیب های احتمالی در آینده جلوگیری کنید. 
این دستورالعمل عبارت است از:

     اس�تفاده از محافظ گوش: اگر مجبور به اس��تفاده از 
هدفون هستید، برای محافظت از گوش های خود می توانید 
از محافظ گوش یا وس��یله ای با عنوان »گوش گیر« استفاده 
کنید تا از شدت صدا کاسته ش��ود و به عالوه تا می توانید از 

صدای بلند دوری کنید.
     از هدفون های مرغوب استفاده کنید: از گوشی هایی 
که جنس مرغوب تر دارند و صداهای اضافی را حذف می کنند 
استفاده کنید، چون اگر جنس هدفون نامرغوب باشد، مجبور 
می شوید دائم صدا را باال ببرید و همین امر بیشتر به گوشتان 

آسیب می رساند.
     به گوش های خود اس�تراحت دهی�د: خودتان را به 
Mp3 و ipod س��نجاق نکنید و زمان مدت استفاده از این 
وس��ایل را حتی المقدور کاهش دهید. به ع��الوه در فواصل 
کوتاه از این وسایل اس��تفاده کنید و هرازگاهی به گوشتان 

استراحت بدهید.
    صدای mp3  را کم کنید: هرگز با صدای خیلی بلند به 

mp3 شخصی خود گوش ندهید.
     حد صدای بلند را تشخیص دهید: اگر صدای آهنگ 
یا فایل صوتی که می شنوید به قدری است که شما را ناراحت 
می کند یا صداهای اطراف خود را نمی شنوید و یا فرد کناری 
ش��ما صدای آهنگ را در مواقعی که هدفون داخل گوشتان 

است می ش��نود، این بدان معنی است که صدای mp3 شما 
خیلی بلند است و حتما به گوشتان آسیب وارد می کند. شاید 
شنیدن موس��یقی با صدای بلند خیلی هیجان آور و معرکه 
باشد، اما مطمئن باش��ید که به تارهای شنوایی شما آسیب 

خواهد رساند.
     برای اس�تفاده از هدفون مق�ررات بگذارید: برای 
اس��تفاده از هدفون مخصوصا برای گوش دادن به موسیقی، 
قوانینی را ب��رای خود تعیین کرده و خ��ود را ملزم به رعایت 
آنها کنید؛ ب��رای مثال صدای Mp3 را از 50 درصد بیش��تر 
 نکنی��د و ی��ا در روز بی��ش از 90 دقیق��ه ب��ه Mp3  گوش 

ندهید.
     برای حفاظت بیش�تر، گوش های خ�ود را به طور 
طبیعی چرب نگه داری�د: برای تمیز ک��ردن گوش ها به 
جای پاک کردن گوش با دس��تمال، هفته ای یک نوبت یک 
قطره روغن زیتون داخل هرگ��وش بریزید تا به طور طبیعی 

چرب شوند.
     همیشه از هدفون س�الم استفاده کنید: اگر متوجه 
هر نوع آس��یب جزئی در هدفون شدید س��ریع آنها را با یک 
گوش��ی س��الم تعویض کنید و منتظر نمانید تا کامال خراب 
شود. استفاده از گوشی خراب احتمال آسیب دیدگی گوش ها 

را تشدید می کند.
     برای مراجعه به متخصص تأخی�ر نکنید: به محض 
این که متوجه کوچک ترین مشکل ش��نوایی در گوش های 
 خود شدید سریع به متخصص مراجعه کنید و این امر مهم را 

به تعویق نیندازید.

متفاوت ترین رنگین کمانمصرف چربی ها را فراموش نکنید

خودتان را به MP3 سنجاق نکنید

 یک کیوسک فروش کتاب 
در بخارست رومانی

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

اینترنت؛  قاتل خاموش حافظه!
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