
اصفهان از صادرات کشور سبقت گرفت

1+5 منطقی باشد مسأله حل می شود

 تماشای »آفریقا« 
را  از دست ندهید 

معاون کل سازمان توسعه و تجارت:

سخنگوی وزارت امور خارجه :

 راه اندازی شعبه ای از 
مرکز مبادالت ارزی در اصفهان  4

 فوتسال
65 به ماتادورها رسید

4

گرما در»آخرین 
5روزهای زمستان«  

اوباما در نیویورک وضعیت 
فاجعه بزرگ اعالم کرد

از توسعه در صنعت گردشگری خبری نیست

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا به دنبال ورود ابر طوفان سندی 
در نیویورک، وضعیت »فاجعه بزرگ« اعالم کرد. اوباما در این باره 
گفت که در پی ورود ابر طوفان س��ندی در نیویورک فاجعه ای 

بزرگ به وجود آمده است.

 چایخانه سنتی! 
موسیقی راک 

چایخانه ک��ه در ایران حدود 400 س��ال قدم��ت دارد، 
اولین بار برای نوش��یدن چ��ای و رفع خس��تگی روزانه 
شکل گرفت، ولی با گذش��ت زمان تبدیل شد به محلی 
 برای خ��وردن ناه��ار و ش��ام و همچنین ام��وری مثل 
اطالع رس��انی، پخش افکار و اخبار اجتماعی، فرهنگی 
 و حتی سیاس��ی و درکناراین برنامه ها، سرگرمی هایی

 چ��ون مدیح��ه س��رایی، نقال��ی، ش��اهنامه خوان��ی، 
غزل خوانی، سخنوری، مشاعره و برنامه های موسیقی به 

شکل تکنوازی، گروه نوازی و آواز نیز اجرا می شد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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تماشای فیلم ترسناک
5

 مثل رژیم گرفتن است

 نبرد دایی فرهاد
در انتظار چپ کردن قطار6

رامین مهمانپرس��ت، س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان 
 در نشس��ت هفتگی خود در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره اظهارات 
رییس مجلس مبنی بر این که باید تکلیف آمریکا را روشن کنیم، 
گفت: این که آقای الریجانی مطلبی را فرمودند، خودشان در آ ینده 
توضیحات الزم را خواهند داد و تکلیف آمریکا را نیز از نظر من خدا 

باید روشن کند. 
وی همچنین درباره دس��تگیری تعدادی از خبرنگاران در ترکیه 
و تحلیل روزنامه تهران تایمز مبنی بر این که اردوغان نخس��تین 
زندانبان خبرنگاران اس��ت، گفت: ادعاهای نقض حقوق بش��ر از 
سوی رسانه های غربی چیز قابل توجهی نیست. آنها درباره خیلی 
از موضوع ها ادعاهایی دارند که خود نیز باور نمی کنند و بهتر است 
خیلی به این موضوع توجه نکنیم. آنها خودشان حقوق بشر را بیشتر 

نقض می کنند.

اگ�ر 1+5  منطقی در مذاکرات ش�رکت کند، مس�أله 
به سرعت قابل حل است

مهمانپرست در پاسخ به س��ؤال دیگری در این باره که رسانه های 
غربی از تالش کشورهای1+5 برای تدوین بسته جدید پیشنهادی 
به تهران و لغو برخی از تحریم ها خبر داده اند، گفت: اخبار متعددی 
در رابطه با بحث مذاکرات ایران و 1+5 منتشر می شود که هیچ کدام 
از آنها تا زمانی که به صورت رسمی از طرف نمایندگان کشورمان 

مطرح شوند، قابل توجه نیست.
 وی ادام��ه داد: تیم مذاک��ره کننده هس��ته ای ما نقط��ه نظرات 
خ��ود را اعالم ک��رد و منتظر پاس��خ ط��رف مقابل بوده ای��م. اگر 
 1+5 با یک رویک��رد منطقی در مذاکرات ش��رکت کند، مس��أله

 به سرعت قابل حل است.  
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 قاچاق بنزین
 افزایش یافت

 نبرد ذوب آهن
 با ذوب آهن

 ضعف برخی مدیران
  باعث خود تحریمی

 شده است

 حق با آیت اهلل 
آملی الریجانی  است

 فوت 13 زائر ایرانی
 در سرزمین وحی
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آگهی مناقصه
شهرداری گز برخوار در نظر دارد پروژه اجرای بهسازی بلوار مسجد جامع 
شهر گز را با اعتبار 1/700/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 
1391/8/23 به دبیرخانه ش��هرداری یا سایت ش��هرداری گز برخوار به 

آدرس www.gazborkhar.ir مراجعه فرمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

امینیان پور- شهردار گز برخوار 

نوبت اول

كسب رتبه برتر روابط عمومی شركت توزيع برق شهرستان 
برترين  »جشنواره  ارتباطی  پژوهش  بخش  در   اصفهان 
روابط عمومی های ايران« بی شک مرهون تالش مدبرانه 
عرصه  در  محترم  همكاران  و  شركت  آن  عمومی  روابط 
ارتباطات و پژوهش است. ضمن تبريک اين موفقيت بزرگ، 
برايتان در سايه توجهات حضرت وليعصر )عج( از درگاه 

باری تعالی پيشرفتی روزافزون را برای شماخواهانيم.

روابط عمومی محترم
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

روزنامه زاینده رود

به دلیل بی توجهی مسئوالن
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چهره روزيادداشت

 توکیو می خواهد  از تحريم ها 
علیه ايران معاف شود 

یک روزنامه ژاپنی در گزارش��ی، از تقاضای رسمی وزیر دارایی ژاپن از 
وزیر خزانه داری آمریکا برای معاف شدن این کشور از اعمال تحریم های نفتی 
علیه جمهوری اس��امی ایران خب��ر داد. بنابر این گ��زارش، کوریکی 
جوجیما، وزیر دارایی ژاپن در روز 11 اکتبر گذشته در دیدار با تیموتی 
گیتنر از وی تقاضا کرده که بانک های ژاپنی را از اعمال این تحریم ها 

که در راستای بلوکه کردن درآمدهای نفتی ایران است، معاف کند.

تظاهرات در بحرين ممنوع شد
مسئوالن بحرینی تصمیم گرفتند که تمام تجمع های اعتراض آمیز را 
ممنوع کنند. به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، وزارت کشور بحرین 
در بیاینه خود ماهی��ت و چگونگی تدابیری را ک��ه علیه اعتراض های 
جدید اتخاذ خواهد شد، مشخص نکرده است، اما در بیانیه به این مسأله 
اشاره شده که امکان دارد گروه های سیاسی شیعه مسئول اعتراض ها 
شناخته و بازداشت شوند. این تصمیم ساختار وضعیت فوق العاده را به 
کشوری که اهل سنت بر آن حکمرانی می کند، بازمی گرداند. پیش تر 
خاندان حاکم در بحرین اجازه اعتراض ها و راهپیمایی های محدود را 
داده بود، اما بیشتر اقدامات خشونت آ میز در خارج از تجمع های مجاز 

صورت می گرفت.

من را با قداره کشی  و رژلب چه کار؟
جعفر شجوني، عضو جامعه روحانیت مبارزگفت: یک شبکه آمریکایي 
دو تصویر از من به نمایش گذاشت؛  یکي در حال قداره کشي و دیگري 
در حال ترانه خواندن با لب ه��اي رژ مالیده! آخر من را با قداره و رژ لب 

چه کار است؟ این ها توطئه وطن فروشان و الابالي هاست.

 بهره برداری ازشبیه سازهای 
جنگنده های ايران

مع��اون فرمان��ده نی��روی هوای��ی ارتش ب��ا بیان ای��ن ک��ه قادریم 
شبیه سازی های بس��یار پیچیده و به روزی را تولید کنیم، از طراحی، 
س��اخت و ارتقای شبیه س��ازهای مهم ترین جنگنده ه��ای نهاجا در 
داخل کش��ور خبر داد. امیر خلبان منوچهر یزدان��ی، معاون تربیت و 
آموزش نیروی هوایی ارتش با اش��اره به جایگاه سیموالتورها یا همان 
شبیه س��ازها در آموزش خلبانان جنگنده ها گفت: شبیه سازها نقش 
بسیار برجس��ته و عمده ای در آموزش های تخصصی، به ویژه پروازی 

به عهده دارند.

ايران هیچ ارتباطی با کارخانه 
تسلیحات سازی الیرموک ندارد

 وزارت خارجه س��ودان در بیانیه ای اعام کرد: ایران هیچ ارتباطی با 
کارخانه تسلیحات سازی الیرموک در جنوب خارطوم ندارد.

در این بیانیه گفته شده اس��ت: تولید صنایع نظامی س��ودان وابسته 
به هیچ طرف خارجی نیس��ت و ایران و هم پیمانانش به س��احی که 
در س��ودان تولید می ش��ود احتیاجی ندارند. خاطرنش��ان می ش��ود 
 چهار فروند جنگنده رژیم صهیونیس��تی س��ه ش��نبه ش��ب کارخانه 
تسلیحات سازی الیرموک در سودان را هدف حمله قرار دادند که بر اثر 

آن چهار نفر کشته و 35 تن زخمی شدند.

 راه اندازی نخستین
 موتور جستجوی بومی

 رضا تق��ی پ��ور، وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات در حاش��یه 
 مراس��م افتتاح ش��بکه ملی س��امت با بیان این که موتور جستجوی

»پارس��ی جو« هم اکنون به صورت آزمایش��ی راه اندازی شده، اظهار 
داشت: این پروژه هر روز رو به تکمیل ش��دن است. وی با بیان این که 
این پروژه از سوی وزارت ارتباطات مجوزهای راه اندازی خود را گرفته، 
گفت: مراحل تکمیل این موتور جس��تجو و افزای��ش تعداد صفحات 
جستجوی آن نیازمند حافظه های بسیار زیاد و تجهیزاتی است که به 
مرور در حال آماده سازی است. وی گفت: پروژه های موتور جستجوی 
دیگری نیز در مرحله تولید است و مقدمات آن به زودی آماده می شود 
که وزارت ارتباطات از این پروژه های بوم��ی و حجیم، حمایت الزم را 

به عمل می آورد.

پیشنهاد ايران برای تفکیک 
جنسیتی طواف کعبه

حجت االسام والمسلمین س��ید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت با ارائه پیشنهادی به مسئوالن عربستان سعودی، 
خواستار اعمال تفکیک جنس��یتی طواف خانه کعبه در مناسک حج 
تمتع شد و اعام کرد: با تفکیک جنس��یتی معنویت طواف خانه خدا 

برای زائران افزایش می یابد.

رامین مهمانپرست، س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
نشس��ت هفتگی خود در پاسخ به س��ؤالی درباره اظهارات رییس 
مجلس مبنی بر این که باید تکلیف آمریکا را روشن کنیم، گفت: 
این که آقای الریجانی مطلب��ی را فرمودند، خودش��ان در آ ینده 
توضیحات الزم را خواهن��د داد و تکلیف آمری��کا را نیز از نظر من 
خدا باید روش��ن کند. وی همچنین درباره دستگیری تعدادی از 
خبرنگاران در ترکیه و تحلیل روزنامه تهران تایمز مبنی بر این که 
اردوغان نخستین زندانبان خبرنگاران است، گفت: ادعاهای نقض 
حقوق بشر از سوی رسانه های غربی چیز قابل توجهی نیست. آنها 
درباره خیلی از موضوع ها ادعاهایی دارند که خود نیز باور نمی کنند 
و بهتر است خیلی به این موضوع توجه نکنیم. آنها خودشان حقوق 

بشر را بیشتر نقض می کنند.

اگر 1+5  منطقی در مذاکرات ش�رکت کند، مس�أله 
به سرعت قابل حل است

مهمانپرست در پاسخ به س��ؤال دیگری در این باره که رسانه های 
غربی از تاش کشورهای1+5 برای تدوین بسته جدید پیشنهادی 
به تهران و لغو برخی از تحریم ها خبر داده اند، گفت: اخبار متعددی 
در رابطه با بحث مذاکرات ایران و 1+5 منتشر می شود که هیچ کدام 
از آنها تا زمانی که به صورت رسمی از طرف نمایندگان کشورمان 
مطرح شوند، قابل توجه نیس��ت. وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده 

هس��ته ای ما نقطه نظرات خود را اعام کرد و منتظر پاسخ طرف 
مقابل بوده ایم. اگر 1+5 با یک رویکرد منطقی در مذاکرات شرکت 
کند، مسأله به سرعت قابل حل است.  سخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: کافی اس��ت که آنها حقوق هس��ته ای و حق داشتن 
چرخه س��وخت برای اهداف صلح آمیز ما را به رسمیت بشناسند 
و موضوع حل خواهد شد. وی در پاسخ به س��ؤالی در این باره که 
برخی از رسانه ها اعام کرده اند که کارخانه مورد هدف قرار گرفته 
در سودان مربوط به تسلیحات هسته ای ایران بوده است، بیان کرد: 
مقامات مختلف هر نوع ارتباط هدفی با کشورمان را که توسط رژیم 
صهیونیستی در سودان منفجر شده است تکذیب کرده اند. رژیم 
صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر کارهای خود از این بهانه ها 
اس��تفاده می کند. این که رژیم صهیونیستی بخواهد با استفاده از 
این بهانه  ها تهدیدات خود را به کشورمان اعمال کند تأثیر ندارد و 
اسرائیل ضعیف تر از آن است که در برابر قدرت بزرگی مانند ایران 
عملیات داشته باشد. این حرف ها نش��انه ضعف آنهاست و آنها به 
خوبی می دانند که با هر گونه اش��تباه نظامی، سرنوشت بدی در 
انتظارشان خواهد بود. مهمانپرس��ت درباره انتشار اخباری مبنی 
بر مذاکره ایران و آمریکا و دیدار والیتی با مقامات آمریکایی گفت: 
اخباری که در رابطه با مذاکرات بین ایران و آمریکا منتشر می شود 
همه دارای منابع آمریکایی هس��تند و بیشتر مصرف داخلی برای 
انتخابات ریاست جمهوری این کش��ور را در پی دارند. وی افزود: 

مسئولین کشور ما بارها هر گونه مذاکره ای با آمریکا را رد کرده اند 
و اگر واقعاً ادعاهایی در آمریکا برای تغییر رویکرد مطرح می شود 
باید این رویکرد را در عمل ارزیابی ک��رد، نه با حرف هایی که هیچ 
پش��توانه ای ندارد و تنها احزاب آمریکا از آن بهره مند می ش��وند.

س��خنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در رابط��ه با این که بین 
واش��نگتن و انگلیس چه توافقی صورت گرفته نی��ز این مطلب را 
می توان از موضع گیری کشورها در قبال ایران بررسی کرد، اما بهتر 
است کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا نیروهای نظامی 
خود را از منطقه بیرون ببرند تا منطقه آرامش پیدا کند و هم این که 
نیروها را صرف مشکات داخلی این کشورها و بحران هایی که در 

 آینده در انتظارشان است بکنند.

 موضع ايران در قبال انتخابات آمريکا
وی درباره موضع وزارت امور خارجه کشورمان در قبال انتخابات 
آمریکا گفت: از نظر جمهوری اس��امی ایران ه��ر دولتی که روی 
کار بیاید و حقوق ملت ها را محترم بش��مارد و دس��ت از خشونت 
با ملت ما برداشته و نسبت به گذشته اظهار ندامت کند، می تواند 
به تدریج این خاطره ها را از اذهان ملت ما کنار ببرد. مهمانپرست 
افزود: هر فردی که روی کار بیاید اگر همان سیاست ها و دشمنی ها 
و خصومت ها را با ملت ما تک��رار کند، تأثیری جز این که ملت ما با 
عزم راسخ از استقال کشور دفاع کند برایش نخواهد داشت؛ چرا که 
ملت ما اجازه نمی دهند که فشارهای سیاسی و محدودیت ها هویت 
کشور را از بین ببرد.وی درباره انتشار اخباری مبنی بر همکاری باکو 
و یهودی ها گفت: ایران و آذربایجان دارای روابط خوب و گسترده ای 
هستند و زمینه های همکاری ما را به سمتی هدایت می کند که از 
همه ظرفیت ها برای توسعه روابط استفاده کنند و نباید اجازه دهند 

روابط تحت الشعاع قرار گیرد. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: رژیم صهیونیس��تی 
بیش از اندازه در رس��انه ها به عنوان یک عام��ل تأثیرگذار مطرح 
می ش��ود. اس��رائیل به این اندازه نمی تواند بین رابطه کشور ما و 
آذربایجان قرار گی��رد و همه باید دقت کنند که روابط کش��ورها 
تحت الشعاع رژیم صهیونیس��تی قرار نگیرد. وی همچنین درباره 
آلوده سازی خزر از سوی یک شرکت نفتی و اقدامات ایران در این 
 باره گفت: کشورهای حاشیه خزر در زمینه های مختلف از جمله 
 محیط زیس��ت فعال هس��تند و با همکاری همه کش��ورها حفظ 
محیط زیست را در دستور کار قرار داده اند. بارها این موضوع مطرح 
شده و همه باید پیگیری کنند که شرکت های نفتی دریای خزر را 

آلوده نکنند. 
مهمانپرست همچنین درباره کشتار مسلمانان در میانمار و سکوت 
مجامع بین المللی گفت: متأسفانه درگیری های قومی در میانمار 
تا کنون تلفات انس��انی بس��یاری همراه داش��ته و همچنان ادامه 
دارد؛ باید همه ت��اش کنند و جلوی این اتفاق گرفته ش��ود. وی 
با اشاره به این که از طرف برخی از کش��ورها فتنه ای برای تبدیل 
درگیری های قومی به مذهبی در حال ش��کل گیری اس��ت، بیان 
 کرد:  مس��لمانان باید در کنار بودایی ها در کش��ور میانمار زندگی 

مسالمت آمیزی داش��ته باش��ند و درگیری ها  باید با کمک دولت 
میانمار و س��ایر کش��ورهای مس��لمان هر چه زودتر خاتمه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:  این که مجامع بین المللی 
و مدعیان حقوق بشر سکوت کرده اند، افکار عمومی را بیشتر آگاه 
می کند که ادعای حقوق بش��ری آنها گزینش��ی و تنها برای نفع 
خودشان است و تبدیل به ابزاری در دست این قدرت ها شده است. 
وی درباره ورود نیروهای مختلف از جمله جدایی طلبان چین به 
سوریه و همچنین نقش سلفی ها در به آشوب کشیدن لبنان افزود: 
بحرانی که در منطقه دامن زده می شود، قطعاً اهداف آمریکایی و 
صهیونیستی را پیگیری می کند. ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه تنها 

به نفع رژیم صهیونیستی و حامیان اوست. 
مهمانپرست با اشاره به این که آنها برای ناامن کردن منطقه از همه 
گروه ها حتی گروه های تروریستی استفاده می کنند، اظهار داشت:  
ما به طور جدی به دنبال این هستیم که از ورود جریانات در سوریه 
جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: ورود افراد خارجی نشان می دهد که 
کشورهایی در خارج از منطقه تمایل ندارند اصاحات الزم توسط 
نمایندگان مردم و دولت به چارچوب توافقی برس��د و تاش های 
نمایندگان سازمان ملل نیز با مخالفت این کشورها روبه رو می شود 
و تاش می کنند این اقدامات به نتیجه نرسند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه خاطرنشان کرد: همین جریان و خط در داخل لبنان 
و سایر کش��ورهای منطقه نیز قابل مشاهده اس��ت. آنها به دنبال 
بی ثبات کردن منطقه هستند و فکر می کنند اگر کشورهای اسامی 

و منطقه با یکدیگر درگیر شوند مجالی برای اسرائیل خواهد بود.

 پارلمان اروپا درخواست سفر به ايران را داشت
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره لغو سفر هیأت پارلمانی 
اروپا به تهران گفت: روابط پارلمانی بین کش��ورها کامًا مرس��وم 
است و ظرفیت برای توسعه همکاری  ها ش��ناخته می شود. بین 
کش��ور ما و اروپا نیز این رواب��ط وجود داش��ته و دارد و هم اکنون 
نیز هیأتی از پارلمان آلمان در ایران هس��تند. وی با اش��اره به این 
که پارلمان اروپا درخواس��ت داش��ت که نمایندگان آنها به ایران 
بیایند و این امر نیز مورد اس��تقبال مجلس بود، بیان کرد: خیلی 
از کش��ورها تاش کردند جلوی این س��فر را بگیرن��د و در نهایت 
نیز با فش��ارهای کش��ورها هیأت پارلمان��ی اروپا درخواس��تی را 
مطرح کرد که به عنوان پیش ش��رط م��ورد قبول ما نب��ود. ما به 
هیچ کش��وری اجازه دخالت در ام��ور کش��ورمان را نمی دهیم و 
هرگاه قصد آنها این بود ک��ه در امور کش��ورمان دخالت نکنند و 
 روابط پارلمانی به نفع روابط دو جانبه باش��د، م��ی توانند به ایران

سفر کنند. مهمانپرست در پاس��خ به سؤالی درباره نیاز به سوخت 
باالی20 درصد برای زیردریایی ها و این که آیا ایران غنی س��ازی 
اورانیوم باالی20 درصد خواهد داش��ت، گفت: چیزی که در عمل 
فعالیت صلح آمیز هسته ای را مشخص می کند مذاکرات نمایندگان 
ما با گروه 1+5 است. مذاکرات دارای چارچوب روشن و شفاف است 
و بحث های متفرقه نیز در همان نشس��ت های نمایندگان ایران و 

1+5 قابل حل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه : 

1+5 منطقی باشد مسأله حل می شود 

اخبار کوتاه 

 شرايط زيادی برای گفتگو
 با آمريکامورد نیاز است 

کاظم جاللی 

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی
ش��رایط خیلی زیادی برای فراهم ش��دن فضای گفتگو میان ایران 
و آمریکا مورد نیاز اس��ت. ما باید بدانیم س��طح چالش م��ا با آمریکا 
تا کجاس��ت؛ اول آن را تعریف کنیم و س��پس متناس��ب با س��طح 
چالش، باید ببینیم آیا امروز روز گفتگو اس��ت ی��ا خیر. در آمریکا دو 
نظریه وجود داش��ته و دارد؛ یکی نظریه برخورد با ای��ران و دیگری 
نظریه مذاکره با ایران. حتی 
در مناظ��رات انتخاباتی که 
آقای رامنی بیش��تر طرفدار 
برخ��ورد با ای��ران ب��ود، در 
انتها این بحث ک��ه برخورد 
و حمله راه حل آخر اس��ت 
مواض��ع  از  و  مط��رح  را 
 ابتدایی خود عقب نش��ینی 

کرد.
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فوت 13 زائر ایرانی در سرزمین وحی 

سرپرست حجاج ایرانی در س��رزمین وحی از فوت 13 زائر ایرانی از ابتدای مناسک حج تاکنون در 
عربستان سعودی خبر داد و اعام کرد: با این وجود، هم اکنون از هیچ گونه زائر مفقود شده در بین 

کاروان های ایرانی گزارش نشده است. 

رونمايی از پهپاد  جديد 
ايران در سال آينده 

اسرائیل به ابعاد قدرت 
نظامی ايران پی برده 

امیر سرتیپ اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا در رابطه 
با زمان رونمایی پهبادهای جدید ایرانی که گفته می شود قابلیت برد باال و 
حمل مهمات را دارند، اظهارداشت: انش��اءاهلل به زودی این اتفاق می افتد 
و دهم ش��هریور س��ال آینده، مصادف با روز پدافند هوای��ی، از این پهباد 
 رونمایی خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با نفوذ پهباد 
 حزب اهلل به آسمان رژیم صهیونیس��تی و این که گفته شده پهباد به پرواز 
درآمده متعلق به ایران بوده نیز گفت: جمهوری اس��امی ایران در بخش 
ساخت پهباد پیش��رفت های بسیار زیادی داشته اس��ت که فقط مختص 
نیروهای مس��لح نبوده و از همه دانش کشور در بخش دانشگاهی استفاده 

شده است؛یعنی همه دانشگاه های ما در این زمینه نقش داشته اند. 

 سردار وحیدی در گفتگویی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی قدرت جمهوری 
اسامی ایران را در ابعاد مختلف مش��اهده کرده و به آن آگاهی دارد، لذا این 
قدرت را در خود نمی بیند که علیه کشورمان اقدام احمقانه ای انجام دهد. وی 
خاطر نشان کرد: آنها با توجه به این که می دانند قادر به انجام عملیات نظامی 
 علیه جمهوری اس��امی نیستند، اما از س��خن گفتن در این خصوص قصد 
بهره برداری دارند و با به راه انداختن یک جنگ روانی، بر کشورهای دیگر اهرم 
فشاری می شوند تا خواسته هایشان را تحقق بخشند؛ هر چند در حال حاضر 
هم از این مواضع عقب نشینی کرده اند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  
تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران با تمام توان در مقابل هر تهدیدی ایستاده 

و به هر تهاجمی پاسخ پشیمان کننده ای خواهد داد.

والدیمیر پاولوف، معاون رییس اداره س��اخت نیروگاه های 
اتمی در ایران و ترکیه در شرکت اتم استروی اکسپورت، در 
مصاحبه با خبرگزاری نووستی گفت که واحد اول نیروگاه 
اتمی بوش��هر در اواخر ماه مارس س��ال 2013 میادی به 
ایران تحویل داده می شود. پاولوف افزود: کارها در واحد اول 
نیروگاه اتمی بوشهر طبق زمانبندی توافق شده با ایران انجام 
می گیرد و مطابق آن، تحویل این واحد به سفارش دهنده 
برای اواخر ماه مارس در نظر گرفته شده است. وی با اشاره 
به خصوصیات نیروگاه اتمی بوش��هر که در ساختمان های 
احداث شده توس��ط یک ش��رکت آلمانی و با اس��تفاده از 
تجهیزات معاصر روسی ساخته می شود، ادامه داد: به این 
دلیل ما مجبور شده ایم آزمایش ها و بازرسی های بیشتری 
را در این نیروگاه انجام دهیم. اظهارات وی در حالی مطرح 
می شود که شهریور ماه ایگور مزنین، رییس عملیات محلی 
پیمانکار روسی ساخت نیروگاه بوش��هر اعام کرده بود در 
پایان سال 2012  ایران کنترل کامل نیروگاه اتمی بوشهر را 
به دست می گیرد. مزنین به خبرگزاری نووستی گفته بود که 
نیروگاه بوشهر در هفته آخر دسامبر سال جاری )4 تا 11دی( 
به ایران تحویل داده می شود. وی در آن مصاحبه افزود: اتم 
استروی اکس��پورت، پیمانکار روسی ساخت نیروگاه پیش 

از تحویل نیروگاه یک سری آزمایشات را انجام خواهد داد.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت حفظ 
وحدت هر چه بیشتر مسئوالن، به ویژه سران قوای کشور 
 تأکی��د و از علنی ش��دن بحث های محرمان��ه میان آنها

به ش��دت انتقاد کرد. آی��ت اهلل محمد یزدی با اش��اره به 
اختاف ایجاد ش��ده میان س��ران قوا بر ض��رورت حفظ 
وحدت و همدلی هر چه بیشتر مسئوالن تأکید کرد و به 
خبرگزاري رسا گفت: ان ش��اءاهلل این اختافات برطرف 

می شود و نباید به این مسائل دامن زد. 
وی با اش��اره به علنی کردن نامه محرمانه رییس جمهور 
در رس��انه ها و انظ��ار عمومی، تصریح ک��رد: آقای آملی 
الریجانی نیز به دلیل علنی شدن این نامه، پاسخی علنی 
به رییس جمهور داد. دبیر مجلس خب��رگان با تأکید بر 
حفظ آرامش در جامعه، افزود: این گونه اختافات هرگز 
به نفع نظام، اس��ام، انقاب و مردم نخواهد بود. رییس 
اسبق قوه قضائیه با اشاره به پاسخ آیت اهلل آملی الریجانی 
به رییس جمهور گفت: گرچه حق با آقای آملی الریجانی 
است و ایش��ان حق را می گویند، ما نیز در قانون اساسی 
این مس��ائل را بحث و ش��ورای نگهبان نیز آن را تفسیر 
کرده است، اما افکار عمومی این گونه دعواهای سیاسی 

را نمی پذیرد.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا به دنبال ورود ابر طوفان 
س��ندی در نیویورک، وضعیت »فاجعه بزرگ« اعام کرد.

اوباما در این باره گفت که در پی ورود ابر طوفان سندی در 
نیویورک فاجعه ای بزرگ به وجود آمده است.

این بیانیه رییس جمهور آمریکا بعد از آن اعام شده است 
که سندی سواحل ش��رقی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و 
منجر به راه افتادن سیل در »منهتن« نیویورک شد و نیمی 
از اهالی نیویورک سیتی را در خاموشی فرو برد. مرکز ملی 
طوفان آمریکا اعام کرده که طوفان س��ندی از ساعت پنج 
صبح به وقت محلی روز سه شنبه در حال حرکت به سمت 
غرب سراس��ر »پنس��یلوانیا« اس��ت و مرکز این طوفان در 
 حدود 90 مایلی غرب »فیادلفیا« واقع شده است. انتظار 
می رود که سندی شب سه ش��نبه غرب نیویورک را تحت 
تأثیر قرار دهد و روز چهارشنبه نیز به سمت کانادا حرکت 
کند. ابر طوفان »سندی« روز دوشنبه سواحل شرق آمریکا 
در نزدیکی اقیانوس اطلس را تحت تأثیر قرار داد و 13 کشته 
بر جای گذاشته و منجر به تخریب منازل و قطع برق بیش از 

شش میلیون خانوار در سراسر 13 ایالت آمریکا شده است.
س��ندی همچنین منجر به لغو هزاران پ��رواز در آمریکا و 
سرگردانی بسیاری از مسافران آسیایی و اروپایی شده است.

 محمدنبی حبیبی در واکن��ش به این که رییس جمهور 
گفته بود ناگفته هایی را از تریبون مجلس اعام خواهد 
کرد، خاطرنشان س��اخت: رییس جمهور با این گفته ها 
زمینه التهاب را فراهم می کند. دبی��رکل حزب مؤتلفه 
اسامی درخصوص س��خنان رییس جمهور در جلسه با 
فراکسیون اصولگرایان مجلس مبنی بر این که در جلسه 
سؤال از رییس جمهور ناگفته ها را خواهم گفت، اظهار 
داش��ت: معتقدم آقای احمدی ن ژاد در خیلی از مواقع با 
اشاره به ناگفته ها و این قبیل جمات، زمینه یک التهاب 
را فراهم می کند. وی تصریح کرد: ایش��ان به عنوان یک 
رییس جمهور باید بداند که مثل بقیه سران قوای کشور 
باید فارغ از التهابات و هیجانات در جهت حل مشکاتی 
که االن پیش پای مردم اس��ت حرکت کند. عضو حزب 
مؤتلفه اس��امی با تأکید بر این که ما در کش��ور مسأله 
ناگفته ای نداریم، خاطرنشان ساخت: هیچ ناگفته ای که 
برای نظام افشاگری حساب شود، نداریم و بهتر است که 
دوستان ما در قوای مختلف به جای این گونه مطالب، به 
حل مش��کات مردم بپردازند. حبیبی در ادامه با اشاره 
به نامه اخیر رییس جمهور به رییس قوه قضائیه، گفت: 
معتقدم این نامه نگاری اخیر آقای رییس جمهور نیز کار 

اشتباهی بود. 

سیاست داخلی  بین الملل انرژی  سیاست داخلی 

 نیروگاه بوشهر سال 2013 
به ايران تحويل داده می شود

حق با آيت اهلل آملی 
الريجانی  است 

اوباما در نیويورک وضعیت 
فاجعه بزرگ اعالم کرد

نظام، ناگفته ای ندارد که 
ريیس جمهور افشا کند
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حقايق جمهوری اسالمی بازگو شود
شللهردار اصفهان با تأکید براین که باید حقایق جمهوری اسللامی 
ایران از طریق رسللانه های غربی برای مردم دنیا بازگو شود، اظهار 
داشت: الزم است خوراک اطاع رسانی از سللامت کافی برخوردار 
باشد، این در حالی اسللت که رسللانه های صهیونیست ازالبی های 
مختلف چهره و تصورات نادرستی از کشور جمهوری اسامی ایران 

در اذهان مردم اروپایی و غربی ترسیم می کنند.
سید مرتضی سللقاییان نژاد در دیدار با گروه دوستی پارلمان آلمان 
گفت: بسیار خرسندم که این هیأت، اصفهان را به عنوان اولین شهر 
برای بازدید برگزیدند؛ چرا که این کانشهر را به عنوان شهر مودت و 

دوستی، هنر و ادب در دنیا می شناسند. 

تجلیل از چهره هايی که نبودند 
در مراسمی که روز گذشته درشهرضا برگزارشد، از چهره های ماندگار 
این شهر تجلیل به عمل آمد که یا سال ها پیش از دنیا رفته اند و یا در 

قید حیات هستند و در این جلسه غایب بودند.
این 9 نفر شامل حجت االسام حیدر مصلحی )وزیر اطاعات دولت 
دهم(، پروفسور حبیب اهلل هدایت )پیشکسللوت علم تغذیه ایران(، 
آیت اهلل محی الدین الهی قمشه ای )ره( )مترجم شهیر قرآن کریم(، 
آیت اهلل سید حسن مدرس )مبارز و سیاسللتمدار(، سردار سرلشگر 
شللهید ابراهیم همت )فرمانده لشللکر محمد رسللول اهلل(، آیت اهلل 
محمدعلی اسللماعیل پور قمشه ای )مجتهد و مفسللر قرآن کریم(، 
حسللین دهقان )معاون سللابق رییس جمهور و رییس سابق بنیاد 
شهید و امور ایثارگران کشور(، مرحوم استاد قاسم سیاره )شاعر( و 
مرحوم محمد شیرعلی شهرضا )نخبه برجسته بین المللی( هستند. 

چهار کارگر در معدن اهرا گلپايگان 
زنده به گور شدند

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: ریزش 
زمین در معدن اهرا سپاهان در منطقه الیبید از توابع گلپایگان، جان 

چهار کارگر را گرفت.
حیدر علی خانبازی افزود: این حادثه ظهر روز دوشنبه رخ داد. وی 
گفت: در این حادثه پنللج نفر صدمه دیدند که سلله نفر آنها به علت 
شللدت جراحات در دم فوت کردند. معاون امللداد و نجات جمعیت 
هال احمر استان اصفهان با بیان این که یک نفر دیگر بعد از اعزام به 
بیمارستان امام حسین)ع ( گلپایگان فوت کرد، تصریح کرد: کارهای 
احیای یک مصدوم دیگر انجام شد، ولی وضعیت او نیز وخیم است. 
خانبازی ادامه داد: برای کمک رسللانی به مصدومان در این حادثه، 
چهار امدادگر از پایگاه های قروقچی و موته با یک دستگاه آمبوالنس 

و خودرو نجات در صحنه حاضر شدند. 

BRT مقدمه تراموا 
مدیر پروژه BRTشللهر اصفهان با بیان این که فللاز دوم اولین خط 
سامانه اتوبوس های تندرو 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته،گفت: 
در حال حاضر این طرح در مرحله نصب نرده هاي مورد نیاز و احداث 

ایستگاه هاست.
علیرضا صلواتي با تأکیللد بر این که ۲۰ دسللتگاه اتوبوس مورد نیاز 
این خط نیز خریداري شده اما هنوز تحویل شرکت اتوبوسراني داده 
نشده است، تصریح کرد: نصب گیت هاي الکترونیکي پرداخت کرایه 
نیز برای فاز دو خط سامانه اتوبوس های تندرو ۴۰۰ میلیون تومان 

هزینه برآورد شده است. 
مدیر پروژه BRTشهر اصفهان به امکانات اتوبوس هاي قرمز اشاره 
و خاطر نشان کرد: اتوبوس هایBRT دارای سیستم »جی پی اس« 
هسللتند که با اسللتفاده از آن، سللامانه سللخنگوی داخل اتوبوس 
می تواند۲۰۰ متر مانللده به ایسللتگاه و در خود ایسللتگاه نام آن را 
بگوید تا مسللافرین را نسللبت به موقعیت مکانی که خللودرو در آن 

است، آگاه سازد.

گشتی در اخبار 

 شرايط الحاق خوراسگان 
به شهر اصفهان فراهم شده است

فرماندار شهرستان
فضل اهلل کفیل 

مصوبه الحاق خوراسگان به اصفهان در شورای اسامی شهر اصفهان 
تصویب و به شورای شهر خوراسگان اعام شده و شورای اسامی شهر 
 خوراسللگان هم با این امر موافقت کرده اسللت. به همین دلیل انتظار

 می رود در آینده نزدیک با متصل شدن خوراسگان به اصفهان، مردم 
این شهر از خدمات بیشتری برخوردار شوند. 

هدف از ایجاد این شللهر، سللرریز کردن جمعیت کانشهر اصفهان به 
بهارستان بود که البته الحاق 
بهارستان به اصفهان با هدف 
ایجاد این شللهر مغایرت دارد 
 و این موضللوع دیگر پیگیری 
نمی شللود؛ چرا که بهارستان 
15 کیلومتر با اصفهان فاصله 
دارد و الحللاق آن بلله ایللن 
کانشهر باعث سرریز جمعیت 

آن به اصفهان خواهد شد.
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چهره روز
بادرود امسال در پیک افزایشی سالک قرار دارد

عبداهلل صابری، رییس شورای شهر بادرود گفت: تاکنون بیش از 8۰ درصد خانواده های بادرودي 
و شهر های کوچک اطراف فرم اطاعات سامانه سللرآمد پزشک خانواده را تکمیل کرده و پزشکان 
شهر ها و روستا های اطراف نیز در جهت چگونگی اجرای این طرح، دوره های مختلفی را گذرانده اند. 
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23 مصدوم در حوادث 
رانندگی کاشان

معرفی برگزيدگان  
مسابقات رقابت مهر

 نیمی از  خانه های 
زرين شهر فرسوده است 

دانش آموزان آران و 
بیدگل درطرح هجرت 

 مسللئول مرکللز مدیریللت حللوادث و فوریللت هللای پزشللکی کاشللان از 
مصدوم شللدن ۲3 نفر در حوادث رانندگی ۲۴ ساعت گذشته این شهرستان 
خبر داد. ابوالفضل شللجاعی که در این رابطه با ایرنا سللخن می گفت، اظهار 
داشت: 35 مورد مأموریت در این مدت توسط امدادگران اورژانس کاشان انجام 
شد. وی افزود: 18مورد از مأموریت های انجام شده امدادرسانی به مصدومین 
تصادفات شللهری و جاده ای و 17 مورد انتقال بیماران به بیمارستان شهید 
 بهشتی کاشان بوده اسللت. وی با اشللاره به وقوع 17 مورد سانحه تصادف در 
جاده های منتهی به این شهرسللتان تأکید کرد: این سوانح منجر به مصدوم 
شدن ۲1 شهروند کاشانی شد. مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد حادثه تصادف در جاده های 

منتهی به این شهرستان رخ داده که این سانحه نیز دو مصدوم داشت. 

نفرات برتر مرحله اول بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری رقابت 
مهر، شامگاه دوشنبه در بخش خواهران معرفی شدند. این مسابقات در 
اردوگاه شللهید بهشتی فاورجان از توابع اسللتان اصفهان در رشته های 
قرآن کریم، زبان انگلیسللی، کمک های اولیه، اسللکان اضطراری،حمل 
تخصصی و توان افزایی ویژه اعضای سازمان جمعیت هال احمر برگزار 
شد. مسللابقات مزبور با حضور یک هزار و 1۰۰ نفر شرکت کننده از 3۲ 
استان کشور برگزار شده که از این تعداد 55۰ نفر خواهر و 55۰ نفر دیگر 

از برادران هستند.
مسابقات کشوری رقابت مهر با حضور شللاخه های دانشجویی، طاب و 
جوانان و روستایی همه ساله با شعار رقابت مهر،پویایی و آمادگی امدادی 

برگزار می شود.

 رییس شورای اسامی زرین شللهر از توابع استان اصفهان از تصویب بیش از 
۴۰ درصد بافت مسکونی شللهر به عنوان بافت فرسوده خبرداد. عبدالرسول 
کریمی در گفتگو با ایرنا، افزود: باتوجه به تصویب بافت فرسوده زرین شهر و 
محله های مهرآباد و قلعه قاسم، متقاضیان پروانه ساختمان مسکونی در این 
بافت فرسللوده می توانند از 5۰ درصد تخفیف هزینه های عوارض ساخت و 
تراکم و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده عوارض بهره مند شوند. وی اظهار کرد: 
درکنار پروژه های عمرانی در حال اجرا، پروژه های دیگری همچون آزادسازی 
و تملک ساختمان اداری جهاد کشاورزی شهرسللتان و توسعه گلزار شهدا، 
تکمیل رینگ اصلی ترافیکی شللهر از میدان پلیس به بزرگراه خلیج فارس، 
احداث استخر سرپوشیده شنای جدید که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد 

شده و نیز توسعه مراکز جدید ورزشی در دست اقدام است.

مسئول بسللیج سللازندگی آران و بیدگل گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده در سللال جاری یک هزار و 6۰۰ دانش آموز در اردوهای هجرت طرح 
صالحین این شهرستان شرکت کردند. سرهنگ پاسدار محمد اوقانی در این 
باره ادامه داد: اردوهای هجرت طرح صالحین در این شهرستان از ابتدای 
تابستان آغاز شللده و همچنان ادامه دارد. وی افزود: دانش آموزان شرکت 
کننده در این اردوها در زمینه تعمیر مساجد، ساخت و بازسازی حسینیه ها، 
 غبارروبی امامزادگان و بقاع متبرکه، برگزاری دوره های آموزش کشاورزی و 
کمک رسانی به مناطق محروم با بسیج همکاری داشللته اند. وی با اشاره 
 به تأکید رهبر معظللم انقاب بر اهمیللت اجرای اردوهللای طرح هجرت 
خاطر نشللان کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در ترویج طرح های این اردوها 

تبلیغات مؤثر رسانه ای با رویکرد آشنایی جوانان با اهداف آن است.

صبح روز گذشته حجت االسام احمد 
پروين 
سالک کاشانی، نماینده مردم اصفهان احمدی

در مجلس شللورای اسامی  در دومین 
نشسللت خبری تفصیلی خود با خبرنگاران و اصحاب رسللانه 

حضور یافت.  
حجت االسللام احمد سللالک کاشللانی بلله سللؤاالت متعدد 
خبرنگاران در زمینه های گوناگون پاسللخ گفت.  گزیده ای از 

صحبت های وی را در ادامه می خوانید:
    عید سللعید غدیر خم از مهم ترین اعیاد شیعیان و از سایر 
اعیاد نیز باالتر است و همچنین این عید محور حاکمیت دینی 

ما در سراسر جهان است. 
خطبه غدیریه پیامبر اکرم )ص( دکترین تشللیع اسللت که با 
توجه به ایللن موضوع، برای اداره جامعه اسللامی بللا توجه به 
فرموده پیامبر اکرم )ص( در جریان غدیر خم نیازی به تکیه بر 

حکومت های غربی نداریم.
    امروز ابتکار عمللل در ارتباط با اداره بشللریت و جامعه در 
اختیار رهبر معظم انقاب قرار دارد و ابتکار رهبر معظم انقاب 
بللرای اداره جامعه از اقتدار جهانی برخوردار اسللت. جمهوری 
اسامی ایران 33 سال است که در شرایط تحریم به سر می برد 
اما ایران با تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبر معظم انقاب، تمام 

این تحریم ها را شکست داده است.
    در حللال حاضر وضعیللت کمبود آب یکللی از مهم ترین و 
 اصلی ترین مسللائل و مشللکات اسللتان اسللت. امروز استان 
1۰ سال خشکسالی را پشت سر گذاشته و تمام مناطق استان با 

کمبود آب و منابع آبی مواجه هستند. 
در سال گذشته قولی به کشاورزان داده شللد که وضعیت آنها 
سللاماندهی شللود و تعهدات مسئوالن در سللال گذشته برای 
کشت پاییزه کشاورزان استان محقق شللد، اما امسال به دلیل 
کاهش منابع آبی استان برای کشت پاییزه کشاورزان با مشکل 

مواجه است.
    درصدد برطرف شدن مشللکل کمبود منابع آبی در استان 
هستیم، اما در صورت ادامه یافتن این وضعیت توربین های برق 
و واحد های صنعتی استان نیز با مشکل مواجه می شوند. امروز 
کشور ایران عاوه بر تحریم های خارجی با مشکل خود تحریمی 

روبه رو است.
    گرفتللاری ایللران در خود تحریمی ناشللی از ضعف برخی 
مدیران موجود در بدنه دولت است و مدیران باید برای رهایی از 
این وضعیت روان سازی در بخش های گمرک، صنعت، معدن، 

تجارت و استاندارد را دنبال کنند.
    گرانی، افزایش نرخ تورم و ضعف نظارتی نسللبت به تأمین 
نیاز های مردم یکی از مشللکات مهم و اساسی در کشور است. 

در حال حاضر برخی از افراد سود جو انبار ها را احتکار کرده اند 
و مسللئوالن باید از مجرای قانون با فعالیت هللای احتکار گران 

مقابله کنند.
    ۲7۰ هکتار زمین خواری در شللهرک صنعتی محمود آباد 
یکی از مهم ترین معضات موجود در استان بود که مسئوالن با 
اسللتفاده از راهکار های قانونی با این معضل برخورد کردند، اما 
در حال حاضر برخی از افراد با اعام هللای قبلی به فروش این 
زمین ها دست زده اند که مسئوالن استان به شدت با این موضوع 

برخورد خواهند کرد.
    اگر چه طرح سللؤال از رییس جمهور به عنوان حق قانونی 
نمایندگان مجلس به شللمار می رود، اما اجللرای این طرح در 
شللرایط فعلی به مصلحت کشور نیسللت و نمایندگان مجلس 

می توانند از این حق قانونی خود استفاده کنند. 
سابقه طرح سؤال از رییس جمهور نشللان دهنده این است که 
این طرح به کشور ضربه می زند و مخالف طرح سؤال از رییس 
جمهور هستیم. رییس جمهور در گذشللته با پاسخ های خود، 

مجلس و نمایندگان را به تمسخر گرفت.

درنشست خبری حجت االسالم احمد سالک کاشانی، نماينده مردم اصفهان مطرح شد؛ 

ضعف برخی مديران باعث خود تحريمی شده است

با توجه به این که جمعیللت دنیا از مرز هفت میلیارد 
نفر گذشللته و جمعیت ایران نیز از مللرز 7۰ میلیون 
نفر و  این یعنی این که سللرزمین ایللران یک صدم 
جمعیت دنیا را در خود جای داده است.  با این نسبت 
جمعیتی اگللر یک صدم توریسللم دنیا را داشللتیم، 
باید سللاالنه به طور متوسللط پنج تا 9 میلیون نفر از 
ایران بازدید می کردنللد و از لحاظ رتبه جذابیت های 
تاریخی و طبیعی کشورمان باید بین ۲3 تا ۴5 میلیون 
گردشگر را ساالنه پذیرا باشد، این در حالی است که 
 امروز آمار گردشللگر ورودی خارجی به کشللور زیر 

دو میلیون نفر است.
در جایی خواندم که مهاتما گاندی، رهبر ضد استعمار 
هند زمانی که از اصفهان بازدید کللرد، گفته بود که 
شللما این شللهر را به من بدهید، به اندازه پول نفت 
ایران از محل گردشللگری آن درآمدزایی می کنم، به 
گونه ای که بودجه یک سال کشور با حجم سودآوری 
گردشگری در این اسللتان برابری کند. این در حالی 
است که گوش شللنوایی در این حوزه وجود ندارد و 
هر روز طرح های امروزی و شللهری توسعه می یابد و 
میراث فرهنگی و جاذبه های طبیعی اصفهان فدای 

توسللعه های بدون برنامه می شللود. با وجود این که 
مسللئوالن اسللتانی و میراثی دغدغه های این حوزه 
را دارند، اما نبود برنامه منسللجم میان دستگاهی و 
نداشتن وحدت رویه و اتفاق آرا در طرح های توسعه 
سبب شللده که در عمل اصفهان هیچ انتفاعی از این 
همه جاذبه گردشگری عایدش نشللود و نتیجه این 
می شود که پل خواجو و چهل ستون اصفهانی را در 
شهرهای دیگر دنیا شبیه سازی کنند و گردشگران 
خارجللی را از سراسللر دنیا به سللمت آن بکشللند و 
این طرف، حسللرت نبود درآمد منطقللی از صنعت 

گردشللگری برای اصفهانی ها رقم بخورد.البته نبود 
برنامه ریزی منسجم برای استفاده بهینه از ظرفیت های 
گردشگری اصفهان حداقل برای مسئوالن شهری و 
استانی این خوبی را داشته که هر از چند گاهی با گایه 
از نبود زیرساخت های مناسب گردشگری و بد عمل 
کردن در این حوزه، به تیتر یک اخبار و صدر صفحه 

جراید تبدیل  شود. 
علیرضا ذاکر اصفهانی، اسللتاندار اصفهان می گوید 
که در دو سال اخیر13 رشللته صنایع دستی استان 
دارای مهر اصالت یونسکو شللد و در حال حاضر این 
رقم به 5۴ نوع هنر دستی رسللیده که به عنوان یک 
توانمندی محسللوب می شللود، اما ایللن در حالی 
اسللت که با وجود جاذبه های تاریخی و جغرافیایی 
در زمینلله صنعت توریسللم ضعیف عمللل کرده ایم 
و بسترسللازی خوبی انجام نشللده اسللت. از آن سو 
عباس حاج رسللولیها، رییس شللورای اسامی شهر 
اصفهان نیللز از نبود زیر سللاخت های گردشللگری 
 گایه می کند و می گوید: باید مبحث گردشللگری 
به طور کامل به مدیریت شهری واگذار شود و معتقد 
است که مسئوالن شهری می توانند صنعت توریسم را 

در اصفهان شکوفا کنند.
حاج رسللولیها به این امر نیز اذعان دارد که عملکرد 
ضعیف و نبود ظرفیت های اجرایی در کشور و ساختار 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

تحقق این امر را با مشکل مواجه کرده است.
اما همه مباحث به اینجا ختم نمی شللود و هرکسی 
نظری می دهد. مسئوالن شللهری انگشت بد عمل 
کردن در حوزه گردشگری را به سمت میراث فرهنگی 
نشانه می روند و مسئوالن میراث فرهنگی معتقدند 
که شللهرداری، میراث فرهنگی  را که سبب توسعه 
 صنعت گردشللگری در اصفهللان می شللود، فدای 
توسعه های شللهری و منفعت طلبانه خود می کند. 
خاصه این که ماجرایی دارد این حوزه گردشگری و 
نواقص آن و جالب تر این که، کسی گناه قصور در این 

بخش را چندان به عهده نمی گیرد.

طرح جامعی برای گردشگری نداريم
از سللوی دیگر، باید گفللت که طرح جامعللی برای 
گردشگری در سطح کشللور و شهر تاریخی اصفهان 
وجود ندارد. تدوین چنین طرحللی، نقطه آغاز برای 

حرکت به سمت اسللتفاده از ظرفیت های اقتصادی 
گردشگری در کشور و اصفهان است. اگر هم طرح هایی 
وجود داشته، یا در کشوی میزها خاک می خورد و یا به 
دالیلی عطایش را به لقایش بخشیده ایم. مشهورترین 
طرحی که سال هاسللت حرف از اجرای آن می زنیم 
ولی خبری از اجرایش نیسللت، طرح پیاده رو سازی 

چهارباغ و میدان نقش جهان است.

برگزاری جش�ن ثبت جهانی نخس�تین 
مسجد دنیا پس از ماه ها  تأخیر

می تللوان با دیللد دیگری نیللز به مشللکات حوزه 
گردشللگری در اصفهللان نللگاه کللرد و آن این که 
یکی از اتفاق هایللی که به نبود گردشللگر در ایران و 
به ویژه اصفهللان به عنوان قطب گردشللگری ضربه 
 می زند، بهللا ندادن مسللئوالن کشللوری بلله این

 شهر تاریخی است. 
نمونه آن را می توان در برگزاری دیرهنگام جشللنی 
ویژه و شایسته برای ثبت جهانی مسجد جامع مشاهده 
کرد؛ آن هم مسجدی که برای نخستین بار است که 
در جهان به ثبت یونسکو رسیده، اما چندان به آن بها 
داده نشد و تقریباً پنج ماه از ثبت آن می گذرد و تازه 
امروز قرار است آقای احمدی نژاد طی مراسمی سند 
ثبت جهانی این مسجد را از نماینده یونسکو تحویل 
بگیرد. اما در این بین خبری از جشللن و مراسم ویژه 
برای ثبت باغ چهل ستون نیسللت و بهانه آن هم از 
سوی مسللئوالن میراث فرهنگی بدی شرایط آب و 

هوایی عنوان شده است.

به دلیل بی توجهی مسئوالن

از توسعه در صنعت گردشگری خبری نیست

از زمانی که رهبر انقالب تأکیدات ويژه ای بر توسعه گردشگری داشتند و در ترسیم سند 1404 عنوان کردند که بايد  راضیه 
صنعت گردشگری و توريسم به صنعت نخست پول ساز ايران تبديل ش�ود، به ظاهر تالش های زيادی در اين راستا دادخواه

صورت گرفت، اما با گذشت هفت سال از اين س�ند، هنوز خبر چندانی از توس�عه در اين بخش نیست و ما گردشگر 
خارجی قابل توجهی در ايران نمی بینیم. آمارهای جهانی نشان می دهد گردشگران ورودی دنیا در سال 2011 فرانسه 11، آمريکا 60، اسپانیا 
53، ايتالیا 46 و ترکیه 90 میلیون گردشگر خارجی داشته اند که در بین کشورهای تراز اول گردشگری، ترکیه با 9 درصد افزايش نسبت 
به سال های قبل رتبه نخست توسعه گردشگری را از آن خود کرده و گرجستان نیز باالترين رتبه گردشگری را در میان کشورهای دنیا از 

نظر جذابیت های سرمايه گذاری به دست آورده است.

بايد گفت که طرح جامعی برای 
گردشگری در س�طح کشور و 
ش�هر تاريخی اصفه�ان وجود 

ندارد. 
تدوين چنین طرحی، نقطه آغاز 
برای حرکت به سمت استفاده 
از ظرفی�ت ه�ای اقتص�ادی 
گردشگری در کشور و اصفهان 

است

یادداشتیادداشت

همکار گرامی سرکار خانم صالحی

مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و 
 خان�واده محترمت�ان تس�لیت 
می گویی�م. م�ا را در غ�م خود 

شریک بدانید.
روزنامه زاینده رود

جعون
ه را

ا الی
هلل و ان

انا 

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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چهره روزیادداشت

 ضرورت اعمال معافیت های بیمه ای 
و مالیاتی، برای بازیابی صنایع

    عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: درجلسات 
نمایندگان مجل��س و نمایندگان دولت و بخ��ش خصوصی موضوع 
معافیت مالیاتی،بیم��ه ای و بانکی صنایع با ه��دف تنفس و بازیابی 
صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. حمیدرضا فوالدگر اظهارداشت: 
ممکن است برخی پیشنهادات مطروحه بار مالی داشته، مغایر برنامه 

پنجم باشد و تغییر و تصویب آن به دو سوم آرا نیاز داشته باشد. 

تحویل سکه های پیش فروش شده؛ 
از نیمه آذر

مدیر اداره بررس��ی ه��ا و سیاس��ت ه��ای اقتصادی بان��ک مرکزی 
 گفت: تحویل باقی مانده سکه های پیش فروش ش��ده، از نیمه آذر آغاز 

می شود. 
پیمان قربانی  با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی امسال بانک مرکزی 
برای مدیریت نقدینگی در کشور افزود: یکی از گزینه های ما در این 
زمینه که از پارس��ال آغاز کردیم، پیش فروش سکه در پنج مرحله 
 بود که دو مرحله چهار ماهه و یک مرحله ش��ش ماهه آن اجرا شد و 
 هم اکنون در ح��ال ایفای تعهدات مرحله هش��ت ماه��ه و تحویل 
 س��که های این مرحله هس��تیم و از نیمه آذر نیز تحویل سکه های 

پیش فروش شده مرحله آخر)۹ ماهه( را آغاز خواهیم کرد. 

اختراع دستگاه  شارژ آلومینیوم 
به فوالد مذاب در فوالد مبارکه

رییس کوره های ق��وس الکتریکی فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: برای نخستین بار در دنیا دستگاه شارژ آلومینیوم 
به فوالد مذاب و بهره برداری در کوره های قوس الکتریکی 
با همکاری کارشناسان فوالد مبارکه با شرکت آلومینیوم 
آلیاژ سپاهان طراحی و ساخته شد. محمدجواد زرکوب 
با اعالم این خبر، اظهار داشت: با دستیابی به این اختراع 
مهم به دست متخصصان و کارشناسان داخلی، می توان 
آلومینیوم مورد نیاز در فوالد مذاب را به طور مجزا از دیگر 
فروآلیاژها به پاتیل مذاب اضاف��ه و فوالد تمیز با کیفیت 

باال تولید کرد.  

برگزاری نمایشگاه فرش   دستباف 
در اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی- صادراتی فرش دستباف 
از ۱۴ تا ۱۹ آب��ان س��ال جاری در محل نمایش��گاه های 

بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.
این نمایشگاه با حضور ۱۳۵ مشارکت کننده از استان های 
اصفه��ان، آذربایجان ش��رقی و غربی، خراس��ان جنوبی، 
 چهارمح��ال و بختی��اری، قم، ف��ارس، ته��ران و کرمان

 برپا می شود. بر این اساس، نفیس ترین فرش های دستباف 
کرک و ابریش��م اصفهان، فرش نائین، فرش تمام ابریشم 
قم، گبه، گلیم فرش، چرم فرش، ف��رش بیجار، قالی های 
روستایی و عش��ایری زمینه حضور شرکت ها، مؤسسات، 
تولیدکنن��دگان و بافن��دگان حاضر در این نمایش��گاه را 
تشکیل می دهد. این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر ۸۵۰۰ 
مترمربع وسعت و در محل نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان از ساعت ۱۰ الی ۲۱ طی روزهای ۱۴ تا ۱۹ آبان 

سال جاری برای بازدید عالقه مندان دائر خواهد بود.

 راه اندازی شعبه ای از 
مرکز مبادالت ارزی دراصفهان 
رییس س��ازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: به دنبال تش��کیل ش��عبه ای از مبادالت ارزی در 
اس��تان اصفهان در راس��تای سیاس��ت مبادالت ارزی 
 کشور هستیم. مظفر انصاری اظهار کرد: استان اصفهان 
به دلیل برخورداری از صنای��ع مادرمانند صنعت فوالد، 

نقش مثبتی در صادرات کل کشور داشته است.

اخبار کوتاه

اخباراصفهان

4
توقف فروش کد اقتصادی

علی عس��کری معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که با صدور ش��ماره اقتصادی، فروش کد 
اقتصادی که باعث برهم ریختن نظام اقتصادی می ش��د از بین می رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا 

قبل از قانون بودجه ۹۲، بتوانیم الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم را از مجلس دریافت کنیم.  قاچاق بنزین افزایش یافت
وزیر امور اقتصاد و دارایی

 شمس الدین حسینی

هدفمندی یارانه ها از نظر اصالح قیمت نسبی در بخش حامل های انرژی 
ابتدا موفق بود و باعث از بین رفتن قاچاق سوخت به خارج از کشور می شد، 
 اما اکنون که با اتفاقات ارزی ش��کاف قیمت حامل های انرژی در داخل 
 و خارج کش��ور بیش��تر ش��ده و دوباره س��ر و کله قاچاق بنزی��ن پیدا 
شده است. ما البته با کشورهایی که به تحریم ایران رأی داده اند درخصوص 
رابطه تجاری با آنها تجدی��د نظر می کنیم؛ به عنوان مثال کش��ورهای 
آلمان، فرانس��ه و انگلیس ک��ه طرفدار تحری��م ایران هس��تند در واقع 
بازرگانان خ��ود را از مبادله با 
ایران محروم کرده اند که باید 
مراقب منافع تجار خود باشند. 
این اطمینان را هم می دهم که 
کاهش ارزش پول ملی تعمدی 
نبوده است و حفظ ارزش پول 
ملی یک وظیفه است که باید 

انجام شود.
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معاون کل س��ازمان توس��عه و تجارت که میهم��ان ویژه این 
مراسم بود در مقام سخنران به ایراد سخن پرداخت و با اشاره 
به تحق��ق ۲۵ میلیارد دالری صادرات در ش��ش ماه نخس��ت 
س��ال جاری اظهارکرد: در شش ماهه س��ال جاری، صادرات 
غیر نفتی بی��ش از ۲۱ میلیارد دالر بوده ک��ه در آخرین ارقام 
 داده ش��ده در هفت ماهه اخیر ب��ه بی��ش از ۲۵ میلیارد دالر

 رسیده است.
کیومرث فتح الهی کرمانشاهی افزود: تا زمان پیروزی انقالب، 
کل اقتصاد کشور بر اس��اس صادرات تک محصولی نفت و در 
همان س��ال صادرات غیر نفتی به روایتی ۳۰۰ میلیون دالر و 
به روایت دیگر ۵۰۰ میلی��ون دالر بودکه به دنبال آن، واردات 
بالغ بر ۱۴ میلیارد دالر صورت گرفت که این رقم بدون در نظر 
گرفتن واردات تجهیزات نظامی برآورد شده است. وی گفت: 
با توجه به آماری که داده شد، در برآوردهای انجام شده نسبت 
صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۵7، یک به بیست و هفت بوده 

است که رقم بسیار پایینی را شامل می شد.

رشد باالی 40 درصدی صادرات در شش ماهه اول
وی با اذعان به این که صادرات غیر نفت��ی بیش از ۴۰ درصد 
رشد داشته است، عنوان کرد: سال گذشته صادرات غیر نفتی 
)کاال( بیش از ۴۳/۸ میلیارد دالر بود و حجم طرح های خدمات 
فنی مهندسی توسط  مهندسین ایرانی در ۱۲۰شرکت در 6۰ 
کشور بیش از۲/۴ میلیارد دالر بوده که با در نظر گرفتن زمان 
سه ساله طرح ها برآورد شده است. معاون کل سازمان توسعه 
و تجارت متذکر شد: این در حالی اس��ت که در آمار شش ماه 
ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته، بخش میعانات 
گازی و پتروش��یمی هرکدام با ۱۸ درصد رشد منفی روبه رو 
بوده، ولی این رش��د در صادرات غیر نفتی به ۳۰ درصد رشد 

مثبت رسیده است.

اصفهان از صادرات کشور سبقت گرفت
 وی اف��زود: ب��ا در نظ��ر گرفتن رش��د۳۰ درص��دی صادرات 
 غیر نفتی در کش��ور، این رقم در اس��تان اصفه��ان به بیش از 

۴۰ درصد رسیده است. 
کرمانش��اهی با اعالم این مطلب که باید به س��متی برویم که 
دانش را صادرات کنیم، متذکر ش��د: رهب��ر معظم انقالب در 
فرمایش��اتی فرمودند که باید به س��متی برویم که کش��ور با 
صادرات غیر نفتی، دانش و تجاری سازی تولید علم و خدمات 
دانش بنیان، طوری اداره ش��ود که اگر شش ماه صادرات نفت 

نداشتیم بتوانیم کشور را اداره کنیم.

توس�عه صادرات غیر نفتی از مرز 50 میلیارد دالر 
می گذرد

معاون کل س��ازمان توس��عه و تجارت با اعالم این مطلب که 
هدف گذاری توسعه صادرات در برنامه پنجم توسعه قرار دارد، 
گفت: طبق هدف گذاری توس��عه ص��ادرات در برنامه پنجم 
توسعه، قرار بود طبق صحبت های معاون اول رییس جمهور 
صادرات غیر نفتی در سال جاری به 7۵ میلیارد دالر برسد که 
طبیعتا به جهت محدودیت ها و با توجه به آمار هفت ماهه که 
۲۵ میلیارد دالر برآورد شد، نمی توان به این رقم رسید، ولی با 
پیش بینی های انجام شده قرار است توسعه صادرات غیر نفتی 

از مرز ۵۰ میلیارد دالر درسال ۹۱ عبور کند.
 وی در ادامه به س��ند راهب��ردی ملی صادرات اش��اره کرد و 
گفت: برای پیشبرد توس��عه تجارت غیر نفتی، سند راهبردی 
ملی ص��ادرات وج��ود دارد که در آن تقس��یم کار ش��ده و تا 
 بیش از ۳۰ حوزه  با هم برای توس��عه ص��ادرات هماهنگ کار 

می کنند.

رشد صادرات را مدیون صنعتگران هستیم
در ادامه مراسم، استاندار اصفهان با اش��اره به این که شرایط 
خوبی در استان به لحاظ ارتقای رشد و توسعه صادرات وجود 

دارد، گفت: این مهم  را می توان مدیون صنعتگران دانست.
وی ادامه داد: ش��رایط حس��اس اقتصادی که هم اکنون رقم 
خورده هیچ گاه در هیچ صحنه اقتصادی دنیا وجود نداش��ته و 
این تحریم بزرگ برای تحریم کننده ها نیز یک تجربه جدید به 
حساب می آید. در متون اقتصادی با واژه هایی همچون ریاضت 
اقتصادی روبه رو بودیم که اجماع خاصی بر آن وارد است، منتها 
بنا بر فرم��وده رهبر معظم انقالب به عن��وان اقتصاد مقاومتی 
تغییر نام پیدا کرد که بر مبنای همدلی، مودت و انسجام مردم 
و بخش های مختلف دنبال می شود. هم اکنون در استان چند 
کمیته و کارگروه اقتصادی در حال خدمت رس��انی هس��تند 
که نیروهای آن محدود به اس��تانداری نمی شوند و همچنین 
تالش های همکاران ما در دس��تگاه های اجرایی نشان از رشد 

اقتصادی در استان اصفهان دارد. 
ذاکراصفهانی افزود: ادبیاتی که در صحنه اقتصادی از س��وی 
دولت استفاده می شد، زمینه س��از تعامالت بسیار خوبی بود 
که با ارتباط تنگاتنگ با صنعتگران، قصد خدمتگزاری در این 

عرصه را داریم.

معاون کل سازمان توسعه و تجارت:

اصفهان از صادرات کشور سبقت گرفت

به مناس�بت روز ملی صادرات، استان اصفهان طبق سنوات گذش�ته در همایشی اقدام به   داوود
برگزاری تجلیل از صادر کنندگان نمونه اس�تان کرد که برای قدردانی از تالشگران عرصه  شیخ جبلی 

صنعت،22 نفر از 22 واحد صنعتی استان اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند، همچنین از سه 
واحد صنعتی نیز در بخش کشوری تجلیل به عمل آمد.
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ابالغ وقت رسیدگی
5221 خان��م پری نصیبی فرزند بهروز با وکالت آقای علیرضا موس��ایی دادخواس��تی به 
طرفیت آقای نعمت ش��اهین فرزند مهدی به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است 
که به کالس��ه 9109980352301127 و به ش��ماره ردیف بایگانی 911160 ح 23 در دفتر 
ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده است و وقت رس��یدگی روز یکشنبه 
مورخه 1391/9/19 ساعت 12/30 ظهر تعیین شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان 
می باش��د با دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت جهت 
اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه 
عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی است. م الف/ 12371 نیازی شهرکی- مدیر دفتر شعبه 23 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
5317 ش��ماره: 9391 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پالک شماره 4704 واقع 
در کوی مون اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمسیر اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای روح اله احتش��امی اردس��تانی فرزند سید اسداله و غیره در 
جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین یا نماینده قانونی آنها 
از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا به درخواس��ت نامبرده باال و به موجب دستور 
اخی��ر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخه 1391/9/8 
تاکنون از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند. م الف/ 245  فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5355 در خصوص پرونده کالسه 91-1390 خواهان عباسعلی شیری دادخواستی مبنی بر 
الزام به اس��ترداد سفته به طرفیت حسین شاهزیدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه ش��نبه مورخ 91/9/14 ساعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

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

ابالغ وقت رسیدگی
5356 در خصوص پرونده کالس��ه 1300/91 خواهان بهزاد جوادی دادخواس��تی مبنی بر 
الزام به انتقال قطعی سند خودروی پیکان به شماره 814 ل 37- ایران 13 به طرفیت 1- علی 

نادری 2- پرستو س��لیمانی چقاهتی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ  91/9/19 ساعت 11 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5357 در خص��وص پرونده کالس��ه 91-1000 خواهان مجید ناصحی دادخواس��تی مبنی 
بر صدور حکم فس��خ معامله ب��ه طرفیت علی یاوری فرزند محمد تقی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/9/26 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5358 ش��ماره دادنامه: 1012، کالسه: 405/91 ش ح 14، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد اس��تکی اورگانی به نش��انی اصفهان خ جابر انصاری 
خ 5 آذر بن بس��ت ش��کوفه پالک 112، وکیل: 1- داریوش استکی نش��انی: اصفهان میدان 

ش��هدا مجتمع پرتو ط 4 واحد 52، 2- مریم اسمعیلی نش��انی: اصفهان خ نیکبخت روبروی 
دادگس��تری س��اختمان دیبا ط اول واحد 2، خواندگان: 1- کرمعلی عابدی نشانی: اصفهان 
خ کاوه خ گلس��تان مقابل تابلو آموزش و پرورش بن بس��ت 45 نس��ترن 1 منزل اول ط 1، 

2- س��ید جواد کوچکیان به آدرس ردیف 1، 3- علی کاش��انی مجهول المکان، خواس��ته: 
الزام خواندگان به انتقال س��ند رس��می پ ثبتی 99/1624 بخ��ش 16 ثبتی اصفهان مقوم به 
3/100/000 ریال بانضمام خس��ارات دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل، ش��ورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورای حل اخت��الف: در خصوص دعوی خواهان آقای محمد اس��تکی اورگانی با 
وکالت 1- داریوش اس��تکی 2- مریم اس��معیلی به طرفیت 1- کرمعلی عابدی 2- سید جواد 
کوچکیان 3- علی کاشانی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی پ ثبتی 99/1624 و مطلق 
خس��ارات دادرسی به شرح دادخواس��ت تقدیمی خواهان با ارائه مبایعه نامه مورخ 81/9/1 
اع��الم می دارد که پالک مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن معامله را پرداخت 
نموده خواندگان ردیف اول و دوم با حضور در جلس��ه رسیدگی مورخه 1391/6/1 انجام 
معامله را قبول نموده و خوانده ردیف س��وم با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حاضر نشده و نظر به استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک که خوانده ردیف سوم را 
مالک اعالم نموده ش��ورا تسلسل ایادی را احراز و لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته 
و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 ق- م و مواد 198 و 515 و 519 

ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف س��وم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رس��می پالک ثبتی 99/1624 بخش 16 به نام خواهان و پرداخت مبلغ س��ی و چهار 
هزار ریال هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. ش��ورا دعوی را نس��بت به خوانده ردیف اول و دوم وارد ندانسته 
و به اس��تناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را اعالم می نماید. رأی صادره 
نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی است که ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5359 آقای فرهاد صحبتی دارای شناس��نامه ش��ماره 53 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4514/91 ح 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزیزه بلوچیان بشناس��نامه 3922 در تاریخ 1391/5/22 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فرج اله صحبتی ش 
ش 6204 نس��بت با متوفی )فرزند(، 2- فریدون صحبتی ش ش 76 نسبت با متوفی )فرزند(، 
3- ف��رخ زاد صحبتی ش ش 668 نس��بت با متوفی )فرزن��د(، 4- فرهاد صحبتی ش ش 53 
نس��بت با متوفی )فرزند(، 5- مهیندخت صحبتی ش ش 140 نس��بت با متوفی )فرزند(، 6- 
نس��رین صحبتی ش ش 341 نسبت با متوفی )فرزند(، 7- نسترن صحبتی ش ش 88 نسبت 
با متوفی )فرزند(، اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
5360 دفت��ر اجرای احکام ش��عبه 5 دادگاه حقوقی اصفه��ان در خصوص پرونده 910005 
ج ح 5 له س��ید محمد ریاحی زاده و علیه ش��رکت خدماتی بازرگانی آوای عرفان به نشانی 
پ��ل هوایی روبروی زندان، باغ ارم به خواس��ته 239/916/858 ری��ال و حق االجرا به مبلغ 
9/500/000 در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز ش��نبه تاریخ 91/8/27 س��اعت 9 تا 10 
صبح در محل این اجرا اصفهان، دادگستری کل، طبقه اول، اطاق 103 مبنی بر فروش اموال 
ذی��ل آگهی برگ��زار نماید. طالبین خرید تا 5 روز قبل از مزایده به نش��انی جاده ذوب آهن، 
پل هوایی، روبروی زندان، باغ ارم می توانند از موضوع مزایده بازدید نمایند. کس��انی حق 
ش��رکت در جلس��ه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد قیمت پایه را به حساب دادگستری 
واریز و فیش مربوطه را در جلس��ه مزایده ارائه نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزای��ده خواهد بود. موضوع مزایده: 1- یخچال ایس��تاده ویترینی 3 درب رنگی مس��تعمل 

4/500/000 ری��ال، 2- س��ردخانه ت��وکار sabdoor )دو متری( مس��تعمل 25/000/000 
ریال، 3- باس��کول دیجیتال k 300 weight مس��تعمل 2/500/000 ری��ال، 4- کولر گازی 
اس��پلیت مس��تعمل 4/500/000 ریال، 5- 3 ع��دد کانکس 4 متری مس��تعمل 24/000/000 
ری��ال، 6- 10 ع��دد آکواریوم ماهی با تجهی��زات و امکان��ات 30/000/000 ریال، 7- تعداد 
2 دس��تگاه کانکس 4 متری 16/000/000 ریال، 8- تعداد 2 دس��تگاه کانکس 12/000/000 
ری��ال، 9- تعداد 22 ع��دد تخت فرفوژه 5/500/000 ریال، 10- تع��داد 15 متر نرده فلزی و 
یک عدد درب فلزی جمعًا 2/240/000 ریال، 11- تعداد 3 عدد قفس��ه توری فلزی مس��تعمل 
840/000 ری��ال، 12- ی��ک صد متر کابل مس��ی هر کیلوگرم 75/000 ری��ال، 13- 23 عدد 
آکواریوم مس��تعمل 40×90×120 قیم��ت 16/100/000 ریال، 14- 3 ع��دد تیر پرچم آهنی 
مس��تعمل 840/000 ری��ال، 15- 40 عدد پایه تیر چراغ برق مس��تعمل و یک صد متر کابل 
مس��ی 2/240/000 ریال، 16- 3 عدد راهبند مس��تعمل 36/000/000 ری��ال، مجموع قیمت 
 اقالم باال: 182/260/000 ریال می باش��د. م الف/ 12772 مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه 

حقوقی اصفهان

احضار
5361 چون آقای علی عمادی شکایتی علیه آقای کامران قنبری فرزند مرتضی مبنی بر جعل 
و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910669 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز س��ه شنبه 91/9/14 س��اعت 9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12761 جزینی- مدیر دفتر ش��عبه 

119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
5362 کالس��ه پرونده: 910532 ح / 15، وقت رسیدگی: 91/9/12 ساعت 10 صبح، خواهان: 
مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر، خواندگان: 1- جمش��ید بنی پور، 2- محمدطاهر نعمت الهی، 
خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
5363 خانم ش��هربانو نظریان مش��هدی دارای شناسنامه ش��ماره 29 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 606/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امامقلی محمدی گشنیزجانی بشناسنامه 14 در تاریخ 1391/7/12 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
شهربانو نظریان مشهدی فرزند محمد ش ش 29 )همسر دائمی متوفی(، 2- مرتضی محمدی 
گشنیزجانی فرزند امام قلی ش ش 54 )فرزند(، 3- اله بخش محمدی گشنیزجانی فرزند امام 
قل��ی ش ش 2 )فرزن��د(، 4- رضا محمدی فرزند امام قل��ی ش ش 1621 )فرزند(، 5- محمد 
محمدی گش��نیزجانی فرزند امام قلی ش ش 46 )فرزند(، 6- سیابخش محمدی گشنیزجانی 
فرزند امام قلی ش ش 1778 )فرزند(، 7- صغری محمدی گشنیزجانی فرزند امام قلی ش ش 
1513 )فرزند(، 8- کبری محمدی گشنیزجانی فرزند امام قلی ش ش 91 )فرزند(، 9- فاطمه 
محمدی گشنیزجانی فرزند امام قلی ش ش 4-003733-115 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
5365 در خصوص پرونده کالس��ه 91-970 ش 12 خواهان علیرضا رضایی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک 219078 به طرفیت مهدی نصراصفهانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 1391/9/29 ساعت 11/30 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5366 در خصوص پرونده کالسه 91-1298 خواهان آقای سامان کاهکش دادخواستی مبنی بر 
مطالبه خسارات وارده به یکدستگاه پراید به طرفیت آقای گل محمد شکوهی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/9/20 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5367 در خصوص پرونده کالس��ه 1336/91 ش 33 خواهان سعید پهلوان نژاد دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند رس��می یک دستگاه موتورس��یکلت به طرفیت حسین کریمی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/9/26 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

تغییرات
5371 ش��ماره: 2155/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهندسین مشاور پژوهش پردازان 
پارتاک س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 46898 و شناس��ه ملی 10260649690. به استناد 
صورت جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره م��ورخ 1391/5/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم فهیمه حسن شاهی به عنوان بازرس اصلی، خانم آذر ابراهیمی به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می 
باش��ند: خانم معصومه خسروی و خانم سمیه رنجبر علون آبادی و خانم نرگس هادیان تا 
تاریخ 1393/5/16. 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم معصومه 
خسروی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه رنجبر علون آبادی به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و خانم نرگس هادیان به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نرگس هادیان به سمت 
مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت 
مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر 
ش��رکت معتبر می باشد. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
1391/6/19 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. م الف/ 11435 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5372 ش��ماره: 2262/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سامان بذر سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 42453 و شناسه ملی 10260602564. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- کلیه س��رمایه تعهدی شرکت 
به مبلغ 1/000/000 ریال طی گواهی شماره 92098/92 مورخ 1391/6/23 بانک ملت شعبه 
خیابان میر اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 1391/6/29 ذیل 
دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 

11379 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5373 ش��ماره: 10536/ث-1391/7/9. آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت تک سازان اسپادانا 
س��هامی خاص، ثبت شده به شماره 18114شناسه ملی 10260390243. برابر صورتجلسه 
مجم��ع عمومی فوق العاده مورخ 91/7/4 مرکز اصلی ش��رکت در اصفهان به خیابان خیام 
کوی پرورش پالک یک کدپس��تی 8187646746 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
بش��رح فوق اصالح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/7/9 تکمیل گردید. م الف/ 11485 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
5374 ش��ماره: 2328/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت پایار سیستم خاورمیانه سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 41108 و شناسه ملی 10260588097. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/6/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ 
ف��وق منحل اعالم گردید و خان��م صدیقه پیرمرادیان نجف آبادی برای مدت ش��ش ماه به 
س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه اصفهان- خیابان رباط- چهارراه 
رزمندگان- تقاطع دوم- جنب کتابفروش��ی سعید- ش��ماره 114- کدپستی 8139864941- 
تلفن: 03114416604 می باشد. در تاریخ 1391/7/11 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 11784 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5375 ش��ماره: 2306/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت سامان بذر سپاهان سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 42453 و شناسه ملی 10260602564. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/6/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال 
به مبلغ 300/000/000 ریال منقس��م به سی هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 10/000 ریال 
که تمامًا از طریق صدور س��هام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت 
که بموجب گواهی شماره 215-92098 مورخ 1391/6/25 بانک ملت شعبه خیابان میر اصفهان 
مبلغ 299/000/000 ریال پرداخت گردیده اس��ت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. 2- شعبه به نشانی استان تهران شهر تهران خیابان کریم خان- خردمند شمالی- کوچه 
ششم- پالک 24- کدپستی 1585833811 و به مدیریت آقای عباس سلطانی تأسیس گردید. در 
تاریخ 1391/7/10 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 
قرار گرفت. م الف/ 11834 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان



کیا رستمی  باالخره 
درایران ، داور شد

 گاهی  گزارش 
تأثیرگذارتر از ادبیات 

مدیرعامل بنیاد شمس درباره هیأت  داوران مس��ابقه طراحی مقبره شمس 
تبریزی گفت: هیأت  داوران این مسابقه از معتبرترین داوران برای این مسابقه 
بودند که عالوه بر داوران صاحب نام از جامعه معماران، عباس کیارس��تمی از 
جامعه هنرمندان و استاد حسن بلخاری که استاد فلسفه هنرهستند در جمع 

داوران ما حضور داشتند.
حجت اهلل ایوب رییس مؤسسه فرهنگی اکو و مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی 
در نشستی که با موضوع داوری آثار مسابقه طراحی مقبره شمس تبریزی برگزار 
شد، درباره این مسابقه توضیح داد: در این مسابقه 1800 نفر ثبت نام کردند که 
تعداد قابل توجهی است و با توجه به سختگیری ها، آثار منتخب باید شامل ارایه 
ماکت و همه نقشه ها به همراه طرح مقبره می بود که در نهایت 244 اثر انتخاب 

شد و در برج آزادی به نمایش درآمد و داوری شد.

یک نویسنده کودک و نوجوان می گوید: ما همیشه درپی ارزش گذاری قالب ها 
هستیم و ادبیات را برتر از روزنامه نگاری می دانیم، در حالی که گاه یک گزارش، 

به مراتب تأثیرگذارتر از یک داستان یا شعر است.
آتوسا صالحی که نام آش��نایی در عرصه ادبیات کودک و نوجوان است، ادامه 
داد: در کل، روزنامه برای این نوش��ته و منتشر می شود که در کوتاه ترین زمان 
با مخاطب خود ارتباط برق��رار کند و اطالع��ات الزم را در اختی��ار او بگذارد. 
نویسندگانی چون همینگوی و مارکز هم روزنامه نگار بوده اند و این نوع نگارش 
را در کارهایشان می توان دید. در هرحال ادبیات و روزنامه ها دو ظرف مختلف 
برای مظروف ما هستند و بستگی دارد چه کسی و چگونه از آن استفاده کند. 
نویس��ندگان ما به ادبیات بیش از اندازه بها می دهند و سطح روزنامه را پایین 

می آورند، در صورتی که هرکدام، دانش و تخصص خاص خود را می طلبد. 

اعالنیادداشت

هفت

ترانه علیدوستی داور جشنواره »هانوی« ویتنام
ترانه علیدوستی بازیگر ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیأت داوران به دومین جشنواره »هانوی« 
ویتنام می رود. »هانوی« در این دوره بیش از 200 فیلم از 38 کشور جهان دریافت کرده است.

دومین جشنواره بین المللی فیلم »هانوی« از 25 تا 29 نوامبر در ویتنام برگزار می شود. 
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 فریدونشهری ها 
چشم انتظار راه اندازی هنر هفتم

مدی��ر اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
فریدونشهرگفت: راه اندازی هنرهفتم در 
ای��ن شهرس��تان و انتظارش��هروندان، 

همچنان به قوت خود باقی است.
نورمحمد رحیم��ی که با ایس��نا حرف 
م��ی زد،ادامه داد: درس��فری که س��ال 
گذش��ته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به فریدونشهر داشت، مصوب ش��د برای این شهرستان یک دستگاه 
آپارات درنظر گرفته شود که تاکنون این وعده وزیرمحقق نشده است.

وی اف��زود: همچنین درجلس��ه ای که ماه گذش��ته درحضورمعاون 
سینمایی وزیرارشاد درتهران برگزارش��د، قول مساعدی در رابطه با 
واگذاری یک دستگاه دیجیتال برای راه اندازی سینما شهرستان داده 

شد که متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

 جشنواره هنرهای تجسمی 
حتما برگزارمی شود

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان اصفهان گفت: برگزاری 
دومین جش��نواره بین المللی هنر های 
ن��ان،  نوجوا و  ک��ودکان   تجس��می 
 منتفی نش��ده اس��ت و درت��دارک آن 
هس��تیم ت��ا ای��ن جش��نواره را حتم��ا 

برگزارکنیم.
علی تمنایی که با ایمنا س��خن می گفت، ادامه داد: تمام تالشمان را 
می کنیم که این جش��نواره حتما برگزار ش��ود، چرا که جشنواره ای 
مولد و پایه ای است و برگزاری آن، اثرات مثبت بسیاری دارد، از این 
رو جلسات بس��یاری با همکارانمان در وزارتخانه داش��تیم و در این 
خصوص به بحث پرداخته ایم، چرا که نمی توان با 1400 اثری که به 
دست دبیرخانه رسیده و هیأت داوری نیز انتخاب را انجام داده است، 

برگزاری آن را لغو کرد.
وی درخصوص احتمال وجود مش��کالت مالی ب��رای برگزاری این 
جش��نواره تصریح کرد: مش��کالت مالی همه جا وج��ود دارد و این 
جشنواره نیز با آن رو به رو است، اما ما تالشمان را به کار می بندیم تا 

حداقل این مشکالت موجب تعطیلی این جشنواره نشود.

تولید انیمیشن با موضوع مواد مخدر
یک کارگردان انیمیش��ن گف��ت: گروه 
انیمیش��نی »ماندگار« اصفهان اقدام به 
تولید انیمیشنی با عنوان »سایه مرگ« 
به س��فارش س��تاد مبارزه با مواد مخدر 

کرده است.
علی عزیزی که با فارس سخن می گفت،  

چنین ادام��ه داد: این انیمیش��ن چند 
دقیقه ای که با موضوع مواد مخدر تولید شده، درباره عوارض مصرف 
کراک اس��ت. این کارگردان تئاتر تأکید کرد: این پویانمایی با هدف 
آگاه سازی و فرهنگ سازی در زمینه اعتیاد با نرم افزار تری دی مکس 
تولید شده و از نرم افزارهای جلوه ای ویژه نیز برای ساخت آن کمک 
گرفته ایم ک��ه در صورت صالحدید س��تاد مبارزه با م��واد مخدر، از 

تلویزیون نیز پخش می شود. 
وی اضافه کرد: در تعامالتی  با س��تاد مبارزه با مواد مخدر این امکان 
وجود دارد که در آینده نزدیک س��ری انیمیشن هایی با موضوع مواد 
مخدر برای زندانیان درگیر اعتیاد، در راستای فرهنگ سازی درباره 

مضرات این مواد تهیه کنیم. 

 تماشای »آفریقا« را 
از دست ندهید 

فیلم س��ینمایی »آفریقا« به کارگردانی هومن سیدی وارد شبکه نمایش 
خانگی ش��د. »آفریقا« اولین فیلم سینمایی هومن س��یدی بازیگر جوان 
س��ینما و تلویزیون در مق��ام کارگردان اس��ت که البته به دلیل ش��رایط 
عجیب و پیچیده اکران، نتوانس��ت بر پرده سینما بنشیند و سه سال پس 
از ساخته شدن، سر از ش��بکه نمایش خانگی درآورد. فیلمنامه »آفریقا« 
توسط هومن سیدی نوشته شده و به مسائل و مش��کالتی می پردازد که 
گریبانگیر جوانان است. سه جوان، دختری را به قصد اخاذی می دزدند و... . 

شهاب حسینی، آزاده صمدی، جواد 
عزتی، امیر جدیدی، مینا ساداتی و 
امید تبریزی زاده در این فیلم ایفای 
نقش کرده اند. هومن سیدی با فیلم 
»آفریقا« س��یمرغ بلورین بهترین 
کارگردان��ی فیلم اولی را از بیس��ت 
 و نهمین دوره جش��نواره فیلم فجر 
به دست آورد. همچنین آزاده صمدی 
برای بازی در این فیلم، دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر نقش اول زن را از این 

جشنواره دریافت کرد.
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کارگردان موج نوی فرانسه که ایران را دوست داشت 
الماس ها ابدی اند 

گ�روه فرهنگ – 30 اکتب��رروز تولد کلود للوش اس��ت. خانواده اش ک��ه کلود تنها 
پسرشان بود در سن هفت سالگی او، برایش یک دوربین خریدند تا پسرشان در آینده 
یکی از مهم ترین آدم های موج نوی سینمای فرانسه لقب بگیرد. او در دوران طوالنی 
 که به عنوان سینماگرکارنامه اش را پر می کرد، 56 فیلم کوتاه و بلند ساخت، 32 مورد 
تهیه کنندگی کرد و 46 مورد فیلمنامه نوشت که برخی از آنها عبارتند از : مسیرمتقاطع، 
یک مرد و یک زن، عش��ق چیز خنده داری اس��ت، کالهبردارو... . او در س��ال 1971 
مستندی با عنوان»ایران« را درست پس ازجشن های 1971 شیراز ساخت. این فیلم 
برش هایی از تصاویرسرزمین ایران است که با موسیقی فرانسیس له )سازنده موسیقی 
متن فیلم love Story وهمکارهمیشگی کلود للوش( پیوند می خورد.  فرانسیس له موسیقی 
دهه هفتاد را با تم هایی از موسیقی ایرانی درهم می آمیزد. در این فیلم که با چشم اندازهای 
طبیعی ایران آغاز می شود، تهران و اصفهان بیش از دیگر شهرها مورد توجه للوش است.
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 چایخانه که در ایران حدود 400 س��ال 
زهرا 
قدم��ت دارد، اولین بار برای نوش��یدن رجایی

چایی و رفع خستگی روزانه شکل گرفت، 
ولی با گذشت زمان تبدیل شد به محلی برای خوردن ناهار و شام 
و همچنی��ن اموری مث��ل اطالع رس��انی، پخش اف��کار و اخبار 
اجتماعی، فرهنگ��ی و حتی سیاس��ی و درکنارای��ن برنامه ها، 
 س��رگرمی هایی چون مدیحه سرایی، نقالی، ش��اهنامه خوانی، 
غزل خوانی، سخنوری، مشاعره و برنامه های موسیقی به شکل 

تکنوازی، گروه نوازی و آواز نیز اجرا می شد.
از همان ابتدا وازآنجایی که موس��یقی با ایرانیان پیوندی محکم 
دارد، به زودی اجرای برنامه های موسیقی در مراکز مهم فرهنگی 
چون چایخانه و قهوه خانه نیز همه گیر شد و بدانجا رسید که باعث 

جذب مردم به این مکان ها شد.
اجرای موسیقی ابتدا با تکنوازی و آواز شروع شد و کم کم به سمت 
گروه نوازی پیش رفت و از آنجا که رکن اساسی موسیقی ایرانی 
بداهه نوازی است، این گونه برنامه ها بدون برنامه ریزی و تمرین 
قبلی و تنها براساس احساس درونی نوازندگان و درک متقابل آنها 
از احساس همدیگر اجرا می شد. اوج شکوفایی اجرای موسیقی 
سنتی در چایخانه در اواس��ط دوران قاجاریه بود که بزرگ ترین 
عامل آن ش��اید عالقه ش��اهان قاجار به اجرای موسیقی سنتی 
بوده است. اجرای موسیقی سنتی درچایخانه چنان رونق گرفت 
 که اگردرچایخانه ای خبری از موس��یقی نبود، گرایش مردم به 
 گرد آم��دن در آن م��کان نیز ک��م می ش��د و تن��وع در اجرای 
 موسیقی های کالس��یک، محلی، قومی، ضربی خوانی و... باعث 

پررنگ شدن نقش موسیقی در رونق چایخانه ها شد.

این روال ادامه داشت تا این که با وقوع انقالب اسالمی، این مکان ها 
به سرعت جایگاه خود را از دس��ت داده و رو به فراموشی رفتند؛ 
سکوتی که انگار آتش زیرخاکستر است، چرا که با بلوغ و رشدی 
که طی نیم دهه اخیر اتفاق افتاد، امروز شاهد وجود 200 چایخانه 

در اصفهان هستیم. 
اما چایخانه های امروزی علیرغم این که مجهزهستند و ازمدرنیته 
پیروی می کنند، یک کمبود بس��یار بزرگ دارن��د و آن، چیزی 
نیست جز اجرای زنده انواع موسیقی ایرانی به سبکی که در قدیم 
اجرا می شد و این در حالی است که امروزه دربیشتراین چایخانه ها 
باندهای صوتی تعبیه ش��ده که انواع موس��یقی ایرانی و خارجی 
ضبط شده بر روی CD به طور مداوم از آن درحال پخش است، 

گویی که فقط باید سر و صدایی باشد حتی گوشخراش!
انگار هدف این اس��ت که س��کوت شکسته ش��ود به هرقیمتی! 
درست است که امروزه برخالف قدیم که بیشتر افراد میانسال و 
پیر در چایخانه گرد هم می آمدند، قش��ر گسترده ای از جوانان و 
نوجوانان را در چایخانه ها می بینیم و خوب ذائقه بیشتر آنها هم 
موسیقی راک و رپ و به قول خودشان هیجان انگیز است! اما در 
اصل چایخانه مکانی اس��ت برای کس��ب آرامش و تمدد اعصاب 
و پخش این نوع موس��یقی های پرس��روصدای غرب��ی، اصالت 
ایرانی چایخانه را زیر س��ؤال می برد. منظوراین نیست که حتما 
موسیقی آوازی و راک به خورد مراجعه کنندگان داده شود، بلکه 
 اهمیت مسئله اینجاست که حال که چایخانه ها جایگاه خود را 
بازیافته اند، بهتر است با اجازه دادن به گروه های موسیقی بزرگ 
و کوچک برای اجرای موسیقی زنده ایرانی در چایخانه ها، اقدامی 

در جهت احیای موسیقی چایخانه ای انجام شود.

نمی توان گفت که تلویزیون در این مورد، سریال یا مستند تولید 
نکرده است، حتی می توان گفت که تلویزیون تولیدات زیادی در 
زمینه دفاع مقدس داشته، اما آنچنان که باید و شاید حق مطلب را 
ادا نکرده است یا کارها چنان ضعیف بوده که نکته ای به اطالعات 
مخاطب اضافه نکرده و یا چنان شعاری بوده که چیزی جز دلزدگی 
مخاطب را به دنبال نداشته اس��ت. اما این روزها تلویزیون مستند 
»آخری��ن روزهای زمس��تان« را پخش می کند. این مس��تند در 
10قسمت 50دقیقه ای و در گروه حماسه و دفاع شبکه یک تهیه 
شده و راوی زندگی شهید حس��ن باقری با نام واقعی غالمحسین 
افش��ردی از جوان ترین فرماندهان ایران در دوران جنگ ایران و 
عراق است. شهید حسن باقری به عنوان فرمانده قرارگاه های نصر 
و کربال،  نقش بسیاری در موفقیت نیروهای ایران در عملیات های 
فتح المبین، رمضان و همچنین بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر 
داشت. وی هنگام ش��هادت، س��مت قائم مقامی فرمانده نیروی 
زمینی سپاه را برعهده داشت. این اثر به نویسندگی و کارگردانی 
محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب اهلل والی نژاد تهیه و 
تولید شده است. مهم ترین و جذاب ترین بخش این کار، استفاده از 
تصویربرداری 16میلی متری است که به سبک و سیاق برنامه های 
»روایت فتح« ساخته شده است. تصاویر قدیمی و سیاه و سفید، 
یادآور مس��تند روایت فتح اس��ت که با صدای سیدمحمد آوینی 
برادر شهید مرتضی آوینی همراه است. شاید بزرگ ترین مشکل 
تولیدات دفاع مقدس در تلویزیون و سینما را باید در قهرمان پروری 
شخصیت ها جست، اما نویسنده و کارگردان با هوشمندی از شهید 
باقری، یک قهرمان و یک قدیس نمی سازد. در این مستند ما شاهد 
زندگی مردی هستیم که پله پله راهش را پیدا می کند، حتی اگر 

در کودکی پرجنب و جوش بوده، در مدرسه نمره خوبی نیاورده و 
مثل هر آدم عادی دیگری زندگی کرده، کسی است که سرانجام 
راهش را در زندگ��ی پیدا می کند، به عبارت دیگر، گروه س��ازنده 
خیلی هوشمندانه از کلیشه س��ازی دوری می کند. از دیگر نکات 
قوت این سریال، متن قوی و منسجمی است که به همراه تخیل 
فیلمنامه نویس باعث شده »آخرین روزهای زمستان« اثری دیدنی 
شود. فیلمنامه نویس با انتخاب برش ها و تولید و پرورش زوایایی از 
زندگی شهیدحسن باقری و استفاده بجا از صوت های زمان جنگ 
و صدای شهید باقری و همرزمان او، تصاویر بازسازی و امروزی شده 
را به واقعیت نزدیک کرده است. انتخاب بازیگران و بازی خوب آنان 
باعث شده که این مستند دیدنی تر ش��ود. می توان حدس زد که 
کارگردان و گروه برای انتخاب بازیگران شخصیت هایی همچون 
شهید همت، محسن رضایی، متوسلیان، سردار جعفری و سردار 
رش��ید، با چه محدودیت هایی مواجه بوده اند، اما نتیجه کارشان 
نشان می دهد که بازیگران انتخاب شده عالوه بر فاکتور شباهت 
چهره، بازی های قابل قبولی را هم به نمایش گذاشته اند. این موارد 
را به انتخاب لوکیشن های این مستند اضافه کنید تا به این نکته 
برس��یم که با همه س��ختی های تولید کارهای ژانر دفاع مقدس، 
خلق یک اثر دیدنی نیاز به ت��الش و البته خالقیت دارد. به عبارت 
دیگر کیفیت باالی بازسازی حوادث و شخصیت های دفاع مقدس 
باید در  شأن حکایت باشد که این اتفاق در این مجموعه به خوبی 
افتاده است. پخش این مجموعه از هفتم مهر ماه در شبکه اول سیما 
جمعه ها ساعت20 و تکرار آن روز سه شنبه ساعت 23 و همچنین 
از شبکه مستند پنج شنبه ها ساعت 22 و تکرار آن جمعه ها ساعت 

6:30 صبح و 14:30 بعد از ظهر، آغاز شده است. 

مهم ترین و 
جذاب ترین بخش 
این کار، استفاده 
از تصویربرداری 
16میلی متری 
است که به سبک 
و سیاق برنامه های 
»روایت فتح« 
ساخته شده است

 امروزه برخالف 
قدیم که بیشتر 
افراد میانسال و 
پیر در چایخانه 
گرد هم می آمدند، 
قشر گسترده ای از 
جوانان و نوجوانان 
را در چایخانه ها 
می بینیم

درباره  برترین مستند این سال های تلویزیون موسیقی سنتی و اصیل را در چایخانه های اصفهان دریابید 

گرما در»آخرین روزهای زمستان«  چایخانه سنتی! موسیقی راک 

چه فیلم ترسناک ببینید و چه رژیم بگیرید؛ مطالعه جدید دانشگاه وست مینستر نشان 
می دهد که تماشای فیلم های ترسناک می تواند به شما کمک کند تا معادل با مصرف 

تکه ای کوچک از یک شکالت، کالری بسوزانید.
آنهایی که یک فیلم ترس��ناک نود دقیقه ای را دیده بودند تا 113 کالری هم سوزانده 

 بودند. توجه کنید که برای س��وزاندن همین مقدار کالری نیاز به حدود نیم س��اعت 
پیاده روی است. تأثیر برخی از فیلم ها بیشتر از بقیه بود و از ده فیلمی که مورد مطالعه 
قرار گرفت، کالری سوزترین آنها »تأللو« ترسناک کالسیک استنلی کوبریک  با 184 

کالری، »آرواره ها« با 161 کالری و »جن گیر« با 158 کالری بودند.
به گزارش کافه س��ینما به نقل از گاردین، مطالعه نش��ان داد فیلم هایی که به تناوب 
حاوی لحظات » از جا پریدِن ناش��ی از ت��رس« بودند، با افزایش ش��دید ضربان قلب 
کمک بیشتری به سوزاندن کالری می کردند. دکتر ریچارد مکنزی  سخنگوی ارشد 
و متخصص در متابولیسم و فیزیولوژی سلولی، در همین رابطه گفت: میزان افزایش 
ضربان قلب ناشی از هیجان در هر یک از افراد هنگام تماشای این ده فیلم مورد بررسی 

قرار گرفت. 
زمانی که ضربان سریع تر می ش��ود و خون در سرتاسر بدن سریع تر جریان می یابد، 
بدن انسان افزایش قابل توجهی از آدرنالین را تجربه می کند. استرس شدید در فاصله 
زمانی کوتاه )در اینجا استرس ناش��ی از ترس در تماشای فیلم( با آزاد شدن هورمون 
آدرنالین همراه است؛ هورمونی با عملکردی س��ریع که از اثرات شناخته شده آن کم 
کردن اشتها و افزایش میزان متابولیک بنیادین است که نهایتا منجر به سوزاندن مقدار 

بیشتری از کالری می شود.

این مطالعه به درخواست Lovefilm)یک ش��رکت اجاره دهنده فیلم(، انجام شد و 
دانشمندان در طول آن، ضربان قلب، مصرف اکسیژن و خروجی دی اکسید کربن را 

اندازه گیری کردند.
 آنها کش��ف کردند که تعداد کالری های مصرف ش��ده در حین تماشای فیلم به طور 

متوسط یک سوم افزایش یافته است.
هلن کاولی ویراستار Lovefilm، گفت: ما همگی با احساس نیاز به مخفی شدن زیر 
کاناپه یا بغل کردن بالش موقع تماشای صحنه های ترسناک یا صحنه هایی که مو بر 
تن سیخ می کند آشنا هستیم، اما این تحقیق نشان می دهد که شاید برای مشتاقان 
به سوزاندن مقداری کالری، بهتر باشد تا چشم هایش��ان را در طول تماشای فیلم باز 

نگاه دارند.
حاال بخوانید فهرس��ت ده فیلم ترس��ناک مورد مطالعه و میزان کالری که با تماشای 
هرکدام از این فیلم ها می سوزانید. این فهرست از این قرار است: »تأللو« 184 کالری، 
»آرواره ها«161 کالری، »جن گیر« 158 کالری، »بیگانه« 152 کالری، »اره« 133 
 »Paranomal Activity« ،کالری، »کابوس در خیابان الم استریت« 118 کالری
111 کالری، »پروژه جادوگر بلر« 105 کالری، »کشتار با اره برقی در تگزاس« 107 

کالری و »REC« 101 کالری.   

میزان کالری که با تماشای هرکدام از این ده فیلم ترسناک مشهور، می سوزانید

تماشای فیلم ترسناک، مثل رژیم گرفتن است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 شیشه عمر ژوزه
 در دستان گواردیوال!

چهاردهمین هفت��ه لیگ برتر فوتب��ال که از عصر دوش��نبه با دیدار 
استقالل و گهر دورود آغاز شده، عصر امروز با برگزاری دیدارهایی در 

شهرهای مختلف پیگیری می شود.
در مهم ترین دیدار روز س��وم این رقابت ها دو تیم پرسپولیس تهران 
و پیکان از س��اعت 17:45 در ورزش��گاه ب��زرگ آ زادی رودروی هم 
صف آرایی می کنند. ش��اگردان ژوزه مانوئل که شاید بدترین روزهای 
فوتبالی خود با پرس��پولیس را پشت س��ر می گذارند و دست رد برای 
باخت به سینه هیچ تیمی نمی زنند، در این هفته میزبان پیکان هستند؛ 
دیداری که کسب سه امتیاز آن می تواند شرایط این تیم را در آستانه 
تعطیالت لیگ برتر کمی بهتر کند. هر چند که شکست سرخپوشان 
پایتخت نشین هم ممکن است به قیمت اخراج سرمربی پرتغالی این 
تیم تمام ش��ود؛ مربی که در طول 13 هفته گذشته حتی نتوانسته به 
قول ابتدای فصل خود مبنی بر دوازدهم نشدن پرسپولیس عمل کند 

و این تیم با گذشت 13 هفته در رده چهاردهم جدول است.
اما در سوی دیگر، پیکان با عبداهلل ویسی فصل پرنوسانی را پشت سر 
می گذارد. این تیم که هفته گذشته مقابل ذوب آهن با فرهاد کاظمی 
متوقف شد، س��عی خواهد کرد در این هفته امتیازات از دست رفته را 

جبران و چند پله ای در جدول صعود کند.
در سایر دیدارهای این روز، فجر شهید سپاس��ی شیراز میزبان سایپا 
خواهد بود، ملوان به مصاف آلومینیوم هرم��زگان می رود، صبای قم 

میزبان فوالد است و نفت آبادان با مس روبه رو می شود.  

9 آذر، روز سرنوشت فوتبال ایران
9 آذر 91 کمیته اجرایی، سهمیه ها و کشورهای حاضر در رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا را تصویب و اعالم می کند.
 محمدرضا کسرایی، مس��ئول امور بین الملل س��ازمان لیگ در این 
باره گفت: 28 مهر 91 آخرین مهلت رفع نواقص و ارس��ال مدارک به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. بر اس��اس اعالم کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا، طی ماه های اکتبر و نوامبر، مدارک بررس��ی می شود و ششم 
آذرماه 91 گروهی که مدارک را بررسی می کنند، پیشنهادهایشان را 

به کمیته های تخصصی برای اعطای سهمیه ارائه می دهند.

داوران اهل زیرمیزی گرفتن نیستند
رسالت داوران، رسالتی سنگین است که داوران ما به خوبی این رسالت 
را به سرانجام رسانده و می رسانند. فریدون اصفهانیان، رییس کمیته 
داوران فوتبال کشور تأکید کرد که داوران فوتبال کشور در لیگ های 

مختلف اهل دریافت زیرمیزی نیستند. 

مهاجم جدید در ذوب آهن
با نظر فرهاد کاظمی یک فوروارد زیر 23 سال دیگر به جمع بازیکنان 
تیم فوتبال ذوب آهن اضافه ش��د تا به زودی با این تیم قرارداد امضا 

کند.
 سرمربی ذوب آهن دو هفته پیش دو نفر از بازیکنان جوان تیم پیکان 
را برای حضور در تمرینات ذوب آهن ب��ه اصفهان فرا خواند و این دو 
بازیکن چند روزی است با ذوب آهن تمرین می کنند. گویا این بازیکن 
جدید از ماه ها پیش نظر کاظمی را جلب کرده ت��ا در نهایت به تیم 

کاظمی دعوت شده است. 

فدراسیون زیر بار سکه نرفت
جمال چاوشی فر که در دومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی شنا 
)14 مهر ماه ( موفق ش��د رکورد ملی ماده 1۰۰ متر کرال پش��ت را 
جابه جا کند، یک میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کرد. مسئوالن 
فدراسیون ش��نا به منظور باال بردن انگیزه ش��ناگران جهت ارتقای 
رکوردهای ملی، پیش از این اعالم کرده بوند ش��ناگرانی که بتوانند 
رکوردهای ملی را در مس��ابقات رسمی جابه جا کنند، پاداش نقدی 
دریافت خواهند کرد. البته مسئوالن فدراسیون شنا از پرداخت یک 
سکه طال به شناگران رکورد شکن خبر داده بود که به نظر می رسد 
با افزایش قیمت سکه، یک سکه به یک میلیون تومان پاداش نقدی 

تغییر پیدا کرده است! 

 میزبانی کویر کاشان
 از کهکشانی های والیبال

باریج اسانس کاش��ان در هفته س��وم لیگ برتر والیبال باشگاه های 
کشور امروز میهمان کاله مازندران اس��ت. یاران امیر غفور در باریج 
اس��انس هفته گذش��ته اولین برد خود را جش��ن گرفتند؛ هرچند 
پیروزی باریجی ها فقط دو امتیاز داشت، اما صعود چهار پله ای آنها 
را در جدول رده بندی موجب شد. ش��اگردان حسین معدنی امروز 
از کاله ای پذیرایی می کنند که صدرنش��ین است و با انگیزه؛ تیمی 
که ترکیبی از ملی پوشان والیبال ایران را در اختیار دارد و از همین 
ابتدای فصل عزم خود را برای دومین قهرمانی جزم کرده اس��ت. اما 
باریج اسانس، تیم کم ستاره اما یکدست کاشانی نیز هیچ وقت حریف 
دست و پا بسته ای برای کاله نبوده است. مصاف دو تیم، امروز جذاب 

و دیدنی خواهد بود. 

تنها 3  امتیاز، ذوب آهن را  
راضی می کند

حمید شفاعت/بازیکن تیم ذوب آهن

در چند روز گذش��ته تمرینات خوبی را پشت سر گذاش��ته ایم و در این 
تمرینات تاکتیک های جدید را به کار گرفته ایم. خوش��بختانه تیم ما در 
بهترین شرایط خود به سر می برد و مشکل خاصی در تیم احساس نمی شود. 
چون بازی با راه آهن در خانه خودمان اس��ت باید نهایت استفاده را از این 
فرصت ببریم و هر سه امتیاز این بازی را کسب کنیم و شک نکنید که تنها 
برد، ذوب آهن را راضی می کند. ما باید در جدول باالتر بیاییم تا هوادران 
راضی شوند. فرقی نمی کند که چه کسی بازی کند و من به نظر کادر فنی 
احترام می گذارم. مهم موفقیت تیم 
است. این که چه کس��ی در ترکیب 
باشد زیاد مهم نیست. آینده ذوب آهن 
روشن اس��ت و اعتقاد دارم در پایان 
فصل در میان پنج تیم قرار می گیریم. 
مهره های خوبی داریم که می توانند 

سرنوشت هر بازی را عوض کنند.

6
سرپرستتیملیگبرتریقبرمیفروشد

یک سرپرست لیگ برتری وارد تجارت قبر شده و به پیش فروش آنها مبادرت می ورزد! وی با این خرید قبر، 
آنها را سال ها بعد و با قیمتی گزاف به فروش می رساند. این سرپرست تخصص ویژه ای در شناخت قبرهای 
مرغوب)!( و مکان های ویژه بهشت زهرا دارد و می تواند بهترین ها را در اسرع وقت برای مردگان فراهم کند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 916 | چهارشنبه 10 آبان 1391 | 15 ذی الحجه  1433

قوی ترین مردان 
جهان داماد می شوند

 اشتباهات
 تکرار نمی شود

بهداد سلیمی و س��جاد انوش��یروانی، قوی ترین مردان جهان و المپیک 
 در فاصله هفت روز از یکدیگر ب��ه خانه بخت می رون��د. روزهای جمعه 
دو هفته آینده )دوازده��م و نوزدهم آبان ماه(، روزهایی بس��یار خاص و 
ویژه برای قوی ترین های دنی��ا خواهد بود؛ چراکه ای��ن دو وزنه بردار در 
دو هفته پیاپی ازدواج خواهند کرد و به خانه بخت خواهند رفت. مراسم 
 ازدواج س��لیمی روز دوازدهم آبان در قائم ش��هر خواهد ب��ود و قهرمان 
168 کیلوگرمی المپیک لندن در زادگاه خود مراسم بزرگی را برپاخواهد 
کرد تا از این پس فردی زورمندتر از او در دنیا باشد. مراسم ازدواج سجاد 
انوش��یروانی نیز روز نوزدهم آبان ماه در اردبیل خواهد بود. البته به قول 

خودش، عروسی او به بزرگی عروسی بهداد نیست.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در چهار هفته باقی مانده تالش می کنیم 
تا نتایج خوبی به دس��ت آوریم و ذوب آهن را به جایگاه واقعی اش برس��انیم. 
س��عید عبداهلل پور در گفتگو با ایمنا در رابطه با ش��رایط تیم ذوب آهن برای 
بازی با راه آهن گفت: شرایط تیم ما خیلی خوب است و همه بچه ها سرحال 
و آماده برای بازی هس��تند و انگیزه زیادی هم دارند. انشاءاهلل سه امتیاز این 
 بازی را کس��ب می کنی��م و خودمان را از این ش��رایطی که ق��رار داریم جدا 
می کنیم و به روزهای خوب باز م��ی گردیم.  عبداهلل پور ک��ه با آمدن فرهاد 
کاظمی بار دیگر به ترکیب ذوب آهن بازگشته، با اشاره به سوابق این سرمربی 
اظهار داشت: فرهاد کاظمی یک مربی شناخته شده است و تمامی اهالی فوتبال 
ایشان را می شناسند و کسی نمی تواند سوابق درخشان ایشان را مخفی کند. 

سفر تیم بارسلونا به نوار غزه
نخست وزیر فلسطین از سفر تیم فوتبال بارسلونا به نوار غزه خبر 
داد. پیش از این بارسا از سرباز رژیم اشغالگر قدس در ال کالسیکو 
دعوت کرده بود و ای��ن حرکت امیر قطر، در راس��تای بازگردان 

محبوبیت بارسلونا به نوار غزه است. 

 ریچاردز 3 ماه خانه  نشین شد
میکا ریچاردز، مدافع منچسترس��یتی  در دیدار 
منچسترسیتی و سوانسی به شدت آسیب دید و 
پس از آنکه زانویش را جراحی کرد، مجبور است 

سه ماه دور از میادین باشد. 

مسی به کفش طال رسید
لیونل مسی کفش طالی فوتبال اروپا را دریافت کرد. 
مسی با 5۰گل زده و با چهار امتیاز اختالف نسبت به 
رونالدو صاحب کفش طالی اروپا شد. او اعالم کرده 

تا پایان دوران بازیگری در بارسلونا خواهد ماند. 03
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نبرد آهنی های لیگ بهترین فرصت را 
مسعود 
برای ذوب آهن ایجاد کرده تا با تحمیل افشاری

سومین شکست متوالی به علی دایی و 
راه آهن، با روحیه های خوب راهی تعطیالت شوند. فرهاد کاظمی 
بعد از شکست در مقابل آلومینیوم و تساوی در مقابل پیکان بدون 
شک شناخت نس��بی از بازیکنان تیمش به دست آورده و همان 
طور که در بازی قبلی مقابل ش��اگردان ویس��ی یک ذوب آهن 
هماهنگ تر را نسبت به بازی های قبلی این تیم دیدیم، امروز هم 
انتظار می رود تا شاگردان کاظمی اولین سه امتیاز را به سرمربی 
خودش��ان هدیه کنند. ذوبی ها ب��ه غیر از بازی ام��روز، تا هفته 
هفدهم و رسیدن قطار لیگ به نیم فصل سه بازی سنگین دیگر به 
ترتیب در مقابل پرسپولیس، نفت آبادان و ملوان در پیش خواهند 
داش��ت و فرهاد کاظمی اگر می خواهد که تیمش الاقل بر روی 
کاغذ در پایان نی��م فصل لیگ جایی در بین فانوس به دس��تان 
نداشته باشد، باید از همین امروز شروع کند تا با گرفتن سه امتیاز 
از علی دایی، شکس��ت خانگی در مقابل آلومینیوم هرمزگان را 

جبران کرده باشد. 
البته راه آهن هم تیم زخم خورده ای است و دو شکست متوالی 
در مقابل پرسپولیس و ملوان به اندازه کافی علی دایی و تیمش 
را دچار بحران کرده و س��ومین شکست  می تواند تیم دایی را به 
منطقه خطر هم نزدیک کند؛ آن هم علی دایی که هنوز یک سال 
از چپ کردنش در اصفهان نگذشته و باید امیدوار بود که این بار 
قطار راه آهن در ورزشگاه فوالدشهر چپ کند تا اولین سه امتیاز 
کاظمی با ذوبی ها به دست آید. فرهاد کاظمی هم که بازیکنان 

امید حاضر در تمریناتش نتوانستند نظرش را جلب کنند، برای 
این بازی سینا عشوری را به خاطر محرومیت در اختیار ندارد و 
البته مجتبی بابک را هم دوباره به تیم امید بازگردانده تا از همانجا 

حضور دوباره در لیگ برتر را تمرین کند! 
 ایجاد موقعیت های گل در بازی با پیکان این امیدواری را ایجاد 
کرد که ذوبی ها الاقل از لحاظ تاکتیکی در حال پیشرفت هستند 
و دیگر قرار نیس��ت که فقط حرکات ف��ردی بازیکنان موجبات 
رسیدن به گل را فراهم کند، ولی مشکل اصلی این تیم در خط 
دفاعی هنوز هم پابرجاس��ت و اش��تباهات ویران کننده ای که 
حتی از سوی بازیکنان باتجربه تیم سر زده باید از سوی کاظمی 
 حل شود. این که بازیکنان با تجربه ای مثل صلصالی و بهادرانی 
این طور راحت در محوطه جریمه خودی پنالتی بدهند و با دفع 
توپ ناقص فرصت رسیدن به گل را برای تیم حریف فراهم کنند 
به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با تجربه ها باید دقت بیشتری 
در جریان بازی داشته باشند. بار اصلی حمالت راه آهن بر عهده 
بهادر عبدی و مجتبی شیری است که خطرناک ترین بازیکنان 
دایی به خصوص روی توپ های ارسال شده به پشت سر مدافعان 
هس��تند و خط دفاع ذوب آهن باید با حواسی جمع به فکر مهار 

این دو بازیکن باشد. 
پیروزی شاگردان فرهاد کاظمی این تیم را 14 امتیازی خواهد 
کرد و خوش��بختانه تعطیالت اجباری لیگ ب��رای هر تیمی که 
بد باش��د، الاقل این فرصت را برای کاظمی ایج��اد خواهد کرد 
تا تفکرات تاکتیکی خودش را در تیم پی��اده کند و با چهره ای 

دگرگون آماده بازی با پرسپولیس در 29 آبان ماه شود.

 امس��ال لیگ برتر بس��کتبال برای ما 
سمیه 
مسرور

اصفهانی ها رنگ و ب��وی دیگری دارد؛ 
رنگ خاکس��تری به دلیل انحالل تیم 
 بس��کتبال ذوب آه��ن و رنگ خ��وب پایی��ز از این که بیش��تر 
آسمان خراش های این تیم منحل شده به فوالدماهان پیوسته اند.  
با این که در اصل صورت مسأله تغییری ایجاد نمی شود و باید به 
مدیری��ت ورزش اصفهان برای منحل ش��دن تاریخ بس��کتبال 
شهرگنبدهای فیروزه ای و ایران  نمره منفی داد، اما می توان آغاز 
سوپر لیگ امسال بسکتبال را حداقل برای ما اصفهانی ها جذاب و 
 هیجان انگیز دانس��ت؛ چرا که به نوعی ش��اهد نبرد ذوب آهن با 
ذوب آهن خواهیم بود. در فصل نقل و  انتقاالت که توأم با متالشی 
شدن تیم بسکتبال ذوب آهن و تغییر رویکرد باشگاه فوالد ماهان 
 در بوم��ی گیرای��ی ب��ود، باع��ث ش��د تع��داد قاب��ل توجهی از 
آسمان خراش های سبز و سفید پوش به عضویت تیم فوالد ماهان 
درآیند. رییس هیأت بس��کتبال اس��تان که از قضا سرمربی تیم 
بسکتبال فوالد ماهان است، بنا به خواسته مدیرعامل باشگاه شاکله 

تیم بسکتبال ماهان را با بازیکنان بومی بست. 
اوشین ساهاکیان، محمدرضا اکبری، امجد، عماد سلمانی، رامین 
ش��هبازی و محمد فالحت  و دوتن دیگر از بازیکنان ذوبی جذب 
فوالد ماهان ش��دند. ش��اید این موضوع به خودی خود جذابیت 
نداشته باشد، ولی وقتی معلوم شود که در قرعه کشی لیگ برتر 
بس��کتبال اولین بازی بین دو تیم فوالد ماهان و همیاری زنجان 
برگزار خواهد شد، قضیه تغییر شکل داده و تا سرحد امکان جذاب 
می ش��ود. دلیل جذابیت و هیجان این دیدار ه��م حضور فرزاد 

کوهیان، سرمربی سابق تیم بس��کتبال ذوب آهن باالی سر تیم 
همیاری است که چهار بازیکن سابق را نیز به خدمت گرفته و نبرد 

ذوب آهن با ذوب آهن را در اولین بازی سوپر لیگ رقم زده است.
آرن داودی، علی باهران، فرهاد صبوری و رامین هنرمند شاگردان 
کوهیان در ذوب آهن بودند که ح��اال به همراه او در تیم همیاری 
زنجان به فعالیت حرفه ای بسکتبال می پردازند. به همین خاطر 
می توان پیش بینی کرد که س��الن ش��هدای مخابرات در اولین 
میزبانی مسابقات فصل جدید بس��کتبال، آبستن شور و هیجان 
خاصی باشد و درعین خوشبینی، از حوادث غیر اخالقی و التهابی 
 که ممکن است سکوهارا تحت تأثیر خود قرار دهد حرف نمی زنیم.

اما بدون شک باید منتظر اتفاقات خاصی باشیم؛ چراکه بازیکنانی 
 مانن��د اوش��ین، آرن، باه��ران و محمدرضا اکبری که س��ال ها

 باه��م و در کناره��م اعضای اصل��ی و تأثیر گذار تیم بس��کتبال 
ذوب آهن و تیم ملی دانشجویی و تیم ملی را  تشکیل می دادند، 
حاال رودر روی هم قرار می گیرند و از نظر احساسی برروی هم و 

بازی تأثیر خواهند  گذاشت. 
اگر احساسات را که حتما در روند بازی بسکتبال به دلیل کوچک 
بودن زمین بازی تأثیر گذار است بی اثر بدانیم، مسأله دیگری که 
در این بازی تأثیرخواهد داشت، نقش محسن صادق زاده، سرمربی 
تیم فوالد ماهان به عنوان رییس هیأت بسکتبال استان است که 
شاید انتظار عالقه مندان به بسکتبال ذوب آهن را برای ممانعت 
 از انحالل این تیم با س��ابقه را تأمین نکرده است. این موضوع هم 
می تواند حساسیت های این بازی را دوچندان کند و جنجالی ترین 

بازی نیم فصل اول بسکتبال را رقم بزند.

سالن شهدای 
مخابرات در اولین 
میزبانی مسابقات 
فصل جدید 
 بسکتبال 
می تواند آبستن 
شور و هیجانی 
خاص و حوادث 
غیراخالقی و التهابی  
بر روی سکوها باشد 
که امیدواریم این 
اتفاق نیفتد

 مشکل اصلی
  این تیم
 در خط دفاعی 
هنوز هم 
پابرجاست و 
 اشتباهات
 ویران کننده ای 
 که حتی از سوی
 بازیکنان باتجربه 
تیم سر زده، باید 
از سوی فرهاد 
کاظمی حل شود

همه در انتظار جنجالی ترین بازی لیگ برتر بسکتبال نبرد دایی فرهاد

نبردذوبآهنباذوبآهندرانتظارچپکردنقطار

 شاید ماندگار ترین تصویری که از حضور فوتسال ایران در جام 
گروه 
جهانی در یادها باقی مانده، لحظه گرفتگی عضله پای حسین ورزش

شمس به هنگام به ثمر رسیدن گل چهارم تیم ملی فوتسال در 
مقابل ایتالیاست که هنوز هم با دیدنش، از افتخار آفرینی آن روزهای تیم ملی فوتسال 

دچار غرور می شویم.
 با این مقدمه، باید گفت هفتمین دوره رقابت های جام جهانی فوتسال در حالی از فردا 
در کشور تایلند آغاز خواهد ش��د که دیگر خبری از حضور شمس و شمسایی در تیم 
ملی نیست و بازیکنان جوان ایران باید از میراث به جا مانده فوتسال ایران در سال های 

1992 و 2۰۰8 دفاع کنند.
 اختالفات موجود در بین ارکان فوتسالی فدراسیون و حسین شمس، در نهایت باعث 
شد تا علی صانعی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود که او هم در طی این چند 
 وقت بیشتر مشغول سروکله زدن با حاشیه ها بوده و خیلی ها منتظرند تا عملکرد او را 

در جام جهانی فوتسال ببینند. 
شکس��ت تیم ملی فوتس��ال در جام ملت های آس��یا در مقابل تایلند و کسب عنوان 
س��ومی این تورنمنت که جواز حضور ایران در جام جهان��ی را ایجاد کرد، این نگرانی 
را ایجاد کرده که کادر فنی تیم ملی با وجود س��ال ها حضور در کنار حس��ین شمس 
هنوز هم نتوانسته شرایط سابق را در تیم پیاده کند و حذف زودهنگام تیم ملی از این 
مسابقات می تواند کار صانعی را در تیم ملی به بن بست برساند، ولی بر خالف آن اگر 
شاگردان صانعی بتوانند در شش��مین حضور تیم ملی در عرصه مسابقات جهانی باز 
هم همان تیم شگفتی ساز چهارسال قبل باشند، می توان امیدوار بود که نسل جدید 
 فوتسال ایران جانشینانی شایسته برای بازیکنانی مثل وحید شمسایی، هاشم زاده و

  اصغری مقدم باشند. مش��کل اصلی تیم صانعی اینجاس��ت که بر خالف دوره قبلی 
تیم های مدعی حساب ویژه ای بر روی فوتسال ایران باز کرده اند و دیگر خبری از آن 
دست کم گرفتن دوره قبلی نیست و به همین خاطر کار مردان فوتسال ایران به نسبت 

دوره قبلی سخت تر خواهد بود. 
حضور ایران در گ��روه B در کنار اس��پانیا، مراکش و پاناما بهترین ش��انس را نصیب 
ش��اگردان صانعی کرده تا الاقل به همراه اس��پانیا یک��ی از دو تی��م صعودکننده به 
مرحله بعد باش��ند و آنجاس��ت ک��ه می توان ب��ا توجه به حض��ور بازیکن��ان جوانی 
مثل احم��د اس��ماعیل پ��ور که ب��دون ش��ک از انگی��زه فراوان��ی برای پ��ر کردن 
 ج��ای خالی شمس��ایی برخوردار هس��تند، زمین��ه صعود ب��ه مراحل باالت��ر را هم

 فراهم کرد.
اولین بازی تیم ملی ای��ران در حالی پس فردا )جمعه( س��اعت17:3۰ به وقت ایران 
در مقابل اس��پانیا برگزار می ش��ود، که ماتادوره��ا مانند تیم فوتبالش��ان از مدعیان 
اصلی فوتسال جهان هس��تند و در دوره قبلی هم با وجود این که در مقابل اسپانیا به 
تساوی رس��یدند، ولی در نهایت این تیم به فینال صعود کرد و در آنجا هم در ضربات 
 پنالتی مغلوب برزیل ش��د تا ب��ا عنوان نایب قهرم��ان دوره گذش��ته در مقابل ایران

 قرار گیرد. 
اولین بازی دو تیم مدعی هرچند که مالک خوبی برای سنجیدن عیار ایران و اسپانیا 
نیست، ولی به هرحال شکس��ت نخوردن تیم ملی در مس��ابقه اول از لحاظ روحی و 
روانی تیم را آماده حضوری درخش��ان در این مس��ابقات خواهد کرد تا شاید باز هم 
شاهد تکرار حماسه دوره قبلی، این بار توسط صانعی و بازیکنانش در غیاب شمس و 

شمسایی باشیم.

همگام با جام جهانی فوتسال

بدون شمس و شمسایی

فوتسال به ماتادورها رسید



یادداشت

کاهش عوامل خسارت زای محصوالت 
ضرورت دارد

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: کاهش 
عوامل خسارت زای محصوالت کشاورزی ضرورت دارد. طهمورث فتاحی 
اظهار داشت: برای کاهش پیدا کردن عوامل خس��ارت زای محصوالت 
کشاورزی،  سومین مانور در این زمینه برگزار شد. وی تصریح کرد: این 
مانور با س��ه هواپیمای سم پاشی، 15دس��تگاه تراکتور، هشت دستگاه 
برای بحث بازدیدهای کارشناسی، 26 فروشگاه سم پاشی، 15 کلینیک 
گیاه پزشکی،52 شرکت خدمات فنی مهندسی و 85 نیرو درگیر است. 
 فتاحی ادامه داد: مدل مانوری که طراحی شده است در مقیاس کوچک 
دور میزی در سراسر کشور برگزار شده است. وی بیان داشت: اهداف مانور، 
ارزیابی نظام مهندسی شرکت های تابع، کلینیک های گیاه پزشکی، افراد 
درگیر، مدیران و ش��رکت کنندگان  در موقع بروز مشکل است. فتاحی 
یادآور شد: این سناریو  به گونه ای طراحی شده است که عالوه بر افزایش 
دانش و مهارت،  از راهکارها و ایده ها به ص��ورت مکتوب بهره برده و در 
شرایط اضطراری از این ایده ها استفاده شود. مدیر صنایع سازمان جهاد 
کشاورزی چهار محال و بختیاری اذعان داشت: دستاوردهای مانور، ارتقای 
آگاهی، دانش و مهارت، تش��خیص و مقابله در مجموع نظام مهندسی و 
شرکت های فنی و مهندس��ی و هماهنگی و درون بخشی افراد سازمان 
جهاد کشاورزی است. فتاحی یادآور ش��د: آشنایی با اهداف و مشکالت،  
نمایان شدن ضعف ها و کمبود ها، تجهیزات و کمبود نیروی انسانی در این 

مانور مشخص می شود.

 موافقت با انتشار مجله 
بین المللی   اپیدمیولوژیک

رییس مرکز تحقیق��ات عوامل اجتماعی مؤثر بر س��المت 
از صدور موافقتنام��ه اصولی برای انتش��ار مجله بین المللی 

»پژوهش اپیدمیولوژیک« به زبان انگلیسی خبر داد.
وزارت بهداش��ت، در یکصد وهشتمین جلس��ه کمیسیون 
نشریات علوم پزشکی کشوردرخواست موافقت اصولی انتشار 
مجله بین المللی پژوهش اپید میولوژیک به زبان انگلیس��ی 
رامطرح نموده و مورد تصویب قرارداد. گفتنی است صاحب 
امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بوده و سردبیر آن، دکتر 

مسعود امیری است.

رییس مجلس شورای اسالمی 
میهمان استان می شود

نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس ش��ورای اسالمی از سفر 
رییس مجلس شورای اس��المی به این استان همزمان با 11 
آبان خبر داد. سعید زمانیان اظهار داشت: علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی روز پنج شنبه همزمان با 11 آبان ماه 
به منظور بازدید از مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری به 
این استان سفر می کند. وی افزود: قرار بر این است که رییس 
مجلس ش��ورای اس��المی با حضور در مناطق مختلف این 
استان، از نزدیک با مسائل و مشکالت این استان آشنا شده و 
پیگیری های الزم در این خصوص انجام شود. زمانیان تصریح 
کرد: امید می رود با بررسی وضعیت استان در این سفر، شاهد 
رفع مسائل و مشکالت استان باشیم. نماینده مردم شهرکرد 
در مجلس شورای اسالمی، وحدت و همدلی مسئوالن را رمز 
توسعه و آبادانی استان دانست و گفت: خوشبختانه وحدت و 
همدلی الزم بین مجمع نمایندگان اس��تان برقرار است و با 
تقویت آن می توان امور استان را به نحو مطلوبی پیگیری کرد.

 مشاعره شاعران استان 
برگزار شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری جشنواره مش��اعره »طواف تا والیت« این استان در 
دهه امامت و والیت خبر داد.حس��ین گنجی با گرامیداشت 
دهه امامت و والیت، اظهار داشت: دهه امامت و والیت فرصت 
مناس��بی اس��ت تا در آن با اجرای برنامه های ارزشی و فاخر 
نقش و رسالت خود را در تبیین فرهنگ والیت در جامعه به 

خوبی ایفا کنیم.

خبر ویژه

شهردار شهرکرد 
نوراهلل غالمیان  

اجرای پروژه برج های دوقلوی شهرکرد به عنوان یک طرح بزرگ در مرکز 
استان دور از سیاسی کاری و جناح بازی اجرا می شود. 

انتشار اوراق مشارکت و آغاز اجرای این طرح، زمان زیادی برد و قرار گرفتن 
آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی باعث شد تا این 
پروژه مهم اقتصادی، رنگ و بوی سیاسی بگیرد. این طرح عالوه بر اهمیت 
اقتصادی، به عنوان نمادی برای شهرکرد از اهمیت زیادی برخوردار است 
و اگر به دلیل برخی مسائل سیاسی اجرا نشود، اعتماد و مشارکت مردم 
در اجرای طرح های عمرانی و س��رمایه گذاری در پروژه های شهری را تا 
 50 سال آینده در استان از بین 
می برد. یک��ی از مه��م ترین 
مباحث مقاب��ل روی این طرح 
با توجه به موقعیت آن، ایجاد 
پارکینگ اس��ت که با احداث 
325 واحد پارکینگ در شعاع 
اطراف آن، تأمی��ن پارکینگ 

مورد نیاز آن انجام می شود.

 پروژه برج های دوقلو 
دور ازسیاسی کاری اجرا می شود 

یادداشت

اخبار کوتاه 

چهره روز
سیستم نظارت بر عملکرد بازار نیازمند اصالحات است

علی اصغر عنابستانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نظارت جدی بر بازار، سبب 
کاهش نابسامانی ها، افزایش ثبات و ارتقای انسجام بازار می شود و آنچه مردم را بیشتر از 

تورم نگران کرده، نابسامانی، نبود ثبات و نداشتن انسجام در بازار است.
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 کمیته امداد چهارمح��ال و بختیاری در 
گروه 
راستای تجلی بخشیدن به اهداف خرد و شهرستان 

کالن این نهاد ارزش��مند طی هفته های 
 اخی��ر، اقدام��ات ارزش��مند و زیربنای��ی متع��ددی را در جهت 
توانمند سازی و آموزش های همه جانبه به نیروهای تحت حمایت 
خود ارایه داده است که کمک120 میلیون ریالی حامیان به ایتام 
 ل��ردگان، اج��رای بی��ش از 20 برنامه در ده��ه والی��ت و امامت، 
توانمندی سازی 575 خانواده تحت پوشش کمیته امداد کوهرنگ، 
برگزاری همایش وصل نور در لردگان  و برگزاری دوره امداد و نجات 

در میانکوه، مهم ترین این برنامه ها محسوب می شود. 
 در دیگر س��و نی��ز هموطن��ان چهارمحالی ب��ا س��بقه مذهبی و 
انسان دوستانه ای که دارند و با تأثیر از برنامه های فرهنگی که کمیته 
امداد در جهت ترویج فرهنگ کمک رسانی و خیرخواهی انجام داده 
است نیز با شیوه های مختلف هم استانی هایشان را حمایت های 
مادی و معنوی کرده اند که از آن جمله می توان به پرداخت زکات 
245 میلیون ریالی شهرکردی ها اشاره کرد. به همه این دالیل در 

ادامه به جزئیات بیشتری در این باره خواهیم پرداخت. 

کمک120 میلیون ریالی حامیان به ایتام لردگان 
حامیان ایتام در شهرستان لردگان بیش از دو میلیارد و 120 میلیون 

ریال برای کمک به ایتام پرداخت کرده اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان لردگان گفت : هم اکنون 946 یتیم 
در این شهرستان تحت پوشش کمیته امداد هستند که همزمان با 

ماه مبارک رمضان، 450حامی، حمایت  382 یتیم را تقبل کردند.
محمد حسین ذیالبی افزود : دریافت کمک هزینه مسکن از حامیان 
برای دو خان��واده یتیم به ارزش 120میلیون ری��ال، اهدای کمک 
هزینه ازدواج شش یتیم به ارزش هرکدام 20 میلیون ریال، توزیع 
اقالم مورد نیاز بین 479 یتیم و تهیه لوازم خانگی و لوازم التحریر 
برای 45 نفر، از دیگر خدمات حامیان به ایتام تحت پوشش کمیته 

امداد این شهرستان است.

اجرای بیش از 20 برنامه در دهه والیت و امامت 
قائم مقام کمیته امداد شهرستان فارسان از اجرای بیش از 20 عنوان 
برنامه فرهنگی - هنری همزمان ب��ا دهه امامت و والیت در کمیته 
امداد این شهرس��تان خبرداد. نصرت اهلل موسایی افزود: سرکشی 
از خانواده های س��ادات، حضور ائمه جمعه شهرس��تان در جمع 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهره برداری از واحدهای 
تولیدی که مددجویان با استفاده از تسهیالت اشتغال زای کمیته 
 امداد اجرا کرده اند و تجلیل از امدادگران شهر جونقان از مهم ترین 
برنامه هایی است که همزمان با دهه امامت و الیت در این شهرستان 
اجرا می شود. وی خاطرنشان کرد : مسئوالن استانی و شهرستانی 
هم در این دهه از نزدیک با نحوه خدمات رسانی به مددجویان تحت 

پوشش کمیته امداد آشنا می شوند.

شهرکردی ها 245میلیون ریال زکات دادند 
مدیر کمیته امداد شهرس��تان  ش��هرکرد گفت : م��ردم خیر این 
شهرستان در شش ماهه نخست امسال 254  میلیون ریال زکات 
پرداخت کرده اند. علیرضا اصغرزاده افزود: این میزان زکات شامل 
زکات نقدی، محصوالت کشاورزی از جمله  گندم  و جو و محصوالت 
باغی در راس��تای اجرای طرح شجره بوده اس��ت. وی خاطر نشان 
کرد: زکات جمع آوری شده، بین نیازمندان این شهرستان توزیع 

می شود.

 توانمن�دی س�ازی 575 خان�واده تح�ت پوش�ش 
کمیته امداد کوهرنگ  

مدیر کمیته امداد شهرس��تان کوهرنگ گفت: 575خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد این شهرستان توانمند شدند. فریدون فاضلی 
افزود: این خانواده ها با بهره مندی از تسهیالت تهیه مسکن،  ایجاد 
اشتغال، مساعدت های فرهنگی، تأمین جهیزیه و خودکفایی  به 
توانمندی رسیدند. وی خاطر نشان کرد : این طرح تا پایان امسال 
ادامه دارد و پیش بینی می ش��ود تعداد بیش��تری از خانواده ها به 

توانمندی برسند و از حمایت کمیته امداد خارج شوند.

برگزاری دوره امداد و نجات در میانکوه 
رییس کمیته امداد بخش میانکوه گفت: دوره آموزشی امداد و نجات 
در سوانح و بهداشت و درمان برای مددجویان زیر پوشش این نهاد 
برگزار شد. عزت اهلل رئیسی مطلق افزود: دراین دوره آموزشی افزون 
بر 350 نفر از دانش آموزان روس��تای چلدان، خانواده های تحت 
حمایت  روس��تای س��رخون، لندی  و عزت آباد در بخش میانکوه 
حضور داشتند. وی خاطرنشان کرد: عالوه بر آموزش های امداد و 
نجات در سوانح، دوره های آموزشی بهداشت و درمان با محوریت 

مبارزه با اعتیاد نیز برای خانواده ها به ویژه جوانان برگزار شد.

برگزاری همایش وصل نور در لردگان 
مدیر کمیته امدادشهرس��تان لردگان از برگ��زاری همایش وصل 
نور دراین شهرس��تان خبرداد. محمد حس��ین ذیالبی افزود: این 
همایش برای نخستین بار با حضور 80 نفر از زوج های جوان تحت 
 پوشش این نهاد برگزار ش��د. وی هدف از برگزاری این همایش را 
تحکیم بنیان خانواده، تداوم و گس��ترش فرهنگ مقدس ازدواج، 
ترویج آیین صحیح همس��رداری و قناعت و تأثی��ر آن در زندگی 

اعالم کرد.

کوتاه درباره برنامه های جاری کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان 

توانمند سازی و حمایت، اساس کار کمیته است 
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تصمیمات
5376 ش��ماره: 10186/ث-1391/7/11 آگهی تصمیمات در ش��رکت بهین پودر سپاهان 
س��هامی خاص، ثبت ش��ده به ش��ماره 17900 و شناس��ه مل��ی 10260388120. برابر 
صورتجلس��ات مجمع عموم��ی عادی و هی��أت مدیره و ف��وق العاده م��ورخ 91/6/26 
تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید علی محمد قسیسین به کدملی 1284408681 
و کدپس��تی 8166875961 به س��مت رئیس هیأت مدیره و روح انگیز بهرامی دیزیچه به 
کدملی 5419392275 و کدپس��تی 8166875961 بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و سید 
امیرحسین قسیس��ین با کدملی 1284920569 کدپستی 8166875961 بسمت مدیرعامل 
برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعامل منفرداً و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت 
مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره 
می باش��د و آرش فرخ پور با کدملی 1286976707 و کدپستی 8196985164 و فرحناز 
محرابی با کدملی 1287409271 و کدپس��تی 8199688459 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
های ش��رکت انتخاب گردید. کلیه ماده 37 اساس��نامه بدین شرح اصالح شد: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای اشخاصی است که هیأت مدیره مشخص می 
نماید و با مهر ش��رکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/7/11 تکمیل گردید. 

م الف/ 11799 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
5388 ش��ماره: 2384/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت پرند سیس��تم گس��تر آیریک 
س��هامی خاص به ش��ماره ثب��ت 43776 و شناس��ه مل��ی 10260616811. به اس��تناد 
صورت جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1391/7/8 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- خیابان نظرشرقی- 
نبش خیابان خورش��ید- مجتمع جش��نواره طبقه دوم پالک 5- کدپس��تی 8173635835 
تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اص��الح گردی��د. در تاریخ 
1391/7/16 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و م��ورد تأیید و 
 امض��اء قرار گرف��ت. م الف/ 12222 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5389 ش��ماره: 2412/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت درسا سیب س��پاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 44708 و شناس��ه ملی 10260626284. به استناد صورت جلسه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1391/7/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حسین 
خورش��یدی به عنوان بازرس اصلی، آقای قائم بداغی 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. در تاریخ 1391/7/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/ 12440 آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس
5390 ش��ماره: 2029/ال��ف91/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت شایس��ته کاران طنین با 
مس��ئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/7/19 تحت شماره 48210 و شناسه ملی 
10260663771 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/7/19 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: ارائه کلیه فعالیت های خدماتی در زمینه 
پذیرایی و طبخ غذا، تهیه و بس��ته بندی و توزیع و خرید و فروش کلیه مواد غذایی- تهیه 
و طب��خ غذا جهت کلی��ه ارگان های دولت��ی و خصوصی تجهیز و راه اندای رس��توران 
و بوفه- تأمین نیروی انس��انی موقت موردنیاز ش��رکت در س��طوح مختلف- اخذ وام و 
اعتبارات بانکی از کلیه بانک ها و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری داخلی و خارجی فقط در 
راس��تای موضوع شرکت- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین 
المللی- شرکت در کلیه مناقصات- پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی 
و بین المللی و به طور کلی هر گونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع ش��رکت باش��د. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان – سپاهان شهر- بلوار غدیر تعاون سه خیابان نگارستان شرقی 
خیابان رس��الت بن بست نوگل پالک 135 کدپس��تی 8179954431. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای جویا زراسوند 
توش��مال پور به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حسن بخشیان مارنانی به سمت 
عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای حس��ن بخش��یان مارنانی به س��مت مدیر عامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

ش��رکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 12423 

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

تأسیس
5391 ش��ماره: 1987/الف91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت ویس��تا سیس��تم س��پاهان 
س��هامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/7/16 تحت ش��ماره 48150 و شناسه ملی 
10260663320 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/7/16 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه 
امور س��خت افزاری- خدمات اجرایی نصب- راه اندازی- تعمیرات، امنیت شبکه، طراحی 
شبکه، برنامه نویس��ی صرفًا جهت سیستم های حس��ابداری و صنعتی- پیاده سازی- 
پش��تیبانی- خدمات مش��اوره در رابطه با موضوع ش��رکت- خدم��ات تحقیق- خدمات 
پژوهش- مخابرات )غیر از آنچه در انحصار ش��رکت مخابرات ایران می باش��د( تولید و 
توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام 
و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت- عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و 

اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان چهارباغ خواجو- خیابان محله نو- کوچه ساغری- 
بن بست مرجان- پالک 7- کدپستی 8153734761. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 222 مورخ 1391/6/19 نزد 
بانک ملی ش��عبه خیابان رباط اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فریدا السادات محمودیان 
به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای احمد کهرنگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- خانم فریناز الس��ادات محمودیان به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم فریناز 
الس��ادات محمودیان به س��مت مدیر عامل 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 باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- خانم زهرا برکتی��ن به عنوان بازرس 
اصل��ی. 2-8- خانم ندا حبیب اللهیان نصری به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 12399 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات
5392 ش��ماره: 2466/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت درسا س��یب سپاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 44708 و شناس��ه ملی 10260626284. به استناد صورت جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- کلیه سرمایه 

تعهدی ش��رکت به مبلغ 650/000 ریال طی گواهی شماره 244/1337 مورخ 1391/7/18 
بانک کش��اورزی شعبه شیر پاستوریزه اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده 
است. در تاریخ 1391/7/20 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12551 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان
 

احضار
5398 چون آقای جهانگیر هالکویی فرزند س��لطانعلی ش��کایتی علیه آقای مجیدطالکش 
مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910866 ک 

115 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 91/9/19 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/ 13001 دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5400 ش��ماره دادنامه: 9109970352400684، شماره پرونده: 8909980352400808، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890808، خواهان: آقای مجید عمو با وکالت آقای علیرضا حمزه 
ب��ه نش��انی اصفهان بلوار وحید حدفاصل پل وحید و خ ب��اغ دریاچه مجتمع امین ط اول 
مؤسس��ه حقوقی عدل گستر، خواندگان: 1- آقای محسن آگاهی، 2- آقای محمود غریبی 
3- آقای عباس ملک پور 4- آقای خسرو قاسمی 5- آقای فرهاد اکبر نوبندگانی 6- آقای 

عباس��علی علی عابدی 7-آقای حبیب اله مداحیان 8- آق��ای عباس نقیبی 9- آقای میرزا 
قاس��می همگی به نش��انی مجهول المکان، 10- خانم ماندانا مهدشتی 11- خانم رخسانا 
مهدشتی با وکالت آقای هومن کرباسیان به نشانی اصفهان بلوار آئینه خانه جنب مسجد 
النبی س��اختمان آئینه ش��ماره 60، 12- آقای امیر زواره ای به نش��انی شاهین شهر خ 
بهداری فرعی 1 پش��ت مدرس��ه ارامنه پ 102، 13- آقای یوسف اس��ماعیلی به نشانی 
اصفهان خ امیرکبیر آخر خ مش��یرالدوله نبش کاراتژ س��وپر بنز پیمانکاری یوسف زاده، 
خواسته ها: 1- ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( 2- دستور موقت، گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دع��وی آقای علیرضا حمزه به وکالت از آقای 
مجید عمو فرزند محمدعلی بطرفیت بانوان ماندانا و رخس��انا هر دو مهدش��تی با وکالت 
آقای هومن کرباسیان و فرهاد اکبری و یوسف اسماعیلی و عباس نقیی و محسن آگاهی 
و عباسعلی علی عابدی و میرزا و خسرو هر دو قاسمی و حبیب اله مداحیان و عباس ملک 
پور و امیر زواره ای و محمود غریبی به خواسته ابطال سند مالکیت خواندگان ماندانا و 
رخسانا هر دو مهدشتی مقوم به 5/001/000 ریال و الزام به انتقال سند مالکیت کامیون 
مالک آن به پالک 678 ع 23 ایران 63 )پالک قدیم 31724 تهران ج( مقوم به 50/000/100 
ریال و خسارات دادرسی و دستور موقت بر منع نقل و انتقال اتومبیل موصوف نظر به 
مندرجات مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مالحظه سند مالکیت خودرو در راهنمایی 
رانندگی به نام آقای فرهاد اکبری و مبایعه نامه عادی واگذار از ناحیه آقای فرهاد اکبری 
به نام خواهان و احراز واگذاری از ناحیه آقای یوسف اسماعیلی به آقای فرهاد اکبری و 
نیز مالحظه پرونده اس��تنادی به کالسه 18/87 و 143/88 شعبه 1 دادگاه حقوقی شاهین 
شهر که بموجب آرای شماره 176 و 177-87/4/31 اعتراض ثالث آقای یوسف اسماعیلی 
نس��بت به رأی 1817-87/5/31 که رأی بر ابطال س��ند رسمی 87294-72/12/19 که به 
نام میرزا قاس��می بوده و الزام به تنظیم سند رسمی بنام بانوان ماندانا و رخسانا هر دو 
مهدش��تی صادر ش��ده بوده پذیرفته و رأی 1817 نقض گردیده با وصف فوق ادعاهای 
وکی��ل نامبردگان غیرقابل پذیرش بوده و با توجه به اثب��ات نقل و انتقال از ناحیه میرزا 
قاس��می بنام اسماعیلی با صحت رابطه نقل و انتقال و دفاعیات غیرموجه آقای زواره ای 
چه با لحاظ رأی 176 و 177 هیچگونه ادعا از آقای زواره ای غیرقابل پذیرش می باشد و 
آرای استنادی نامبرده مؤثر در مقام نبوده و ادعای خواندگان مهدشتی به جهت پرونده 
استنادی موصوف از اعتبار مختوم بها برخوردار بوده و پذیرش ادعای خواهان توسط 
مداحیان و اسماعیلی و سایر خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراض بعمل 
نیاورده فلذا دادگاه مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 362 و 367 و 369 و قسمت اخیر 
م��اده 1288 و مفهوم ماده 1287 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم به ابطال س��ند رسمی بنام خواندگان ماندانا و رخسانا هر دو مهدشتی و خواندگان 
موصوف و آقای میرزا قاسمی و اسماعیلی و فرهاد اکبری را به حضور در یکی از دفاتر 
ثبت اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی بنام خواهان و بالسویه به پرداخت هزینه دادرسی 
و ح��ق الوکاله بمیزان مقرره قانون��ی در حق خواهان محکوم می نماید و دعوی خواهان 
بطرفیت س��ایر خواندگان با توجه به عدم توجه دعوی مس��تنداً به مواد 84 و 89 قانون 
اخیرالذک��ر قرار رد و در خصوص دس��تور موقت بلحاظ عدم تودیع خس��ارت احتمالی 
مستنداً به ماده 197 همان قانون قرار رد درخواست دستور موقت صادر می گردد. رأی 
صادره در خصوص آقای میرزا قاس��می و اکبری غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه می باش��د و در خصوص س��ایرین حضوری است و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باش��د. م الف/ 

13004 قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تغییرات
5401 شماره: 2481/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پژوهش پردازان 
پارتاک س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 46898 و شناسه ملی 10260649690. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/5/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
انج��ام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات کاال، 
اخذ تس��هیالت و وام از بانک ها و مؤسس��ات خصوصی و دولتی صرفًا در جهت تحقق 
اهداف شرکت، طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل پروژه های آماری، ارائه کلیه خدمات آماری 
و اطالعاتی، برگزاری دوره های آموزش��ی و خدمات آموزشی در زمینه آمار، طراحی و 
پیاده س��ازی و ارائه سیستم های کنترل کیفیت آماری، انجام پروژه های بازاریابی غیر 
هرمی غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی، نظرسنجی، نیازسنجی، امکان سنجی، بازارسنجی 
آماری در توس��عه و مطالعات بازار، انجام پروژه های بافت های فرس��وده و س��کونت 
گاه های غیر رس��می و فضای س��بز و ممیزی، طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی 
و تزئین��ات داخلی، بخش )آب و برق( شهرس��ازی، طراحی گرافیک��ی، انجام پروژه های 
نقش��ه کشی در بهنگام سازی نقش��ه های آماری و مطالعات س��ازمان نقشه برداری و 
سیس��تم اطالعات جغرافیای��ی، خدمات مطالعات آماری طرح های جامع ش��هری و طرح 

های تفضیلی، مطالعات در حوزه زیس��ت محیطی. در تاری��خ 1391/7/22 ذیل دفتر ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12526 

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

ابالغ رأی
5402 ش��ماره دادنامه: 9109970350300900، شماره پرونده: 9109980350300588، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910588، خواهان: ش��رکت آذرین سنگ احرار سپاهان با وکالت 
آقای قدرت اله خس��روی به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق ش��مالی خ شیخ مفید جنب 
س��اختمان پاس��ارگاد ک س��عدی جنوبی دفتر وکال��ت احمدپور، خوان��دگان: 1- آقای 
محمدعلی حاجی س��ید جوادی 2- میرحس��ن احمدی س��پهری همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: نظر 
به اینکه وکیل خواهان باس��تناد ی��ک فقره چک بش��ماره 060643-91/4/20 عهده بانک 
ص��ادرات ب��ه مبلغ 216/000/000 ریال ط��رح دعوی نموده با توجه ب��ه اینکه صحت و 
اصالت مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته 
است و صدور و انتساب آن به خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف 
دوم به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک در ید خواهان استقرار دین بر عهده 
خوانده را تحقق بخش��یده و ظهور در اشتغال ذمه مش��ارالیها و طلب خواهان دارد و با 
توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی 
بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلسه دادرسی 
مورخ 91/7/13 حضور نیافته اند و در قبال خواس��ته خواهان دفاعی بعمل نیاورده لهذا 
ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دنادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 
تبص��ره الحاقی به ماده 2 قان��ون چک و مواد 249 و 310 و 313 و 314 قانون تجارت و 
ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 216/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 4/320/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات دیرکرد از 
تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف بیست 
روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

م الف/ 12769 اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5404 در خصوص پرونده کالس��ه 805/91 خواهان غالمرضا قادری زفره دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 9769 اصفهان 7 مقوم 
به بیس��ت میلیون ریال به طرفیت محمد پیش��وا تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 91/9/13 ساعت 11/45 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5408 آقای نصراله عموس��لطانی دارای شناسنامه ش��ماره 148 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 566/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صفرعلی عموسلطانی بشناسنامه 9335 در تاریخ 1391/1/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: زبیده 
زمانی فروش��انی فرزند احمد ش ش 72 )همسر دائمی متوفی(، 2- نعمت اله عموسلطانی 
فرزند صفرعلی ش ش 349 )فرزند(، 3- نصراله عموسلطانی فرزند صفرعلی ش ش 148 
)فرزند(، 4- براتعلی عموسلطانی فرزند صفرعلی ش ش 26 )فرزند(، 5- زیبا عموسلطانی 
فرزن��د صفرعلی ش ش 13118 )فرزند(، 6- زهره عموس��لطانی فرزند صفرعلی ش ش 
21183 )فرزند(، 7- زهرا عموس��لطانی فرزن��د صفرعلی ش ش 417 )فرزند(، 8- احترام 
عموس��لطانی فرزن��د صفرعل��ی ش ش 11571 )فرزن��د(، 9- عزت عموس��لطانی فرزند 
صفرعلی ش ش 353 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر



امام علی )ع( :
 بدترین مردم کسی است که خطا را نمی بخشد و عیب دیگران 

را نمی پوشاند. +1+19
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 نسخه ای برای 
استخوان خرد نکرده ها

استخوان های بدن شاید دیده نشوند، اما حفاظت از آنها حتی از پوست هم 
مهم تر است، چرا که در نبود استخوان، قادر به انجام هیچ کاری نخواهید 
بود. برای داشتن استخوان های محکم و مقاوم، شما باید از دو کلید طالیی  
کلسیم و فسفر استفاده کنید. البته دیگر مواد مغذی مانند پروتئین ها و 
ویتامین ها نیز برای این امر مفید هستند. عمل استخوان سازی از بدو تولد 
شروع می شود و شما باید در رژیم غذایی خود از موادی که به ساخته شدن 
استخوان های محکم کمک می کنند اس��تفاده کنید  که  دلیل این رژیم 

غذایی را در سنین  باالی 30 سال بیشتر درک خواهید کرد.

  شیر
بدون شک همه ما از خواص متفاوت شیر آگاه هستیم و همیشه درمورد 
این که شیر یک ماده خوب برای استخوان هاس��ت شنیده ایم. شیر یک 
منبع سرشار از کلسیم بوده و بسیار برای رشد و استحکام استخوان ها مفید 
است.  بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی سالمتی کودکان، شیرهای کم 
چربی یا بدون چربی، بهترین نوع ش��یر برای استخوان ها هستند زیرا در 
آنها از چربی کمتری استفاده شده و همین باعث می شود تا مقدار کلسیم 
آنها بیشتر باشد. در شیر نه تنها کلس��یم، بلکه مواد مغذی دیگری مانند 
پتاسیم، منیزیم، فسفر و غیره وجود دارد که همه اینها برای استخوان ها 

بسیار مفید هستند.

لبنیات  
بسیاری از متخصصین بر این باورند که لبنیات به علت داشتن کلسیم زیاد 
یکی از بهترین منابع برای تغذیه سالم هستند. این محصوالت بهتر است 
خالی از الکتوز یا همان قند شیر باش��ند. در میان لبنیات، ماست به علت 
داشتن یک ماده شیمیایی به نام الکتوفرین باعث افزایش پروتئین های 

آهن ساز می شود و این خود، دلیلی برای افزایش قدرت استخوان هاست.

سبزیجات  
سبزیجات با رنگ سبز تیره منابع خوبی برای کلسیم و ویتامین D هستند. 
همان طور که می دانید این ویتامین باعث می شود تا مقدار جذب کلسیم 
و فسفر در بدن شما زیاد شود. شما با خوردن این سبزیجات می توانید مواد 

مغذی را به بدن خود برسانید و استخوان های خود را تقویت کنید.

 علت خواب آلودگی 
در محیط کار

ش��اید عوامل مختلفی را به خس��تگی و کاه��ش انرژی 
بعدازظه��ر در اداره و ی��ا کالس درس نس��بت دهید، اما 
محققان آمریکایی به این نتیجه رس��یده اند که افزایش 
 س��طح دی اکس��ید کرب��ن در ای��ن فضاه��ا موجب��ات 

خواب آلودگی افراد را فراهم می کند.
  نخس��تین علت افزایش دی اکس��ید کربن در فضاهای 
 داخلی، انس��ان ها هس��تند، درحالی که می��زان تمرکز 
دی اکس��ید کربن در فضاهای غیرداخلی، 380 قسمت 
درمیلیون قس��مت اس��ت، میزان تمرک��ز آن در داخل، 
چندین هزار قس��مت اس��ت.  براس��اس تحقیقات انجام 
ش��ده توس��ط دانش��مندان دانش��گاه ایالتی نیویورک و 
آزمایش��گاه ملی الرنس برکل��ی در دانش��گاه کالیفرنیا، 
غلظت دی اکس��ید کرب��ن در س��اختمان ه��ای اداری 
معم��وال  از 1000 قس��مت در میلی��ون قس��مت تجاوز 
 نمی کن��د، اما این می��زان در ات��اق جلس��ات، وقتی که 
گروه هایی از افراد دورهم ب��رای دوره های طوالنی زمانی 
جمع می شوند، افزایش می یابد، از این رو می توان توضیح 
داد که چرا بیدار ماندن در جلسات طوالنی، کار دشواری 
اس��ت. درکالس ه��ای درس، غلظت دی اکس��یدکربن 
 معم��وال از 1000 قس��مت در میلی��ون قس��مت فراتر 
م��ی رود و گاهی به 3000 قس��مت در میلیون قس��مت 
می رس��د. س��طح باالی دی اکس��یدکربن در فضاهای 
 داخلی اغلب ب��ه علت تهوی��ه ضعیف اس��ت که موجب

  می شود میزان مصرف انرژی بدن ما کاهش یابدومی تواند 
به صورت قابل توجهی بر توانای��ی تفکر و تصمیم گیری 
افراد تأثیرگذار باش��د. محققان حتی اظهار داشته اند که 
آنها خود با نتایج این تحقیقات ش��گفت زده شدند، چرا که 
 این نخس��تین باری بود که ارتباطی میان س��طح باالی 
دی اکس��یدکربن و کاهش علمکرد در مح��ل کار مورد 
بررسی قرار می گرفت.  ویلیام فیس��ک دانشمند برکلی 
و یکی از نویس��ندگان این مقاله اظهار داش��ت: در عرصه 
 تحقیقاتی ما، همواره این تصور وجود داش��ت که میزان 
دی اکسیدکربنی که در ساختمان ها وجود دارد درواقع 
فاقد اهمیت بوده و هیچ تأثیر مس��تقیمی روی انسان ها 
ندارد، اما این نتایج که ابهامی ه��م ندارند تعجب برانگیز 
بودند. ش��رکت کنندگان در این تحقیق در سطح 1000 
قسمت در میلیون قسمت که معموال در اداره ها وجود دارد، 
کاهش عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند و این امر در 
ش��ش آزمایش از 9 آزمایش صادق بود، اما وقتی که این 
سطح به 2500 قسمت در میلیون قسمت رسید وضعیت 
 کاهش عملکرد وخیم تر هم ش��د. مطالعات قبلی نشان 
می داد که سطح اکس��یژن 10 هزار و 20 هزار قسمت در 
میلیون قسمت برانسان تأثیرگذار اس��ت، از این رو نتایج 

تحقیقات کنونی برای محققان تعجب آور بوده است.

سالمت

عکس نوشت

 ورود طوفان سهمگین »سندی« به قطع 
برق بیش از پنج میلیون خانوار در آمریکا 
منتهی شد و سیالب های شدید در خیابان ها 
و زیرگذرهای ایاالت شرقی آمریکا به ویژه 
»نیویورک سیتی« و »نیوجرسی« جاری شد.

یک شرکت ژاپنی با استفاده از مواد به کار رفته در ساخت 
عضالت مصنوعی، نخستین بلندگوی نرم و انعطاف پذیر 
جهان را با قابلیت تولی��د فرکانس ه��ای پایین طراحی 
کرده است. محققان شرکت Tokai حسگرهای لمسی 
تمام الستیکی و انعطاف پذیری را با استفاده از »الستیک 
هوش��مند« طراحی کرده بودن��د و از همین م��واد برای 
ساخت بلندگوی نرم استفاده کردند. الستیک هوشمند از 
خاصیت انقباض و انبساط در زمان عبور جریان الکتریکی 
برخوردارند. عملک��رد این مواد هوش��مند در زمان عبور 
جریان الکتریسیته مش��ابه عضالت طبیعی است و می توان آنها را به اش��کال متفاوت برش داد. 
بلندگو های نازک که در حال حاضر در تلفن همراه هوشمند یا تبلت ها مورد استفاده قرار می گیرند، 
از انواع فیلم و مواد پیزوالکتریک ساخته می شوند که قادر به تولید امواج با فرکانس پایین نیستند، 
اما بلندگوی نرم، نخستین نمونه با قابلیت تولید فرکانس پایین محسوب می شود. این بلندگو از 
یک ورق ساندویچ الستیک هوش��مند به همراه یک عایق الستیکی و یک جفت الکترود ساخته 
شده است که با عبور جریان الکتریسیته، الستیک هوشمند به سرعت منقبض و منبسط شده و 
امواج صوتی تولید می کند. امکان استفاده از فناوری بلندگوی نرم در بالش و صندلی وجود دارد، اما 
هنوز زمان دقیقی برای عرضه تجاری این محصول اعالم نشده است. فناوری ساخت بلندگوی نرم با 
استفاده از »الستیک هوشمند« در نمایشگاه فناوری CEATEC توکیو به نمایش درآمده است.

با اس��تفاده از دس��تگاه »تخته پرنده« می توان تجربه 
پریدن به هوا و ش��یرجه زدن به داخ��ل آب مانند یک 
دلفین را تجربه کرد. طی س��ال های اخیر تالش های 
زیادی برای ایجاد تغیی��ر و نوآوری در ماش��ین های 
جت اسکی صورت گرفته است. یک مبتکر فرانسوی با 
استفاده از واتر جت دستگاه جت اسکی، یک تخته موج 
سواری کوچک، یک شیلنگ بسیار بلند و دو دسته برای 
کنترل حرکت در جهات مختلف، دستگاه جدیدی به 
نام »تخته پرنده« یا Flyboard طراحی کرده است. 

»تخته پرنده« دارای دو چکمه قابل تنظیم بر روی تخته موج سواری و دو دسته برای کنترل 
سرعت و جهات حرکت است که مانند عصا در پشت دست کاربر قرار می گیرد.آب از طریق 
شیلنگ وارد سیستم واتر جت شده و سپس با فشار بسیار زیاد از بخش انتهایی دسته ها و کف 
تخته موج سواری خارج می شود که فرد مانند یک دلفین در هوا بلند شده و با کم کردن فشار، 
به داخل آب شیرجه می زند. با توجه به طول شیلنگ، امکان بلند شدن در هوا تا ارتفاع 9 متری 
وجود دارد، اما حفظ تعادل و جلوگیری از سقوط های ناگهانی به چندین مرحله تمرین نیاز 
دارد. آزمایش »تخته پرنده« در سواحل قطر با موفقیت انجام شده است و طراح این دستگاه 
تاکنون بیش از یک هزار و 500 سفارش برای ساخت آن با قیمتی در حدود هشت هزار دالر 

دریافت کرده است.

شیرجه دلفینی با »تخته پرنده« نخستین بلندگوی نرم جهان ساخته شد
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره 800/17623

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

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

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

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

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

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

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

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

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

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

1388 و تعدیل های متعلقه
حداقل رتبه پیمانکار: 5 ساختمان

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

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

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

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

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

امـور قــراردادهـا

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را 

مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

195/500/000جاریخرید 7 دستگاه بلونر هوادهی فاز یک تصفیه خانه فاضالب شمال91-3-283

خرید لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت بقطر 91-3-284
33/500/000جاری250 میلیمتر کوپلر جدا با واشر و مانشون

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/20
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/8/21

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دومنوبت اول
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