
نشت مواد هسته ای در UCF صحت ندارد 

 موفقیت  در صادرات لوازم خانگی 
نمونه اتکا به اقتصاد غیرنفتی 

 پوستر
 »فراموشی« 
منتشر شد 

معاون سیاسی-  امنیتی استاندار اصفهان:
باید برای آینده ارز 

نگران بود 4
واگذاری400 واحد 

مسکن مهر  72

3

 ارز، مال التجاره
5 دولت نیست

بهار عربی معادل پان عربیسم 
است

درباره بخشنامه جنجالی سازمان میراث فرهنگی

مهر ممیزی بر پیشانی گردشگری اصفهان 

ام��روز هرک��ه مخال��ف آمریکا و غ��رب باش��د، متهم ب��ه نقض 
حقوق بش��ر می ش��ود. امروز دیگر بازی های این ها ب��رای مردم 
 جهان مش��خص ش��ده و همه می دانند ک��ه این بازی ه��ا برای 

سلطه است. 

 اعضای مجمع 
همه خودی هستند

 در حالی ک��ه ناکام��ی ه��ای متوال��ی فوتبال ای��ران و 
سوء مدیریت علی کفاش��یان و همکارانش در فدراسیون 
سروصدای همه عالقه مندان به فوتبال را در آورده، اعضای 
مجمع این فدراس��یون هنوز در خواب ناز هستند و حتی 
کوچک ترین حرکتی از س��وی آنها برای حل این مشکل 
دیده نمی شود. در طول پنج سال ریاست کفاشیان در این 
فدراسیون، حواشی بسیاری دامن فوتبال کشور را گرفته و 
آنچه که حاصل این دوره بوده، چیزی جز ضعف و ناکامی  

در سطوح مختلف تیم های ملی و باشگاهی نبوده است.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

دیوار کوتاه نفت
6

 در برابر فوالدماهان

مناسبتی سازی تلویزیون 
مناسب نیست 5

هنگامی ک��ه تحریم های اقتصادی از س��وی غرب برای ضربه 
زدن به نظام اسالمی شدت بیشتری یافت، رهبر معظم انقالب 
با ارایه طرح اقتصاد مقاومتی که مهم ترین ش��اخه آن توسعه 
صادرات غیرنفتی است، سرداران عرصه تولید را برای پاتک در 
 برابر تحریم های دشمن آماده و نبض توسعه ایران اسالمی را 
ترس��یم کردند. تحریم نفت ایران، فرصت مناس��بی اس��ت تا 
بیماری اساسی اقتصاد کش��ور در وابس��تگی به درآمد نفتی 
درمان ش��ود. جایگزین کردن صادرات غیر نفتی و درآمدهای 
مالیاتی به جای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، راهبرد 
مناسبی است که باید در دستور کار مسئوالن اقتصادی کشور 
قرار گیرد. این راهبرد عالوه بر این که آسیب پذیری کشور را 
کاهش می دهد، خود یک حرکت تهاجمی برای افزایش قیمت 

نفت بوده و ضرب��ه به منافع اقتصادی کش��ورهای غربی را نیز 
ارزیابی می کند. حمیدرضا فوالدگر، رییس کمیسیون نظارت 
بر اصل44 و حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای اسالمی در 
همایش تبیین توانمندی های صنعت لوازم خانگی ایران، بار 
دیگر به لزوم توجه به اقتصاد غیر نفتی تأکید کرد و معتقد بود 
بایستی از فضای تحریم که در شرایط کنونی به نظام تحمیل 
شده است به عنوان فرصت برای رشد و بالندگی هر چه بیشتر 
تولید در ایران استفاده کرده و اقتصاد غرب را تحت فشار قرار 
داد. وی در این همایش و با محوریت رش��د و توسعه صادرات 
محصوالت لوازم خانگی ایران دی��دگاه های درخور توجهی را 

بیان کرد که در ادامه می خوانید. 

»بی خود وبی جهت « 
ماندنی شد 

فعاالن اقتصادی
 امنیت شغلی ندارند

بودجه 92 به دولت 
نرفته است

کارت زرد نمایندگان 
ملت به حاجی بابایی

 کور مادرزاد هم
  می توانست ایران را 

جزو4 تیم کند
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/2(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد 
آپارتمان مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید:

واحد مسکونی اول به مساحت تقریبی 263/60 مترمربع
واحد مسکونی دوم به مساحت تقریبی 195/50 مترمربع

هردو به نش��انی اصفهان- خيابان آذر. كوی باغ جنت- شش�مين پالک س�مت 
راست- مجتمع مسكونی 6 طبقه 24 واحدی

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه و ارائه آنها می توانند از روز 
سه ش�نبه مورخ 91/9/14 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/9/27 به نشانی 

خيابان 22بهمن- مجموعه اداری اميركبير، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 2673075- 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

ادامه در صفحه 4



چهره روزیادداشت

اصرار مجلس بر تأیید دبیرستاد 
انتخابات توسط هیأت اجرایی

نمایندگان مجلس با حذف تبصره مربوط به انتخاب دبیر ستاد کشور 
با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررس��ی جزییات طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری، پیش��نهاد کمال علیپور نماینده 
قائمشهر در مورد حذف تبصره 4 ماده 4 طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار دادند. در تبصره 4 آمده است 
که در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با 
پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی انتخاب می گردد. 
دبیر ستاد انتخابات مس��ئولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی را نیز 

بر عهده دارد.

بودجه 92 به دولت نرفته است
الیحه بودجه س��ال 92 در حالی هنوز به دول��ت نرفته و در معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور درحال بررسی است 
که مهلت مقرر دولت ب��رای ارایه این الیحه به مجلس چهارش��نبه 
هفته گذشته )15 آذرماه( به اتمام رسید. الیحه بودجه سال 92 کل 
کشور که تا چهارشنبه هفته گذشته باید در دولت نهایی و به مجلس 
شورای اسالمی ارایه می شد، هنوز در معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی و تدوین است. اطالعیه 
 شماره دو معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به

 ش��رکت های دولتی، بانک ها و مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت 
این موضوع را تأیید می کند که الیحه بودجه س��ال آینده هنوز برای 
بررسی به دولت ارسال نشده است. در این اطالعیه آمده است: »پیرو 
اطالعیه مربوط به درج اطالعات الیحه بودجه سال 92 کل کشور در 
سامانه بودجه شرکت های دولتی، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها 
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حداکثر تا تاریخ 16 آذرماه 91 
فرصت دارند نسبت به تکمیل و تأیید نهایی اطالعات بودجه ای در 
فرم های مربوط اقدام کنید. بدیهی است پس از تاریخ مذکور امکان 

درج ارقام در سامانه مورد نظر وجود نخواهد داشت.« 

 ایران به تحرکات آمریکایی ها 
هشدار داده است

وزیر دفاع در خصوص نامه ایران به ش��ورای امنی��ت و تحریک آمیز 
خواندن تحرکات نظامی آمریکا گفت: ایران در این باره به آمریکایی ها 
هش��دار داده اس��ت. س��ردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح در حاشیه حضور در مجلس ش��ورای اسالمی و در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به س��ؤال فارس در خصوص شکار پهباد 
آمریکایی در خلیج فارس و واکنش آمریکایی ها به این خبر، گفت: 
آنها ابتدا تکذیب و س��پس تأیید کردند؛ یعنی به طور غیرمس��تقیم 
و عماًل تأیی��د کردندکه هواپیما مال آنهاس��ت؛ باالخره این هواپیما 
به نحوی به آس��مان ما آمده بود که ما توانس��تیم آن را شکار کنیم. 
وحیدی با بیان این که درنوردیدن مرزها توسط آمریکایی ها می تواند 
مشکل زا باش��د، تصریح کرد: ایران بر اساس همین نمونه هایی که از 
س��وی آمریکایی ها درباره تجاوز به مرزها و تحرکات نظامی داشته 

هشدار داده است.

 وجود سابقه خوب 
دلیل شایستگی نیست

جانشین فرمانده کل نیروی دریایی س��پاه اظهار کرد: متأسفانه در 
تاریخ و حتی همین برهه از زمان برخی از افراد به دلیل بی بصیرتی و 

دنیاطلبی از کشور جدا شده و حتی به دشمنان پیوسته اند.
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری که در اولین گردهمایی فرزندان و 
همسران دانشجوی کارکنان نیروی دریایی سپاه سخن می گفت، با 
بیان این مطلب افزود: ما در دوره جنگ از نوع پس از جنگ قرار داریم 
و این مهم ترین و حساس ترین دوره است. وی با استناد به شواهدی از 
تاریخ اسالم، خاطرنشان کرد: انسان های زیادی را سراغ داریم که در 
جریان جنگ سخت، یک پای اصلی میدان نبرد بودند، اما دنیاطلبی، 
بی بصیرتی، عدم درک و تحلیل درست و ضعف ایمان باعث شد تا در 

جنگ نرم جزء شکست خوردگان و هالک شدگان باشند.

نفوذ ایران از بانکوک تا بلغارستان 
معاون وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاه��ای چندی پیش هیالری 
کلینتون درباره ایران گفت که امروزه گستره نفوذ تهران از بانکوک 
در شرق آس��یا تا بلغارس��تان در ش��رق اروپا، تهدیدی برای آمریکا 
محسوب می شود. ویلیام برنز که روز گذشته در یک جلسه عمومی در 
 نشست امنیتی گفتگوی منامه سخنرانی می کرد، به مسائل امنیتی و 
چالش های کشورش در این باره اشاره کرد و گفت: رفتار بی پروایانه 
ایران در تمام��ی جبهه ها یک چالش مهم اس��ت و این ما را مصمم 
می کند تا تالش کنیم در س��وریه رهبری جدید بر سر کار بیاید که 

مردم این کشور عمیقا شایسته آن هستند.

اخبار کوتاه 

بهار عربی معادل پان عربیسم 
است

علی اکبر والیتی/مشاوررهبرانقالب

امروز هرکه مخالف آمریکا و غرب باشد، متهم به نقض حقوق بشر می شود. 
امروز دیگر بازی های این ها برای مردم جهان مشخص شده و همه می دانند 
که این بازی ها برای سلطه است. علم، فرهنگ و تبلیغات ابزار غربی هاست 
برای دستیابی به منافعشان. یقین بدانید این وضع تا همیشه ادامه نخواهد 
داشت و شرایط نشان می دهد لیبرالیسمی که تبلیغ می کنند، به بن بست 
رسیده است. حاال در این میان بیداری اسالمی، یعنی این که مسلمانان به 
چیزی که خود دارند اتکا کنند، 
نه ب��ه تکیه گاه ه��ای عاریه ای. 
آن چ��ه امروز به ن��ام بهارعربی 
مشهور شده است، یک شوخی 
اس��ت. بهار عربی، یعنی پیاده 
ش��دن دوب��اره پان عربیس��م، 
بنابراین وظیفه رسانه و روابط 
عمومی اس��المی این است که 

واقعیت را انعکاس بدهد.
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ارز ، مال التجاره دولت نیست

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعالم این که ارز مال التجاره دولت نیست، گفت: 
دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقه ای، نرخ ارز را تعیین و بودجه را تقدیم مجلس کند و برگزاری 

جلسه ای مشترک متشکل از دولت و مجلس به دالیل ساختاری، سیاسی و علمی قابل قبول نیست.

کارت زرد نمایندگان 
ملت به حاجی بابایی

کاش مخابرات را 
واگذار  نمی کردیم

در جریان طرح سؤال از حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش پس 
از اعالم قانع نشدن نماینده سؤال کنندگان، مجلس نیز به وی کارت زرد داد.

در جلس��ه علنیروز گذشته )یکش��نبه 19 آذر( مجلس ش��ورای اسالمی در 
جریان س��ؤال از حمیدرضا حاجی بابای��ی درخصوص عدم ج��ذب 3 درصدی 
 معل��والن در وزارت آم��وزش و پ��رورش، فاطم��ه آلیا ب��ه عن��وان نماینده 
سؤال کنندگان از وزیر، پس از استماع توضیحات وی قانع نشد و درخواست 
انجام رأی گیری در صحن علنی ک��رد. در جریان رأی گیری در صحن علنی 
مجلس با حضور 22۷ نماینده، 9۸ نماینده با رأی موافق اعالم کردند که از 
پاسخ های وزیر قانع شدند و ۸۷ نماینده نیز با رأی مخالف اعالم کردند که 

پاسخ های وزیر برای آنها قانع کننده نیست.

معاون اول رییس جمهورگفت: مخابرات را به توصیه آقایان واگذارکردیم 
که ای کاش نمی کردیم و اگرمجلس الزام کاه��ش تعداد وزارتخانه ها را 

بردارد، ادغام وزارت ارتباطات نیز منتفی است. 
محمدرضا رحیمی که در مراسم معارفه علی نیکزاد به عنوان سرپرست 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات س��خن می گفت، اظهار داش��ت: در 
مجلس تودیع و معارفه آقای تقی پور و جدایی از ای��ن برادر که با او انس 
 گرفتم، برای من قدری س��خت ب��ود و از این رو این مجل��س به تعویق 
افتاد. رحیمی گفت: وزارت ارتباطات در حد چند وزارتخانه کارش��ناس 
دارد و این الزام مجلس بوده که باید دولت را کوچک و تعداد وزارتخانه ها 

را کم کنند.

یک کارش��ناس اقتصاد انرژی با تأکید بر این که عربستان 
سعودی همواره قصد استفاده ابزاری از اوپک دارد، این کشور 
را شایسته دبیرکلی اوپک ندانست و تأکید کرد: با این وجود 

دیپلماسی ایران هم در اوپک قوی نیست. 
محمود خاقانی درباره انتخاب دبیر کل جدید اوپک در آستانه 
برگزاری یکصد و شصت و دومین اجالس وزرای نفت سازمان 
کش��ورهای صادر کننده نفت با بیان این که در حال حاضر 
دیپلماسی ایران در اوپک ضعیف است، تصریح کرد: بر این 
اساس در برخی از مذاکرات و البی ها تیم دیپلماتیک ایران 
در امور اوپک قوی عمل نمی کند. این کارش��ناس انرژی با 
بیان این که از مدت ها قبل چندین کشور غربی برای کاهش 
شانس ایران به منظور احراز دبیرکلی اوپک یک جنگ روانی 
را آغاز کرده اند، تصریح کرد: اما متأسفانه مسئوالن ایرانی 
اوپک نتوانستند به این جوس��ازی ها و جنگ روانی دشمن 

پاسخ دهند و آن را خنثی کنند. 
وی ب��ا تأکی��د بر ای��ن که عربس��تان س��عودی در س��ال 
19۷5 با هم��کاری آمریکا اعض��ای اوپ��ک را مجبور کرد 
که برای مبادالت و ف��روش نفت خود از ارز دالر اس��تفاده 
کنن��د، ا ظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر دالر ی��ک ارز 
 سیاس��ی بوده و این در حالی اس��ت که نفت باید یک ابزار 

غیر سیاسی در مبادالت انرژی جهان باشد. 

وکیل مدافع مهدی هاش��می از تمدید قرار بازداشت موقت 
موکلش به مدت دو ماه دیگر خبر داد. سیدمحمود علیزاده 
طباطبایی در این رابطه گفت: مدت قرار بازداش��ت موقت 
مهدی هاشمی، پسر آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در سوم 
آذرماه به پایان رسیده بود که این قرار از سوی بازپرس پرونده 
برای مدت دو ماه دیگر تمدید ش��ده است. وی افزود: من به 
این قرار اعتراض کردم که این اعتراض در دادگاه بررس��ی و 
در نهایت رد شد. وکیل مدافع مهدی هاشمی با بیان این که 
امیدوارم قبل از سپری ش��دن این دو ماه انجام تحقیقات از 
موکلم پایان یابد، گفت: مهدی هاشمی در آخرین مالقاتی 
هم که داشته، گفته مدتی است که از او سؤالی نمی پرسند 
و به همین دلیل فکر می کنم که تحقیقات در مراحل پایانی 
خود باشد.  علیزاده طباطبایی گفت: آخرین مالقات مهدی 
هاشمی در یکشنبه هفته گذش��ته با همسر و مادرش بوده 
اس��ت. وی در مورد آخرین وضعیت فائزه هاشمی و این که 
گفته می شود بحث مرخصی اش مطرح ش��ده نیز به ایسنا 
گفت: فائزه هاشمی در حال گذراندن دوران محکومیت خود 
است و درخواست مرخصی هم نداده است. بلکه - آن طور که 
در نامه ای که از او منتشر ش��ده - گفته که نیاز به مرخصی 

ندارد.

اتحادیه جوانان ترکیه با اعالم برگزاری تظاهرات در شهرهای 
این کشور و در تعدادی از ش��هرهای اروپا و آمریکا علیه ناتو 
و آمریکا و استقرار موشک های پاتریوت، بر مخالفت خود با 

سیاست های اردوغان تأکید کرد.
اتحادیه جوانان ترکیه دیروز در بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: 
امروز قرار است از س��وی این اتحادیه علیه استقرار موشک 
های پاتری��وت در خاک ترکی��ه تظاهرات گس��ترده ای در 
شهرهای این کشور و در شهرهای بروکس��ل، برلین، وین، 
الهه، اس��تکهلم، زوریخ، پاریس، دوسلدورف، اشتوتگارت، 
هامبورگ و هانوفر اروپا و تعدادی از شهرهای آمریکا با شعار 
)نه ناتو، ن��ه آمریکا( برگزار کنند.  در ای��ن بیانیه، خطاب به 
حکومت عدالت و توسعه اردوغان آمده است: این حکومت 
خاک ترکیه را به ناتو فروخته و اتحادیه جوانان ترکیه در این 
راستا تصمیم دارد شر ناتو و آمریکا را از ترکیه کم کند و بدین 
منظور آمادگی دارد با ناتو و آمریکا مبارزه کند. در این بیانیه 
تأکید شده که سوریه نه تنها تهدیدی برای ترکیه به شمار 
نمی رود، بلکه استقرار موشک های پاتریوت برای تهدید این 
کشور است. کسانی که بر مسند حکومت ترکیه نشسته اند، 
در راستای اوامر آمریکا و دشمنان علیه سوریه برخاسته اند و 

قصد دارند امنیت سوریه و ترکیه را به خطر اندازند.

یک روزنامه آمریکایی با محتمل دانستن تغییر حکومت در 
سوریه، واشنگتن را به داشتن نقشی فعال تر در بحران کنونی 
سوریه برای داشتن جای پا در سوریه آینده فرا خوانده است.

 دال��ی م��ک من��س، س��تون نوی��س روزنام��ه آمریکایی 
لس آنجل��س تایم��ز در مقاله ای ب��ا عنوان »درخواس��تی 
برای مس��لح کردن شورش��یان س��وری« به تحلیل نقش 
کنونی آمریکا در بحران سوریه و آینده آمریکا در این کشور 
پرداخته است. ستون نویس روزنامه معتقد است که آمریکا و 
متحدانش نمی خواهند حکومت بشار اسد به سرعت سقوط 
کند؛ زیرا سقوط ناگهانی حکومت در سوریه، آشفتگی را در 
این منطقه ایجاد خواهد کرد که پیش ت��ر، گریبان آمریکا 
را در عراق گرفته اس��ت. مک منس معتقد اس��ت که اوباما 
با پشتیبانی از ائتالف اپوزیسیون سیاسی سوریه، به دنبال 
ایجاد چارچوب سیاسی برای دولت سوریه پس از اسد است. 
در همین راس��تا طی هفته جاری هی��الری کلینتون، وزیر 
امور خارجه آمریکا قرار اس��ت ائتالف اپوزیسیون سوریه را 
رسماً به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه و دولت موقت 
در سوریه به رسمیت بشناسد. به نوشته لس آنجلس تایمز 
آمریکا حمایت های مالی خود را از مخالفان سوری برای آغاز 
حکومت مخالفین سوریه در مناطق تحت کنترل مخالفان 

اسد را آغاز کرده است.

قوه قضائیه بین المللاوپک بین الملل

عربستان شایسته 
دبیرکلی اوپک نیست

بازداشت مهدی هاشمی
 برای دو ماه دیگرتمدید شد 

 اردوغان ترکیه را
به غرب فروخته است

درخواست برای مسلح 
کردن مخالفان سوری
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 پاییز، فص��ل اتفاقات ناگ��وار ب��رای دانش آموزان 
اس��ت؛ اتفاقاتی که گاه و بیگاه در مدارس به وقوع 
می پیوندد، چند دانش آموز و معلم آسیب می بینند، 
آموزش و پ��رورش در نهایت احت��رام و بدون هیچ 
عذرخواهی از خانواده های آسیب دیده فقط وعده 
پرداخت دیه را می دهد و درنهایت چند سال بعد از 
وقوع حادثه، دیه به دانش آموزان پرداخت می شود؛ 
دیه ای که حتی به نیم��ی از هزینه جراحی زیبایی 

دانش آموزان هم نمی رسد.  
 2۸ دانش آموز ش��ین آبادی دچار حریق و حادثه 
شدند. آتش در یک کالس دخترانه رخ داد و مادرانی 
که دلشوره امانشان نمی داد، با صدای فریاد بچه ها 

سراس��یمه به کوچ��ه دویدند و ش��عله های آتش، 
نخس��تین تصویری بود ک��ه از کالس درس دیده 
می شد؛ ش��عله هایی که بی مهابا زبانه می کشیدند 
و پنجه به صورت دخت��رکان معصوم می انداختند. 
حفاظ های پش��ت پنجره مان��ع از این می ش��د تا 
دخترانی که در شعله های آتش گرفتار شده بودند 
خود را به حیاط برس��انند. به ناچار ف��رار از تنها در 

کالس، راهکاری بود که به ذهن دختران رسید.

سیستم گرمایش مدارس کشور نیازمند 
اعتبار هزار میلیاردی است

 در ای��ن ب��اره، اما فرهاد بش��یری، نماین��ده مردم 

پاکدشت در مجلس علت اصلی حادثه را نقص فنی 
بخاری کالس می دان��د. او می گوید: معلم به جای 
این که بیرون از کالس رفت��ه و از دیگران تقاضای 
کمک کند، بای��د در کالس می مان��د و بچه ها را 
از آن محل فراری م��ی داد. ای��ن نماینده مجلس 
همچنین اظهار م��ی دارد که بعد از خروج معلم، به 
دلیلی نامعلوم بخاری روی زمی��ن می افتد و آتش 
دقیقاً جلوی در کالس زبانه می کش��د. همین امر 
هم موجب می شود تا دختران حادثه دیده تنها راه 
خروج از کالس را از دری بدانند که آتش در کنار آن 

شعله می کشید.
 وی همچنین می افزاید: سیستم گرمایشی مدارس 

ما باید اصالح ش��ود و این امر نیازمند اعتبار است. 
این کار حدود هزار میلیارد توم��ان اعتبار نیاز دارد 
و مجلس با هماهنگی دولت در حال رس��یدگی به 

تخصیص این اعتبار برای مدارس کشور است.
 نماینده مردم پاکدش��ت در ادام��ه کار معلمی که 
باعث شده دانش آموزان در کالس محبوس شوند 
را اش��تباه دانس��ته و می گوید: در این ب��اره هیأت 
رس��یدگی به کارکنان دولت باید مقص��ر حادثه را 
شناسایی کرده و نظری  هم به عملکرد معاون، مدیر 
و مسئول آموزش پرورش منطقه و استان مربوطه 

داشته باشد.
 بشیری در ادامه می افزاید: ما از روز حادثه به همراه 
وزیر آموزش و پرورش در محل حضور داش��تیم و 
روز پنجشنبه تا س��اعت دو بعد از نیمه شب جلسه 
برگزار ش��د. تاکنون نیز پیگیری ه��ای الزم انجام 
ش��ده و گزارش بازدید و صحبت های انجام شده با 
مصدومان حادثه و خانواده آنها در جلسه کمیسیون 
 آم��وزش و تحقیق��ات ارای��ه ش��ده و در ای��ن باره 

تصمیم گیری خواهد شد.
 عضو کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس در 
بخش پایانی اظهارات خود می گوید: یکی از مهم ترین 
نگرانی های خانواده مصدوم��ان، درباره آینده این 
مصدومان بود. آنها نگران آینده فرزندانشان بودند و 
به دنبال تضمینی از سوی مسئولین. وزیر آموزش و 
پرورش و استاندار هم پذیرفتند تدابیری بیندیشند 
که مشکلی برای این دانش آموزان به وجود نیامده و 

پس از درمان کامل به جامعه بازگردند.
  

تفاوت در مدارس روستا و شهر ناعدالتی 
است

از س��وی دیگ��ر، نماینده م��ردم بیرجن��د معتقد 
است که مس��ئولیت حادثه پیش آمده برای دانش 
آموزان ش��ین آبادی فق��ط بر عه��ده وزیر آموزش 
و پرورش نیس��ت. س��ید محمد باقر عبادی با بیان 
این مطلب خاطرنش��ان کرد: بخاری های استفاده 
 ش��ده در م��دارس روس��تاها بعضا با مش��کالتی 
 روبه روس��ت که موجب چنی��ن حادث��ه هایی نیز  
می ش��ود. تفاوت میان مدارس روس��تاها با شهرها 
نوعی بی عدالتی اس��ت، ولی باید ببینیم منشأ این 
بی عدالتی کجاست. باید بررس��ی شود که آیا وزیر 
در این ماجرا مقصر بوده یا ای��ن که عدم تخصیص 
بودجه مناسب سبب شده این حوادث به وجود آید. 
این عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
 ش��ورای اس��المی در بخش پایانی اظه��ارات خود 
می گوی��د: خیلی ها دوس��ت دارن��د بگویند وزیر 

آموزش و پرورش مقصر بوده، اما این طور نیس��ت. 
نه این که من بخواهم از وزی��ر حمایت کنم، اما در 
این باره باید بگویم که هر کس را که قانون به عنوان 
مقصر این حادثه معرفی کند باید مجازات شود. اگر 
وزیر معرفی شد، باید معذرت خواهی کند و استعفا 
دهد و اگر هم ف��رد دیگری مس��بب اصلی حادثه 

معرفی شد، باید پیگیری های الزم انجام شود.

آقای�ان! صالحی�ت مدیری�ت ندارید، 
محترمانه کنار بروید

در کن��ار این اظه��ار نظره��ا، نماین��ده ارومیه در 
 مجلس شورای اسالمی از همه مسئوالن مقصر در 
آتش سوزی دبستانی در پیرانشهر خواست هر چه 
سریع ترک مسئولیت کرده و محترمانه کنار بروند.

عابد فتاحی زندگی، با اشاره به سانحه آتش سوزی 
در دبستانی در پیرانشهر، به مسئوالن استانی و همه 
آنهایی که در این ماجرا مسئول هستند، تذکر داد 
که هر چه سریع تر ترک مسئولیت کرده و محترمانه 

کنار بروند.
وی با بیان این که سانحه ای دلخراش بار دیگر بر اثر 
کم کاری برخی از مس��ئوالن به وجود  آمده، گفت: 
مس��ئوالنی که در این ماجرا مقصر هستند، هر چه 
سریع تر یا باید ترک مس��ئولیت کنند و یا این که 

برکنار  شوند.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
عواقب خطرناک تکرار چنین سوانحی در استان و در  
کل کشور، گفت: امیدواریم وزارت محترم آموزش 
و پرورش از این ماجرا عبرت گرفته و راه را بر تکرار 
خطر ببندد. نماینده ارومی��ه در مجلس با تأکید بر 
بررس��ی دقیق تر موض��وع در مجم��ع نمایندگان 
 اس��تان آذربایجان غربی، گفت: بازی با جان مردم، 
شوخی بردار نیس��ت و آقایان باید هر چه سریع یا 
پاسخ الزم را بدهند و یا این که محترمانه کنار بروند.

وی افزود: دالیل بررسی این سانحه را بررسی و آن 
را خدمت مردم اع��الم خواهیم کرد. در حال حاضر 
در برخی دیگر از مناطق کشور نیز با مدارسی ناامن 
مواجه هس��تیم و در صورتی که به آنها رس��یدگی 

نشود، شاهد تکرار چنین سوانحی خواهیم بود.
فتاحی در پایان با اش��اره به آثار باالی سوختگی و 
دختر بودن دانش آموزان سانحه دیده، گفت: دولت 
باید هزینه های بیمارس��تانی و حتی عمل جراحی 
زیبایی این دختران را بدهد تا هشداری باشد برای 
مسئوالن که نمی توان با آینده کودکان این کشور 
–مخصوصا وقتی دختر بچه ها که نیاز به بازگشت 

زیبایی شان دارند- بازی کرد.

بررسی یک حادثه تلخ در بررسی با نمایندگان مجلس

مسئوالن مقصر، محترمانه کنار بروند

تفاوت در مدارس روستا و شهر بی عدالتی است. بازی با جان مردم، شوخی بردار نیست و آقایان باید هر چه سریع یا  گروه 
پاسخ الزم را بدهند و یا این که محترمانه کنار بروند...خیلی ها دوس�ت دارند بگویند وزیر آموزش و پرورش مقصر سیاست

بوده، اما این طور نیس�ت. نه این که بخواهیم از وزیر حمایت کنیم، اما در این باره باید گفت که هر کس را که قانون به 
عنوان مقصر این حادثه معرفی کند، باید مجازات شود. سیستم گرمایشی مدارس ما باید اصالح شود و این امر نیازمند اعتبار است. این 

کار حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.



SMS

یادداشت

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 احیای ۶۰ درصد مادی های 
سطح منطقه ۹

شهردار منطقه ۹ ش��هرداری اصفهان گفت: یک پنجم، یعنی حدود 
۷۴ کیلومتر از مادی های ش��هر اصفه��ان در منطقه ۹ ق��رار دارد و 
تاکنون ۳۵ مترمرب��ع آن، یعن��ی در حدود۶۰ درصد س��اماندهی و 
بهس��ازی ش��ده اس��ت. وی افزود: دیواره چینی، لوله کشی، احداث 
فضای س��بز و الیروب��ی از جمل��ه اقداماتی اس��ت که ب��رای احیای 
مادی های تیران، جروکان، حاجی، رهنان، س��ودان، س��هم)صم(، 
فدن، فرش��ادی، قمیش، کارالدان، لنبان و مهدیه انجام می ش��ود. 
 عبدالرس��ول امامی  افزود: با توجه به س��ابقه دیرینه تاریخی انهار و 
هزینه های میلیاردی برای س��اماندهی ش��اهرگ های حیاتی شهر 

اصفهان، باید کوشید تا خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد نشود.

 ممنوعیت استفاده از پساب 
برای آبیاری کشتزارهای دولت آباد 

رییس دانشگاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان گفت: استفاده از آب 
پس��اب برای آبی��اری زمین های کش��اورزی در منطق��ه دولت آباد 
شهرس��تان برخوار ممنوع است. شاهین ش��یرانی در جلسه شورای 
اداری شهرستان برخوار، گفت: یکی از بیشترین شکایات از بهداشت 
محیط این منطقه مربوط به اس��تفاده از آب پس��اب ب��رای مصارف 
کشاورزی اس��ت. وی اظهار کرد: این درحالی اس��ت که حتی آبیاری 
با پساب برای علوفه دام نیز مشکل ساز اس��ت؛ زیرا بیماری از طریق 
شیر و گوشت دام به انس��ان منتقل می ش��ود. رییس دانشگاه علوم 
 پزشکی استان اصفهان تأکید کرد: آبیاری با پساب فقط برای درختان 

غیرمثمر ممنوعیت ندارد.

رشد اعتبارات عمرانی شهرستان 
برخوار 48 درصد است

اس��تاندار اصفهان گفت: اعتبارات عمرانی شهرستان برخوار در سال 
جاری ۴8 درصد رشد داش��ته و در مجموع ۶/2 درصد بودجه استان 
است. علیرضا ذاکر اصفهانی در این رابطه افزود: این در حالی است که 
میانگین رشد اعتبارات عمرانی کشور 2۷ درصد و میانگین استانی ۳۶ 
درصد است. وی به 1۵۳ مصوبه س��فر هیأت دولت در این شهرستان 
اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۹۳ درصد محقق شده یا در دست اقدام 

است و ۷ درصد متوقف شده است. 

 اقدامات حفاظتی و ایمنی 
در روستای کالسه فریدونشهر

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اقدامات حفاظتی 
و ایمن��ی برای پیش��گیری از آس��یب پذیری در روس��تای کالس��ه 
فریدونش��هر پیش بینی شده اس��ت. منصور شیش��ه فروش با بیان 
گزارش فنی از وضعیت زمین شناس��ی و خطر پذیری منطقه توسط 
 کارشناس��ان عمران و معدن اس��تان، اعالم کرد: در اث��ر هوازدگی و 
سنگ لغزش، قسمتی از توده های س��نگی به دامنه های مشرف به 
این روس��تا ریزش کرده که در حال حاضر اقدامات حفاظتی و ایمنی 

صورت گرفته است

 کشف محموله 2/5میلیاردی 
مکمل های غذایی بدنسازی قاچاق 

با تالش کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان 
اصفهان، یک محموله بزرگ مکمل های غذایی بدنسازی غیرمجاز و 
قاچاق به ارزش 2/۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد. سرهنگ حسین 
حسین زاده، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی 
کسب خبری مبنی فروش مکمل های غذایی بدنسازی قاچاق و غیر 
مجاز، رس��یدگی به پرونده در دس��تور کار کارآگاهان اداره مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز قرار گرفت.

 قانونی برای توقیف 
خودروهای دودزا وجود ندارد

رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان به ایس��نا گفت: بر اساس قانون، 
پلیس راهور نمی تواند نسبت به توقیف خودروهای دارای نقص فنی 
در سطح شهر اقدام کند. سرهنگ حسین غالمی با بیان این که اجرای 
طرح های کنترل ترافیک در س��طح ش��هر اصفهان همچنان با شدت 
دنبال می ش��ود، اظهارداش��ت: پلیس تمام توان خود را در خصوص 
کنترل تردد در سطح ش��هر به کار گرفته اس��ت، اما بدون همکاری 
شهروندان آلودگی هوا ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به این که پلیس 
طبق قانون اجازه توقیف خودروهای دودزا و دارای نقص فنی را ندارد، 
افزود: پلیس تنها مجاز به صدور قبض جریمه و اخذ پالک خودروهای 

دودزا و ارایه پالک تعمیری به رانندگان است.

گشتی در اخبار

 تکمیل زندان جدید اصفهان 
با 13۰میلیارد تومان اعتبار 

رمضان امیری 
مدیرکل زندان های استان اصفهان

در حال حاضر زمین در نظر گرفته شده برای محل جدید زندان اصفهان 
در منطقه زیار مورد تأیید مهندسان قرار گرفته است. در سال جاری پنج 
میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه استانی به شروع عملیات ساخت زندان 
جدید اصفهان اختصاص یافته اس��ت. زندان جدید اصفهان با گنجایش 
1۰هزار نفر احداث می شود و سرانه هر نفر 12/۵ متر است و مساحت کلی 
زندان جدید اصفهان در زمینی به مساحت12۰ هزار متر مربع خواهد بود. 

هزینه مورد نی��از برای تکمیل 
این زندان از محل اعتبارات ملی 
و اس��تانی تأمین خواهد ش��د. 
در حال حاض��ر نمی توان زمان 
تکمیل این پروژه را تخمین زد، 
همچنین تخصیص بودجه مورد 
نیاز تعیین کننده زمان تکمیل 
پروژه زن��دان جدی��د اصفهان 

است.
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چهره روز
شهرستان برخوار رتبه نخست طالق را در استان اصفهان دارد

حجت االسالم اژدری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: وضعیت فرهنگی 
در شهرستان برخوار نگران کننده اس��ت، به گونه ای که این شهرستان رتبه نخست طالق 

را در استان اصفهان دارد.
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پیشرفت 83 درصدی 
تعریض پل بزرگمهر

معاون بهداشتی ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان تیران و کرون به 
ایمنا گفت: با انتشار بوی شدید سرخ کردنی از منزلی مسکونی و پیگیری 
سریع بازرسان بهداشت محیط، یک کارگاه غیرمجاز تولید چیپس در این 
شهرستان کشف و پلمپ شد. وی افزود: با شناسایی این کارگاه غیرمجاز، 
عوامل آن توسط پلیس دستگیر و تمام لوازم و ابزار کار نیز با دستور مقام 
قضایی شهرس��تان تیران و کرون ضبط ش��د. مهدی ایزدی بیان داشت: 
این کارگاه غیرمجاز تولی��د چیپس بدون اخذ پروان��ه فعالیت و فعالیت 
غیر بهداشتی در یک منزل مسکونی اقدام به تولید چیپس می کرده که 
این مواد تولید شده تهدیدی برای سالمت شهروندان بود. وی ادامه داد: 
چیپس های تولید ش��ده در بسته های بدون مش��خصات، تولید و عرضه 

می شده که هویت تولیدکننده مشخص نبوده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: با تالش شبانه روزی 
سازمان عمران شهرداری اصفهان، باند غربی پروژه تعریض پل بزرگمهر 
برای بتن ریزی آماده شده است. وی افزود: عملیات تعریض پل بزرگمهر 

به صورت اجرای دو پل با طول و عرض 11۵ و 11 متر است. 
اصغر کش��اورز راد با بیان این که در نهایت عرض پ��ل تا ۴۳ متر تعریض 
می ش��ود، تصریح کرد: ۳1 متر از س��طح پ��ل به صورت آس��فالت اجرا 
می شود و مابقی به پیاده رو اختصاص داده خواهد شد. کشاورز پیشرفت 
فیزیکی این پروژه را 8۳ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: پروژه تعریض 
پل بزرگمهر که به منظور روان س��ازی ترافیکی و اجرای پروژه بی آرتی 
به اجرا در آمده است، تا پایان دی ماه تکمیل و در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.

در این میان آژانس های مسافرتی جزء مراکزی 
هستند که بیشترین موضع گیری را در این زمینه 
داش��ته اند. به نظر آنها این مس��أله نه تنها باعث 
کاهش ورود گردشگر به اصفهان می شود، بلکه 
طبیعتا بسیاری از تورهایی که مربوط به دانشگاه ها 
و ارگان ها هستند با مشکل روبه رو خواهند شد.

»فریبا – م«، لیدر یکی از آژانس های مسافربری 
در این رابط��ه می گوی��د:» به هرح��ال هر تور 
گردش��گری با ضوابط و مقررات��ی در آژانس ها 
مجوز تردد می گیرد و در این رابطه ایجاد قوانین 

سختگیرانه الزم نیست«.
به نظراین کارش��ناس باس��ابقه، ب��رای برگزاری 

توره��ای یک روزه ی��ا چن��دروزه داخل��ی برای 
گردش��گری و طبیعت گردی، آژانس مسافربری 
که اقدام به برگزاری تور تفریح��ی می کند، باید 
از س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری مجوز 

داشته باشد: 
»هر توری که ب��رای مراکز تفریح��ی یا تاریخی 
اف��رادی را برای گردش می آورد، ب��ه هر حال بر 
اساس ضوابط و ش��رعی و عرفی این کار را انجام 
می دهد؛ چرا که اگر لی��در یا تورگردان کارش را 
درست انجام ندهد، کارت یا مجوزش باطل خواهد 
ش��د و به همین خاطر یک آژانس مسافربری به 
دنبال ایجاد دردسر برای خود نیست که بخواهد با 

تورهای مختلط که درد سر ایجاد می کنند مجوز 
خود را از دست بدهد«. 

در همین رابطه، مدیر یکی از آژانس های معروف 
گردش��گری نیز درباره برخورد نیروی انتظامی با 
تورهای مختلط دیدگاه جالبی را مطرح می کند: 
»باید به این نکته توجه کرد که مسافرت مختلط 
فی نفسه مشکلی ندارد؛ چرا که اگر شما به هریک 
از ترمینال های مسافربری بروید، سوار اتوبوسی 
خواهید شد که مسافران آن مختلط هستند و این 
امکان وجود دارد که اکثر قریب به اتفاق مسافران 
آن را نشناس��ید. به اعتقاد من باید ب��ا تورهایی 

برخورد شود که مجوز الزم را ندارند«. 

طبق حرف های این مدیر، گویا برخی از گروه ها 
بدون ای��ن ک��ه مج��وز الزم از س��ازمان میراث 
 فرهنگی و گردشگری را داشته باشند مبادرت به 
ثبت نام برای برگزاری تور می کنند و اغلب نسبت 
به حقوق مس��افر بی توجه هس��تند، در حالی که 
مس��افر حق دارد هزینه متعارف پرداخت و طبق 
هزین��ه پرداخت��ی از امکاناتی نظیر م��کان امن،  
خوراک مناسب و توضیحات کارشناس بهره مند 

شود.
در این میان، اصفهان به عنوان یک شهر ترانزیتی 
و پرگردش��گر که در تمام فصول س��ال مسافر و 
گردشگر دارد، نباید اسیر این بخشنامه ها شود؛ چرا 
که اصفهان شهری است که می تواند به خصوص از 
طریق تورهای گردشگری، توریست های بیشتری 
را به خود جذب کند و برخی ش��یوه های سلبی 
ممکن اس��ت همین تعداد اندک گردشگر را نیز 

کمتر کند. 
به گفته کس��انی که دس��تی بر آتش گردشگری 
دارند، ارایه چنین صحبت هایی از زبان عالی ترین 
مقام گردشگری استان می تواند ضربه بزرگی به 
توریس��م داخلی اصفهان بزند؛ چرا که بسیاری از 
تورهایی که مثال از ش��هرهای جنوبی به صورت 
مختلط اعزام می ش��وند، ش��یراز و اصفهان را به 

عنوان بهترین مقصد انتخاب می کنند.
به اعتقاد س��ارا دهخدایی که خودش کارشناس 
توریسم به شمار می رود، این مسأله توهینی به 
تورهای گردشگری محس��وب می شود؛ چرا که 
اکثر این تورها دانشجویی یا خانوادگی هستند و 
نمی توان با مشاهده یکی دو اشتباه در تورها همه 
آنها را در یک آتش سوزاند: »زمانی باب شده بود 
که هرکس یک ماشین کرایه می کرد و مسافرانی 
را به قصد تفریح به تفرجگاهی می برد. س��ازمان 
میراث فرهنگی بای��د به شناس��ایی آژانس های 
معتبر و دارای مجوز پرداخته و اسامی آنان را در 
اختی��ار مقامات ذی صالح  قرار ده��د تا به عنوان 
نمونه زمانی که قرار اس��ت یک تورگردش��گری 
 ازش��هرخارج  ش��ود، هن��گام عب��ور از عوارضی 
بررس��ی ش��ود که  آیا این تور دارای مجوز است 

یا خیر«.

»ندا« که دانش��جوی معم��اری اس��ت و بارها با 
دوستان خود در تورهای مختلط شرکت کرده، در 
پاسخ به این پرسش که در انتخاب تور گردشگری 
به داش��تن مجوز آژانس توج��ه می کنید، جواب 
می ده��د: » ش��خصا تاکن��ون هی��چ توجهی به 
این مس��أله نکرده ام، مگر این که قرار باش��د تور 
گردشگری در منطقه ای برگزار شود که نظارت و 
بازرسی زیادی در آن منطقه وجود داشته باشد. 
در اکثر موارد دوستان توری را انتخاب  کرده اند و 

با پیشنهاد آنها همسفرشان شده ام«.
اما بر خ��الف او، منا صبوری که مادر س��ه دختر 
است، با تفکیک تورها موافق است: » با جدا شدن 

تورها خانواده ها خیالشان راحت تراست«. 
اما خیلی ها هم با حرف های او مخالفند. به نظر 
آنها وقتی مجوزهای الزم و کنترل های مناسب 
وجود داش��ته باش��د، دیگر دلیلی ندارد که این 
گونه مس��ائل پیش بیاید که خانواده ها را دچار 

تشویش کند.
با همه این تفاس��یر، به نظر می رس��د که بهترین 
راه��کار ب��رای نظ��ارت بیش��تر ب��ر گروه های 
گردشگری این است که سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری به عنوان متولی ام��ر، آژانس های 
دارای مجوز قانونی را به نیروی انتظامی و پلیس 
راهنمایی و رانندگی اع��الم کنند تا این نهادها با 
تورهای غیرمجوزدار برخ��ورد و از ادامه فعالیت 

آنها ممانعت به عمل بیاورند.
از سوی دیگر، جوانان نیز برای این که از برخورد 
قضایی و انتظام��ی مصون باش��ند، در واقع باید 
در انتخاب آژانس های مس��افرتی دقت بیشتری 
به عمل آورده و به صرف این که آژانس��ی آگهی 
تبلیغاتی در یکی از نش��ریات کثیراالنتشار داده، 

به اعتبار آنها اطمینان نکنند. 
این درحالی  است که بسیاری، جلوگیری از اجرای 
تورهای غیرمجاز را که آژانس دارهای واقعی هم 
از وجود آنها ناراحتند و نیزایجاد ش��رایط رقابتی 
منصفانه را از دسته بندی و تفکیک تورها، محدود 
کردن آژانس ها ب��ه اجرای توره��ای خانوادگی 
یا مس��دود ک��ردن برخی مس��یرها ب��رای ورود 

گردشگران، مؤثرتر می دانند.

درباره بخشنامه جنجالی سازمان میراث فرهنگی 

مهر ممیزی بر پیشانی گردشگری اصفهان 

»تورهای مختلط در اصفهان ممنوع ش�د«، این نقل قول وقتی معروف شد که تمامی خبرگزاری ها سخن سرپرست  الدن 
سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان را در صدر خبرهای خود اختصاص دادند تا باری دیگر این مسأله بُعد تازه ای ایرانمنش

به خود بگیرد. برخورد با تورهای تفریحی مختلط از بهار س�ال8۹ شروع ش�د، اما حاال گویی با مشکالت پیش آمده 
ممنوعیت این تورها در اصفهان با فصل تازه ای روبه رو شده اند تا این بار ُمهر ممیزی بر گردشگری اصفهان بخورد.

 پلمپ کارگاه غذایی 
در تیران و کرون 

معاون سیاس��ی- امنیتی 
 داوود 
اس��تاندار اصفه��ان گفت: شیخ جبلی

شایعات پیرامون آلودگی  
ناش��ی از مجموعه ucf اصفهان ب��ه هیچ عنوان 
صحت ندارد و مردم مناطق اصفهان نباید نسبت 

به این شایعه ها نگران باشند.
 محمد مهدی اس��ماعیلی در نشست خبری خود

با بیان مس��ائل و مش��کالت اس��تان، اف��زود: با 
توجه به نزدیک ب��ودن زمان انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری و ش��ورا های ش��هر و روس��تا، به نظر 
می رس��د تغییر قانون انتخابات از سوی مجلس 
شورای اسالمی ش��تاب زده بوده و با توجه به این 
موضوع، احتمال برخی مش��کالت در راس��تای 
 برگ��زاری انتخابات در اس��تان نیز وج��ود دارد.

وی با بیان این که تمام تالش  مان را در راس��تای 
اجرای انتخابات سالم و به دور از هر حاشیه انجام 
می دهیم و مش��کالت ناش��ی از تغییر شتاب زده 
قان��ون انتخاب��ات نبای��د گریبان گی��ر برگزاری 
انتخابات سالم شود، تصریح کرد: البته کشورهنوز 
در راستای قانون برگزاری انتخابات با مشکالتی 
مواجه اس��ت و اس��تان اصفهان طی ای��ن هفته 
مجموعه فعالیت های خود را در راستای برگزاری 
انتخابات آغاز می کند و با ای��ن فعالیت ها از بروز 
مش��کالتی در زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و ش��ورا های شهر و روس��تا جلوگیری 

می کند.

تغییر پنج استاندار در کشور صحت ندارد
 معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار اصفهان در 
پاس��خ به این س��ؤال که با توجه ب��ه تغییر پنج 
استاندار در سطح کشور آیا احتمال تغییر استاندار 

اصفهان نیز وج��ود دارد یا خیر، گف��ت: در تمام 
زمان ها احتم��ال تغییر مس��ئوالن دولتی وجود 
دارد، ام��ا مدیریت اس��تان با ی��ک برنامه ریزی 
مناس��ب تا آخری��ن لحظه های حض��ور خود در 
 اصفه��ان به رون��د کاری خ��ود ادام��ه می دهد.

در حال حاضر نیز تا این لحظه صحبتی در راستای 
تغییر استاندار اصفهان نش��ده و مدیریت استان 
نیز همچنان با تمام توان خود در راستای اجرای 
برنامه های مناسب و کاهش مشکالت موجود در 

سطح استان تالش می کند.

نشت مواد هسته ای صحت ندارد
اسماعیلی در پاس��خ به این س��ؤال مبنی بر این 

که آیا ش��ایعات مطرح ش��ده در راس��تای نشت 
م��واد ان��رژی هس��ته ای در برخ��ی از مناط��ق 
اصفه��ان صح��ت دارد، گف��ت: ای��ن ش��ایعات 
به هیچ عن��وان واقعیت ن��دارد و تنه��ا برخی از 
رس��انه های غرب��ی ب��ا ایجاد ای��ن مباح��ث، به 
 دنبال ایجاد جنجال در س��طح جامعه هس��تند.

در سطح استان دو ساختار وجود دارد که حفاظت 
از مجموعه هس��ته ای از مهم ترین رس��الت های 
آنهاس��ت. در حال حاضر مأموری��ت حفاظت از 
مجموعه هس��ته ای در اس��تان به عهده قرارگاه 
رافع و کمیته امنیتی استان اس��ت. دستیابی به 
آرامش از مهم ترین اهداف فعالیت مجموعه انرژی 

هسته ای در اصفهان است. 

ضعف های�ی در حوزه نظ�ارت بخش       
اقتصادی وجود دارد

طی ۴۵ روز گذشته بیش از 21 هزار نفر از مردم 
اس��تان در ارتباط با مباحث اقتصادی و وضعیت 
بازار با س��امانه 12۴ تماس داش��ته اند. مدیریت 
استان به صورت شبانه روزی در راستای وضعیت 
ب��ازار نظارت ه��ای الزم را انج��ام می دهد. منکر 
این نیس��تیم که ضعف هایی در حوزه نظارت در 
بخش ه��ای اقتصادی وج��ود دارد، ام��ا در حال 
حاضر بسیاری از مش��کالت اقتصادی در استان 
مدیریت شده است. مسئوالن و متولیان رسیدگی 
به گزارش ه��ای مردمی به تمام ای��ن گزارش ها 
رس��یدگی می کنند و در راس��تای برطرف شدن 

مش��کالت موجود در این زمینه اقدامات الزم را 
انجام می دهند. رییس جمهور از ابتدای امس��ال 

تاکنون چهار سفر به اصفهان داشته است.

حض�ور رییس جمه�ور در ورزش�گاه 
نقش جهان نشان از توجه دولت است 

معاون سیاس��ی- امنیت��ی اس��تاندار اصفهان با 
اش��اره به این که در س��فر چهارم رییس جمهور 
ب��ه اصفه��ان وی از ورزش��گاه نق��ش جه��ان 
 اصفهان بازدیدی داش��تند، اظهار ک��رد: حضور 
رییس جمهور در این ورزش��گاه توجه مسئوالن 
را به این پروژه نش��ان می ده��د و امیدواریم این 
ورزشگاه تا پایان دولت دهم مراحل ساخت خود 
را به پایان رساند، همچنین تاکنون رییس جمهور 
چهار بار به اصفهان س��فر کرده و تمام سفر های 
رییس جمهور به اصفهان برای اجرای پروژه های 
مهم بوده و این سفر ها به هیچ عنوان ارتباطی به 
مباحث انتخاباتی ندارد. پیش بینی می ش��ود که 
اصفهان در اسفندماه امسال برای پنجمین بار به 

اصفهان سفر کند.

حقوق عقب افتاده بازنشس�تگان حل 
می شود

حقوق عقب افتاده بازنشس��تگان ذوب آهن یکی 
از مهم  ترین مش��کالت استان به ش��مار می رود، 
اما درصدد هستیم این مشکل را به صورت کامل 
برطرف کنیم. اجرای پروژه ها و طرح های آبی در 
دستور کار مدیریت استان قرار دارد. استان برای 
اجرای این طرح ها از دولت کمکی دریافت نکرده 
و درصدد هستیم هر چه سریع تر پروژه های آبی 

استان را راه اندازی کنیم. 

معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان:

نشت مواد هسته ای در UCF صحت ندارد 

شایعات درباره 
نشت مواد انرژی 
هسته ای  به هیچ 

عنوان واقعیت 
ندارد و تنها برخی از 

رسانه های غربی با 
بیان این مباحث، به 
دنبال ایجاد جنجال 

در سطح جامعه 
هستند



چهره روزیادداشت

ثبات نرخ ارز در پی کاهش تقاضاست
 رییس کمیس��یون انرژی مجلس با بیان این که درباره چگونگی به 
ثبات رس��یدن بازار ارز، باید از مس��ئوالن بانک مرکزی سؤال شود، 
گفت: اگر تقاضا در بازار به ش��کل مقطعی افت کرده باش��د، حالتی 
موقت و هشداردهنده اس��ت و باید برای آینده وضعیت ارزی کشور 

نگران بود. 
س��ید مس��عود میرکاظمی اظهار داش��ت: میزان ارزی که در مرکز 
مبادالت تبادل ش��ده، به ان��دازه نیاز بازار نیس��ت و فاصله زیادی با 
تقاضای بازار دارد، به همین علت باید از سوی مسئوالن بانک مرکزی 
اعالم شود که چگونه توانس��ته اند نیاز بازار را با وجود عرضه ناکافی 

پوشش دهند. 
وی با بیان این که چند عامل درباره عل��ل ثبات بازار ارز می توان نام 
برد، افزود: در خوشبینانه ترین حالت باید گفت که صادرکنندگان و 
دارندگان ارز، س��رمایه خود را راهی بازار  کرده ان��د که اگر اینچنین 

باشد، پیام مثبتی برای بازار بوده و ثبات، ناشی از این اقدام است. 
وی ادامه داد: دومین حالت به این شکل است که بانک مرکزی، بازار 
آزاد را مدیریت کرده و به این بازار ارز تزریق کرده است که درستی 
این مسئله را باید بانک مرکزی پاس��خگو باشد و با ارایه آمار روشنی 
از وضعیت بازار بگوید چه میزان ارز به بازار آزاد تزریق کرده است. در 
عین حال شاهد هستیم در مرکز مبادالت ارزی به مقدار نیاز از سوی 

بانک مرکزی ارز تزریق نشده است.

نرخ باالی پوشاک زمستانی 
در اصفهان

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان  از افزایش20 تا 25درصدی 
قیمت پوشاک زمس��تانی در اصفهان خبر داد و گران شدن 
قیمت پارچه، باالرفتن نرخ ارز و کاه��ش واردات را از دالیل 

این امر برشمرد.
ابراهیم خطابخش  از کاهش میزان قابل توجه پوشاک چینی 
در بازار خبر داد و گفت: اجناس چینی در بازار رقابتی پوشاک 
ایران، دوام نیاورد و خیلی زود از چرخه فروش بیرون رفت که 
دلیل اصلی آن هم پایین بودن کیفیت این نوع پوشاک بود. 
در حال حاضر بیشتر پوشاک خارجی موجود در بازار، از کشور 
ترکیه وارد می شود که از کیفیت بهتری نیز برخوردار است. 

کاهش ۵۰ هزار تومانی 
نرخ سکه

نرخ س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار طال و جواهر 
اصفهان روز گذش��ته با 50 هزار تومان کاهش نسبت به روز 
شنبه، به مبلغ یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان  داد و ستد شد. 
بر این اساس نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۳0 
هزار تومان کاهش نسبت به روز شنبه یک میلیون و ۱۷۳ هزار 
تومان نرخ گذاری ش��د. همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه 
5۹0 هزار تومان، ربع سکه ۳05 هزار تومان و سکه یک گرمی 
۱۹۱ هزار تومان تعیین ش��د.   در بازار طال و جواهر اصفهان  
نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار خام ۱۱۹ هزار و ۴50 تومان و هر 
مثقال طال 5۱۷ هزار و 500 تومان نرخ گذاری شد. دالر نیز 
در بازارهای اصفهان  به ترتیب با نرخ دو هزار و ۸50 و دو هزار 
۹00 تومان خرید و فروش شد. یورو در بازار آزاد اصفهان سه 

هزار و ۶00 تومان فروخته شد. 

فعاالن اقتصادی
 امنیت شغلی ندارند

برای انجام فعالیت های صنعتی، امنیت خاطر وجود ندارد، 
چرا که صنعتگران قراردادی را با قیمتی توافقی و بر اساس 
برآورد خرید مواد اولیه منعقد می کنن��د، اما طی چند ماه، 
ناگهان قیمت ها چندین برابر می ش��ود. خس��رو مشکین 
عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان با بیان 
 این مطلب افزود: به واسطه تعهد و امضای قرارداد، صنعتگر 
نمی تواند بر قیمت ارایه خدمات فنی خود بیفزاید و در این 

راستا دچار زیان مالی می شود. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
گندم  وارداتی برای تولید نان های سنتی مناسب نیست

محمدنعمت بخش دبیر کارفرمایان کارخانجات آردسازی استان گفت: گندم های وارداتی و 
خارجی برای تولید نان های یکدست همچون تافتون، سنگک، لواش و... مناسب نیست، چرا که 

نان های مسطح ایرانی برای پخت مطلوب نیازمند مخلوط شدن با گندم بومی است.
بازار اصفهان 

هنوز به ثبات نرسیده است
معاون سیاسی امنیتی استانداری 

 مهدی اسماعیلی
 نزدیک به 2۱ هزار ۳05 شکایت مردمی در ۴5 روز اخیر به سامانه 
۱2۴ گزارش شده که نش��ان می دهد حوزه نظارت از صالبت الزم 

برخوردار نیست و کارها در مسیری که باید باشد، قرار ندارد.
 در یک ماه اخیر بس��یاری از قیمت ها روند کاهش��ی داشته اند، از 
جمله آه��ن آالت با کاهش 5 ت��ا ۸ درصد،تخم مرغ ب��ا 2۱ درصد، 
 برنج با ۳ تا ۷ درصد و کاهش قیمت قند و ش��کر و س��یمان روبه رو 

بودیم.
در فهرست۱۹ پرونده احتکار 
در ماه اخی��ر، اقالم مصرفی 
گوناگونی مانند روغن، قند، 
موتور و الس��تیک، پوشاک 
و... به چش��م می خورد که 
نشان دهنده برخورد جدی 
با هرگونه تخلف و احتکار در 

شبکه توزیع کاالست.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 937 | دوشنبه  20 آذر  1391 | 25 محرم 1434

  موفقیت ها در صادرات صنایع لوازم خانگی ایران به کشورهای 
همس��ایه و  منطقه خاورمیانه، یکی از نمونه های اتکا به صادرات 

غیر نفتی است. 
  در ش��رایط خاص کنونی که اقتصاد کشور با تهدیداتی روبه رو 
است،  دشمن اقتصاد ما را هدف گرفته و وضعیت کنونی را به نظام 
تحمیل  کرده است، اگر این تهدیدها به درستی تحلیل شوند، به 

فرصت هایی برای صنایع  داخل کشور تبدیل خواهند شد.

  ش��اه بیت س��خنان رهبر معظ��م انق��الب نیز همین اس��ت  
 ک��ه تهدیدهای پی��ش آم��ده را ب��ه فرص��ت تبدی��ل کنیم که 
شاخصه های تبیین ش��ده این  موضوع در قالب اقتصاد مقاومتی 
انتشار یافته است، زیرا یکی ازش��اخص های اصلی صحبت های 

ایشان مقاومت بر پیشرفت و توسعه برنامه های اقتصادی است.
   رویک��رد اصل��ی اقتص��اد مقاومتی توج��ه به نقش  م��ردم در 
اقتصاد و واگذاری مس��ئولیت ه��ای اصلی به آنهاس��ت،چنانچه 

در زمان وقوع هش��ت س��ال دف��اع مقدس نی��ز واگ��ذار کردن 
نق��ش ه��ا و اداره جن��گ ب��ه م��ردم ب��ود ک��ه کش��ور را نجات 
 داد، ل��ذا در ش��رایط جنگ اقتص��ادی نی��ز باید  مس��ئولیت ها

و س��رمایه گذاری ها را به م��ردم واگذار کرد تا وابس��تگی به نفت 
کاهش یابد.

  یکی از درخشنده ترین زمینه های خودکفایی کشور ما بعد از 
انقالب در حوزه صنایع دفاعی اس��ت که بیش از ۹0 درصد از نیاز 

کشور را به صورت بومی و در داخل تأمین می کنیم.
  بای��د از تحریم ه��ای صورت گرفت��ه به عن��وان فرصتی برای 
 اصالح س��اختار اقتص��ادی کش��ور اس��تفاده کنیم ک��ه یکی از 
اصلی ترین گام ها در این  راه، ش��اید فعالیت صندوق توسعه ملی 

باشد که باید20 درصد از درآمد نفتی  کشور به آن واریز شود.
   به صفر رس��اندن میزان  اتکای بودجه کش��ور ب��ه نفت، یکی 
از اهداف اساس��ی برنامه پنجم توس��عه اس��ت که تحق��ق آن در 
 س��ه س��ال باقیمان��ده از ای��ن برنام��ه، کم��ی س��خت ب��ه نظر 
می رسد،  هرچند که در چند س��ال اخیر، شاهد افزایش صادرات 
 غیرنفتی کش��ور بوده ایم و  باید به دنبال فعالیت های درآمد زای

غیرنفتی برویم.
   استفاده بهینه از زمان و  هزینه، افزایش بهره وری و روی آوردن 
به اس��تفاده از روش های دانش بنیان، از  راهکارهای اصلی تحقق 

حمایت از تولید ملی است.
   سیاس��ت های مدیریتی و فعالیت های فن��اوری و اقتصادی 
کشور را  باید به سمت و س��ویی ببریم که سند توسعه چشم انداز 
 ترسیم کرده است، برهمین  اس��اس در فعالیت های اخیر کشور، 
 تالش های مثبتی ب��رای توجه هرچه بیش��تر به  ش��رکت های 

دانش بنیان صورت گرفته است. 
 یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه  ملی و اقتصاد مقاومتی 

حمایت از تولید ملی است.
  تا زمانی که  تولیدات کشور در بازارهای بین المللی قدرت رقابت 
پذیری و حرفی برای گفتن  داشته باشد، این برندها بهترین سفیران 

جمهوری اسالمی ایران در جامعه بین  المللی خواهند بود.
  به صورت وی��ژه در حوزه ل��وازم خانگی، بازاره��ای خوبی در 
کش��ورهای اطراف و  خاورمیانه وجود دارد ک��ه از کاالهای ایرانی 
استقبال می کنند، زیرا توانسته ایم با کیفیت مطلوب و قیمت های 

تمام شده رقابتی در این کشورها برندسازی کنیم.
  روش های تولید س��نتی قابلیت ورود به رقابت میان برندها را  
ندارد، همچنین تجربه های موج��ود درزمینه محدودیت واردات 
نشان داده که این  راهکار نیز نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه 

نبود رقیب خارجی، صنایع  داخلی را بیشتر به رخوت می کشاند.

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسالمی:

 موفقیت  در صادرات لوازم خانگی؛ نمونه اتکا به اقتصاد غیر نفتی 

هنگامی که تحریم های اقتصادی از سوی غرب برای ضربه زدن به نظام اسالمی شدت بیشتری یافت، رهبر   گروه
معظم انقالب با ارایه طرح اقتصاد مقاومتی که مهم ترین شاخه آن توسعه صادرات غیرنفتی است، سرداران  اقتصاد

 عرص��ه تولی��د را ب��رای پات��ک در برابر تحری��م های دش��من آم��اده و نب��ض توس��عه ایران اس��المی را 
ترسیم کردند.

تحریم نفت ایران، فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین کردن 
صادرات غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار 
مسئوالن اقتصادی کشور قرار گیرد. این راهبرد عالوه بر این که آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد، خود یک حرکت تهاجمی 
برای افزایش قیمت نفت بوده و ضربه به منافع اقتصادی کشورهای غربی را نیز ارزیابی می کند.  حمیدرضا فوالدگر رییس کمیسیون 
نظارت بر اصل۴۴ و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی در همایش تبیین توانمندی های صنعت لوازم خانگی ایران، بار 
دیگر به لزوم توجه به اقتصاد غیر نفتی تأکید کرد و معتقد بود بایس��تی از فضای تحریم که در شرایط کنونی به نظام تحمیل شده 
است به عنوان فرصت برای رش��د و بالندگی هر چه بیشتر تولید در ایران اس��تفاده کرده و اقتصاد غرب را تحت فشار قرار داد. وی 
در این همایش و با محوریت رشد و توس��عه صادرات محصوالت لوازم خانگی ایران دیدگاه های درخور توجهی را بیان کرد که در 

ادامه می خوانید. 
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تحدید حدود اختصاصی
4933 شماره: 9611 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ دایر و بایر تقریبی بیست رجلی و بایره 
طرف جنوب و غرب آن بشماره پالک 53 فرعی از 41- اصلی واقع در ورگوران جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز بنام خانم اقدس ابراهیمی طاری فرزند هاجی و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1391/11/17 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 265 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5326 ش��ماره: 10171 چون تحدید حدود شش��دانگ یکقطعه زمین مشهور باغ عمونصیر به شماره 
پ��الک 1236- فرعی از 9-اصلی واقع در علیا نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای حس��ن 
عمادی نطنزی فرزند مصطفی و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم ذکر نام خانوادگی مالک 
در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1391/11/3 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 279 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

افراز
6064 ش��ماره: 5438 آگهی افراز پالک 1009-1008-1007. چون خانم اش��رف تقوی زواره فرزند 
1 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین پالک 1009-1008-1007 فرعی واقع در  5

6 عباس مالک 
زواره 16 اصلی گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به عنوان خواهان به دعوی خواندگان منجمله مظفر 
 2 1

9 حبه و بتول عابدینی اکار زواره فرزند رحیم مالک 10 2
7 نوری امیرآبادی فرزند نورمحمد مالک 

حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ درخواست افراز سهمیه خود را نموده و بنا به اعالم آدرسی از آنها 
در دست نیست و با توجه به اینکه اخطاریه های ارسالی ابالغ نگردیده مجدداً آگهی می شود لذا طبق 
ماده 3 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 به خواندگان ابالغ می گردد که در 
روز س��ه شنبه مورخه 1391/10/12 رأس ساعت 9 صبح جهت ترسیم نقشه و تنظیم صورتمجلس 
و امضاء آن در محل حاضر ش��وند. بدیهی اس��ت عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد. الزم به 
ذکر است بجز آگهی فوق در صورت عدم حضور جهت تنظیم صورتجلسه و نقشه افرازی فقط رأی 

افرازی منتشر می گردد. م الف/ 281 عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک زواره

مزایده
6065 دای��ره اج��رای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرون��ده کالس��ه )91/779 اجرا( 
ل��ه آق��ای قدمعلی ش��اهنظری علی��ه محم��د نوروزی��ان به خواس��ته مطالب��ه در نظ��ر دارد یک 
قطع��ه زمی��ن بایر به مس��احت ح��دوداً 300 مترمربع که کارش��ناس رس��می دادگس��تری ارزش 
 آن را مع��ادل 450/000/000 ری��ال ارزیاب��ی نم��وده را از طری��ق مزای��ده ب��ه ف��روش رس��اند. 

دادگس��تری  مدن��ی  اح��کام  اج��رای  مح��ل  در   1391/10/9 ش��نبه  مزای��ده  جلس��ه   ل��ذا 
 خمین��ی ش��هر برگ��زار م��ی گ��ردد. و طالبی��ن م��ی توانن��د ظ��رف 5 روز قب��ل از مزای��ده 
 ب��ه نش��انی: خمین��ی ش��هر خ آتش��گاه مقاب��ل ش��ب نش��ین خ آب کوچ��ه دوم دس��ت راس��ت 
 مراجع��ه و از نزدی��ک م��ورد مزای��ده را بازدی��د نماین��د. خری��دار کس��ی اس��ت ک��ه باالتری��ن 
را  پیش��نهادی  قیم��ت  درص��د   10 بایس��تی  م��ی  خری��دار  نمای��د.  پیش��نهاد  را   قیم��ت 
ف��ی المجل��س و مابق��ی را ظ��رف ی��ک م��اه از تاری��خ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری 
 واری��ز نمای��د. در غی��ر ای��ن ص��ورت 10 درص��د اولیه پ��س از کس��ر هزین��ه های مزای��ده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید می گردد. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری 

خمینی شهر

تغییرات
6073 ش��ماره: 12100 آگهی تغییرات شرکت زراعی نصیر علیاء نطنز سهامی خاص به شماره ثبت 
605 و شناس��ه ملی 10860228778 و کدپستی 8761989491. به استناد صورتجلسه هیأت مدیره 
مورخ 1391/8/24 و گواهی شماره 113/1 مورخ 1391/8/24 بانک صادرات شعبه نطنز تغییراتی به 
ش��رح ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می گردد: سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 715/000 ریال تمامًا 
نقداً پرداخت و به حس��اب شرکت واریز گردیده است. لذا سرمایه شرکت صد در صد پرداخت شده 

می باشد. م الف/ 324  شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
6074 در پرونده کالسه 911053 ب 2 آقای علیرضا ریحانی فرزند عبداله به اتهام ایراد صدمه بدنی 
غیرعمد ناش��ی از بی احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 

در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. 
در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اظهار عقیده می نماید.  ش��عبه دوم بازپرس��ی 

دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ اجرائیه
6075 ش��ماره اجرائیه: 9110423633200238، ش��ماره پرونده: 9109983633200016، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910016، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره دادنامه مربوطه 
9109973633200413 محک��وم علیهم��ا 1- عل��ی تهرانی پور نام پدر: حبیب اله نش��انی: خمینی 
ش��هر )مجهول الم��کان(، 2- علی قهرمانی مجهول الم��کان، متضامنًا محکومند ب��ه پرداخت مبلغ 
20/000/000 ری��ال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 350/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1390/9/1 در حق محکوم له مجید زاغیان نام پدر: حمید 
نش��انی: اصفهان خ 8 بهش��ت غربی جنب حفاظ��ت اطالعات کوی مجاه��د پ 20، و پرداخت مبلغ 
1/000/000 ریال به عنوان نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دول��ت همچنین محکوم علیه ردیف 
اول )علی تهرانی پور( محکوم اس��ت به: پرداخت مبل��غ 35/000/000 ریال )1390/10/18( و مبلغ 
40/000/000 )1390/11/20( ریال وجه دو فقره چک )جمعًا به مبلغ 75/000/000 ریال( به عنوان 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 1/450/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت 

تأخی��ر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها به تاریخ ه��ای 1390/10/18 و 1390/11/20 و همچنین 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 3/750/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که 
اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي 
از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. ش��فیعی- مدیر دفتر ش��عبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ رأی
6076 ش��ماره دادنامه: 9109973633300876، ش��ماره پرونده: 9009983633300656، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900675، خواهان: خانم س��میه الری به نش��انی خمینی شهر جوی آباد خ شمس 
کوچه 17 بهارس��تان پ 15 منزل ش��خصی، خوانده: آقای حجت طهماسبی به نشانی خمینی شهر 
منظریه خ هدایت خ ش��هید نوروزی منزل مس��کونی 3 طبقه ش��کراله هاش��می )مجهول المکان(، 
خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح ذی��ل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
س��میه الری فرزند صفرعلی به طرفیت آقای حجت طهماسبی فرزند غالمحسین )مجهول المکان( 

بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش از جهت ش��رط ضمن العقد مربوط به ترک زندگی و 
ت��رک انفاق به منظور اجرای صیغه طالق، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و رونوش��ت 
مصدق س��ند نکاحیه به شماره 7828 دفتر رسمی ثبت ازدواج ش��ماره 97 حوزه ثبت اصفهان و 
همچنین توجه به گواهی گواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته که داللت بر ترک زندگی 
توس��ط زوج دارد و همچنی��ن با توجه به دادنامه اس��تنادی 000465 م��ورخ 90/5/15 صادره از 
ش��عبه 103 جزایی خمینی شهر که داللت بر ترک انفاق دارد و اینکه حسب همسویی استدالل این 
دادگاه با اس��تدالل مندرج در نظریه مشورتی 7/2709 مورخ 1380/3/7 از جهت آنکه در مواردی 
که زوج مجهول المکان می باش��د فلس��فه حکمیت ارجاع به ام��ر داوری را بالاثر و عبث واقع می 
دارد و لزومی به ارجاع امر به داوری منطقًا فراهم نمی گردد ضمن آنکه رابطه زوجیت زوجین را 
محرز می یابد در اس��تناد به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب تشخیص 

مصلحت نظام و آئین نامه اجرایی آن و اینکه زوجه اصرار بر جدایی دارد و در استناد به بند یک 
و هش��ت از شرایط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه استنادی گواهی عدم امکان سازش زوجین 
مشروح الذکر را صادر و اعالم می نماید. و زوجه می تواند ظرف سه ماهه اعتبار دادنامه صادره 
که از تاریخ قطعیت دادنامه ش��روع می گردد با مراجعه به یکی از دفاتر رس��می ثبت طالق حسب 
اینکه مش��ارالیها به اقتضاء ماده 1119 قانون مدنی می تواند از ش��رط وکالت مندرج در ش��روط 
ضمن العقد که به نحو رس��می در س��ند نکاحیه درج گردیده اس��ت اس��تفاده نماید و بنا به شرط 
اخیرالذکر خود را از سوی زوج با انتخاب نوع طالق که اصواًل نیز بنا به تبصره ماده هشت قانون 
حمایت خانواده بائن می باش��د مطلقه نماید الزم به ذکر اس��ت احراز شرایط صحت صیغه طالق 
از جمله رعای��ت مفاد مواد 1134، 1135، 1140 و 1141 قانون مدنی و تبصره هفت قانون اصالح 
مقررات طالق که اصواًل مورد اخیر در موقع صدور صیغه طالق ضرورت می یابد با عضو مجری 
صیغه طالق می باش��د و حسب گواهی پزش��کی قانونی زوجه باردار نمی باشد اما در خصوص 
حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه نیز با وصفی که وی خواستار عدم رسیدگی به آن حقوق در 
پرونده جاری ش��ده است دادگاه مواجه با تکلیفی نیس��ت و در خصوص حضانت فرزند مشترک 

با وصفی که س��ن وی کمتر از هفت س��ال می باشد در استناد به ماده 1173 و 1169 قانون مدنی 
حضانت فرزند مشترک را توسط مادر )خواهان( واقع می دارد و نفقه آتی فرزند اخیرالذکر نیز به 
مأخذ ماهیانه 1/000/000 ریال نیز به عهده زوج )خوانده( می باش��د. رأی صادره غیابی اس��ت و 
ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان می باشد.  نصری- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

ابالغ
6077 ش��ماره پرونده: 478/91 ش ح 1 نام و نام خانوادگی: ریحان اکبری نام پدر: کتابعلی مجهول 
المکان، محل حضور: شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در خیابان شهید بهشتی، وقت 
حضور: دوشنبه 91/10/25 ساعت 4/20 عصر، علت حضور: دعوی خواهان آقای سید مأذن جمشید 
پ��ور دورکی به طرفیت خانم ریحان اکبری مبنی بر مطالبه در وقت مقرر حاضر گردید. ش��عبه اول 

شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6078 شماره پرونده: 478/91 ش ح 1 نام و نام خانوادگی: سهراب گلدانی نودولقی نام پدر: شیرویه 
مجهول المکان، محل حضور: ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر واقع در خیابان شهید 
بهش��تی، وقت حضور: دوش��نبه 91/10/25 س��اعت 4/20 عصر، علت حضور: دعوی خواهان آقای 
سید مأذن جمشید پور دورکی به طرفیت آقای سهراب گلدانی نودولقی مبنی بر مطالبه در وقت مقرر 

حاضر گردید. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6079 در خصوص پرونده کالس��ه 1527/91 ش 33 خواهان مریم میرمعصومی کرمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به نحو تضامنی صادرکننده و پش��ت امضا ظهرنویس��ی با 
احتس��اب مطلق خس��ارات به طرفیت محس��ن قنبریان – محمدعلی قنبریان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 1391/10/30 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6080 آقای فرید زارع نژاد مظفری دارای شناس��نامه ش��ماره 39 به ش��رح دادخواست به کالسه 
5147/91 ح 10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان کاکابیگ زارع نژاد مظفری بشناس��نامه 196 در تاریخ 1391/8/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرشاد زارع نژاد مظفری ش 
ش 42051 فرزند، 2- فرید زارع نژاد مظفری ش ش 39 فرزند، 3- فریده زارع نژاد مظفری ش ش 
1134 فرزند، 4- فرش��ته زارع نژاد مظفری ش ش 52 فرزن��د، 5- بهناز زارع نژاد مظفری ش ش 
285 فرزند، 6- فرح ناز زارع نژاد مظفری ش ش 685 فرزند، 7- فخری بلندنظر ش ش 257 همسر 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

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

حصر وراثت
6081 خانم مریم ش��یرانی دارای شناس��نامه شماره 490 به ش��رح دادخواست به کالسه 5130/91 
ح 10 از این ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر 
شیرانی بیدآبادی بشناسنامه 15 در تاریخ 1391/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه شیرانی بیدآبادی ش ش 1275 زوجه، 2- خدیجه 
شیرانی بیدآبادی ش ش 685 فرزند، 3- زینب شیرانی بیدآبادی ش ش 371 فرزند، 4- زینب شیرانی 
بیدآبادی ش ش 6465 فرزند، 5- مریم ش��یرانی ش ش 490 فرزند، 6- محمد ش��یرانی بیدآبادی ش 
ش 1271288117 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
6082 خانم عفت زمانی دارای شناس��نامه شماره 15532 به شرح دادخواست به کالسه 5138/91 ح 
10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی زمانی 
بشناس��نامه 671 در تاریخ 1391/6/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: یک خواهر و یک برادر به نام های ذیل: 1- محمود زمانی ش ش 745 )برادر 
متوف��ی(، 2- عفت زمان��ی ش ش 15532 )خواهر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او 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 

ابالغ وقت رسیدگی
6083 در خصوص پرونده کالس��ه 1543/91 ش 9 خواهان حمید خوانساری دهکردی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 31/800/000 ریال بابت 15 فقره چک و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت اصغر 
حمامی ریزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/10/28 ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 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 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6084 در خصوص پرونده کالسه 1632/91ش12 خواهان نوید خوروش دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ابراهیم امینی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/11/25 
س��اعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 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 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6085 در خصوص پرونده کالس��ه 1600/91 خواهان زهرا عبادتی دادخواس��تی مبنی بر تعویض و 
فک پالک یک دستگاه سواری به طرفیت خانم سمیه ماندنی فرزند غالمحسن تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/11/16 ساعت 10/30 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 ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6086 کالسه پرونده: 2283/90، شماره دادنامه: 1098، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: سید علی موسوی نشانی: اصفهان خ سجاد حجتیه دوم جنب مسجد خاتم االنبیاء 
بن بس��ت آقالریا 59 پ 12، خوانده: غالمحسین بابایی اشنی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال 
سند، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید علی موسوی علیه غالمحسین بابایی اشنی 
بخواس��ته الزام به انتقال رسمی سند موتورسیکلت به شماره 34315 اصفهان 13 با مطلق خسارات 
دادرس��ی با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و اظهارات وی در شورا فتوکپی مصدق 
بیعنامه تنظیمی فیمابین طرفین، پاس��خ استعالم از راهور که خوانده مالک رسمی موتورسیکلت می 
باش��د، عدم حضور خوانده در ش��ورا جهت دفاع از دعوی مطروحه، دعوا ثابت تشخیص و مستنداً 
ب��ه م��واد 10، 219، 220، 224 و 225 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند موتورسیکلت مطروحه بنام خواهان و پرداخت مبلغ چهل و 
دو هزار ریال خس��ارت دادرسی در حق خواهان صادر می شود. رأی صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا است پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

دادگاه عمومی اصفهان می باشد.  شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6087 خانم مریم س��خی مراد ش خانوار 403077973 و ش شناس��ایی 40345400716 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 4278/91 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالم ناظر ازبک به ش خانوار 40335003283 در تاریخ 1388/10/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر و سه دختر و 
یک همسر به شرح ذیل: 1- حبیب اله ازبک به ش خانوار 403077973 و ش شناسایی 40338403284 
فرزند متوفی، 2- رحیم اله ازبک به ش خانوار 403077973 و ش شناس��ایی 40338803284 فرزند 
متوفی، 3- فرزانه ازبک به ش خانوار 403077973 و ش شناسایی 40347902325 فرزند متوفی، 4- 
نجیبه ازبک به ش خانوار 403077973 و ش شناسایی 40348403284 فرزند متوفی، 5- حبیبه ازبک 
به ش خانوار 403077973 و ش شناسایی 40348603284 فرزند متوفی، 6- مریم سخی مراد به ش 
خانوار 403077973 و ش شناس��ایی 40345400716 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



مرد نقره ای 
در شبکه سراسری

خاطرات انتظامی؛ 
عیدی عید نوروز 

س��ریال ماه رمضانی »مرد نقره ای« که پیش از این در شبکه استانی اصفهان 
 و شما پخش شده، این بار میهمان شبکه سراسری است وپخش مجدد آن را 
می توانید از شبکه س��ه مش��اهده کنید. بازپخش مجموعه تلویزیونی »مرد  
نقره ای« به کارگردانی کاظم معصومی و تهیه کنندگی امیرحس��ین شریفی، 
قرار است از روز شنبه 18 آذرماه آغاز  شود. طبق پخش آنونس، این مجموعه  
قرار است از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 و 45 دقیقه پخش شود. سریال »مرد 
نقره ای« در نیمه نخست امسال در سیمای مرکز استان  اصفهان با 26 قسمت 
مقابل دوربین رفت. این س��ریال در 26 قسمت 45 دقیقه ای به زندگی فردی 
به نام هادی رادمنش می پردازد که مس��ئول کارخانه فرش بافی است. وی که 
فرد خیری است تالش می کند در انتخابات، نامزد شود، اما تهدید های تلفنی، 

زندگی او را به هم می ریزد و او ناخواسته وارد مسائل جدیدی می شود و... .

کتاب ش��ناخت نامه عزت اهلل انتظامی با عکس هایی دیده نش��ده از زندگی 
کاری و هنری او توسط غزاله سلطانی در دست نگارش است و تا پایان امسال 

منتشر می شود.
غزاله سلطانی مستندساز س��ینما قرار اس��ت کتابی با نام »من عزتم، بچه 
سنگلج « را به زودی به چاپ برساند. این مستندساز همچنین درباره تولید 
این اثر می گوید: تمام مراحل تحقیق و فیش برداری این کتاب را خودم انجام 
داده ام. این کتاب شامل دو بخش آلبوم تصویری و بخش مرور زندگی و آثار 
استاد انتظامی اس��ت. عکس های این کتاب منحصر به فرد بوده و تا به حال 
در جایی به چاپ نرسیده است. همچنین  این کتاب شامل200 صفحه است. 
غزاله س��لطانی پیش از این، فیلم»آس��مان آبی« را درمورد استاد انتظامی 

ساخته و این فیلم مدت ها در سینماهای کشور اکران بود.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

تولید 18 قسمت از »ای کیوسان« ایرانی
18 قسمت از مجموعه انیمیشنی »هوشان« به پایان رسیده و تولید 52 قسمت آن تا اواخر 
سال آینده تمام خواهد شد. مس��عود صفوی تهیه کننده این انیمیشن توضیح داد: نگارش 
»هوشان« تقریبا تمام شده و هر یک از قسمت های این مجموعه، در 25 دقیقه تولید می شود.

5

»بی خود وبی جهت « ماندنی شد 
پس از پایی��ن آوردن فیلم »ب��ی خود و 
بی جه��ت« از اکران در ش��هر ق��م، این 
شایعه ایجاد شده بود که با ادامه این روند، 
این فیلم در اصفهان نی��ز از اکران پایین 
کشیده ش��ود که در همین رابطه معاون 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اصفهان گفت که تصمیمی برای 

پایین کشیدن این فیلم گرفته نشده است.
اوهمچنین تأکید کرد که دراین زمینه دس��توری به ما داده نشده و 
چنین تصمیمی هم نداریم. »بی خ��ود و بی جهت« نام آخرین فیلم 
عبدالرضا کاهانی است که با بازی رضا عطاران، نگار جواهریان، پانته آ 

بهرام و احمد مهران فر، این روزها بر پرده سینماهاست.

آقای دیکنز و میهمان ها 
خانه چارلز دیکنز در لندن؛ همان خانه ای 
که این نویسنده برجسته انگلیسی آثاری 
چون اولیور توئیست و نیکوالس نیکلبی 
را در آنجا خلق کرد، به روی مردم گشوده 

می شود.
خان��ه دیکن��ز ک��ه در خیاب��ان دوت��ی 
در مرک��ز لن��دن یعن��ی بلومزب��ری 
واقع اس��ت، با صرف هزین��ه 3/1 میلیون پوندی، بازس��ازی ش��ده 
 و امی��د م��ی رود میزب��ان بازدیدکنن��دگان بس��یاری  باش��د.

ای��ن خان��ه ک��ه ق��رار اس��ت دوش��نبه بازگش��ایی ش��ود، میزبان 
بازدیدکنندگان در قالب تور خواهد بود تا بتوانند از خانه ای که دیکنز 
با همسر و خانواده جوانش در آن زندگی می کرده، دیدن کنند. او در 
همین خانه، نوشتن »یادداشت های آقای پیک ویک« را به پایان برد. 

حامی در راه بازار 
حمید حامی از انتشار آلبوم جدید خود در 
ماه صفر خبر داد و افزود که این آلبوم قرار 
بود 12 قطعه باش��د که به دلیل ایرادات 

ارشاد، دو قطعه از آن حذف شده است. 
آلبوم در حال حاضر ب��ا 10 قطعه مجوز 
انتش��ار را کس��ب کرده و اوایل یا اواسط 
ماه صفر منتش��ر و راهی بازار موس��یقی 

کشور می شود.
10 قطعه ای که در این آلبوم به گوش عالقه مندان خواهد رسید به 
ترتیب »یک لحظه عاشق ش��ود«، »گالیه ای نمی کنم«، »تقویم«، 
»خواب س��یاه«، »دس��ت خودم نیس��ت«، »ب��ا من ح��رف بزن«، 
»تماشایی«، »دیوانگی«، »پرواز ممنوع«، »طالیه دار« و قطعه پایانی 

که تکرار »گالیه ای نمی کنم« با یک شکل متفاوت است.

شب نشینی سایه در آمریکا
دانشگاه یو سی ال ای آمریکا، میزبان مراسم 
»شبی با س��ایه« با حضور هوشنگ ابتهاج، 

پژمان حدادی و فریبرز عزیزی است.
این مراس��م ب��ا س��خنرانی و ش��عرخوانی 
هوش��نگ ابتهاج و اجرای فریب��رز عزیزی 
 و پژمان ح��دادی در این دانش��گاه برگزار 
می ش��ود. هوش��نگ ابتهاج متولد 1306 
استان گیالن، متخلص به ه .. الف سایه، شاعر و موسیقی پژوه ایرانی است 
و از جمله آثار وی می توان به سراب، سیاه مشق، شبگیر، زمین، چند برگ 
از یلدا، یادنامه، تا صبح شب یلدا ویادگار خون سرو اشاره کرد. حدادی نیز 
نوازنده تنبک و دف متولد 134۷، تهران است و از جمله فعالیت های وی 

می توان به آلبوم های »آن و آن«  و »سفر به دیگر سو« اشاره کرد.

پوستر»فراموشی« منتشر شد 
اولین پوستر فیلم علمی- تخیلی »فراموشی« به کارگردانی »جوزف 

کوسینسکی« و بازی »تام کروز« منتشر شد.
در این پوستر، س��اختمان ایمپایر را می بینیم که به آبشاری تبدیل 
ش��ده و در پایین آن، تام کروز  را  ایستاده بر روی صخره ای مشاهده 

می کنیم.
 جمله ای در باالی پوس��تر به این مضمون نوشته شده است: »زمین 

حافظه ای است که ارزش جنگیدن دارد«.
فیلم براس��اس رمانی گرافیکی است 
که فیلمنامه آن توس��ط کوسینسکی 
نوشته شده و به تازگی توسط »مایکل 
آرندت« فیلمنامه نویس فیلم »جنگ 
س��تارگان: اپیزود هفتم« بازنویس��ی 
 ش��ده اس��ت. »فراموش��ی« داستان 
کهنه سربازی است که از سیاره ای دور 
به زمین بازمی گردد تا باقیمانده نژاد 

بیگانگان را نابود کند.
از دیگر بازیگران ای��ن فیلم می توان 
به مورگان فریمن، اولگا کوری لنکو و 

ملیسا لئو اشاره کرد.

راه های درمان تب بازیگری
جمال نوروز باقری - از امروز قص��د داریم که با هم در این 
س��رای خط  ونقطه، راه های درمان تب بازیگری را بررسی 

کنیم، پس همراهمان باشید:
همیش��ه در این ملک تب های فراوانی رایج بوده و هس��ت 
که امراض خ��اص خ��ودش را دارد و بی ش��ک درمانی نیز 
 برای آنها نیس��ت و ما هر روز ش��اهدیم که ای��ن بیماری ها 
به صورت همه گیر، افراد زیادی را  تب دار می کند. این بار قصد 
داریم به معرفی یکی از شایع ترین تب ها پرداخته و عاملین 

آن را معرفی کنیم:
تب بازیگری

ش��هرت، ثروت، محبوبیت و هزاران خوب و ب��د دیگر باعث 
جذبه این حرف��ه بین تمام مردم ش��ده اس��ت که کوچک 
و بزرگ هم نمی شناس��د. طیف وس��یع آن را نی��ز جوانان 
تش��کیل م��ی دهندک��ه جویای ن��ام و نش��ان هس��تند و 
دوس��ت دارند یک ش��به به تمام آرزوهایش��ان برس��ند. در 
این بی��ن، عاملینی ه��م وج��ود دارند ک��ه فقط ب��رای به 
 دس��ت آوردن منافع ش��خصی هیزم در آتش ای��ن معرکه 
می ریزند و هرازگاهی به عناوین مختلف سعی در جذب این 
خیل عظیم دارند. از مواردی به عنوان را ه های بازیگری نام 

برده می شود که  می توان به آنها اشاره کرد:
بازار مکاره جذب بازیگر

نگاهی به س��تون آگهی های نیازمندی های روزنامه ها، خود 
حکایت از این دارد که برخی دفاتر، نس��بت به جذب بازیگر 
فراخوان داده و با دریافت چند قطعه عکس و مبالغی گزاف، 
ورقه ای را برای ثبت اطالعات به عالقه مندان می دهند. آنها 
نیز با شوق آن را پر کرده و با وعده های واهی از سوی آن دفاتر 
 و در جهت منافع س��ودجویانه آنها مورد سوءاس��تفاده قرار 
می گیرند. کافی اس��ت یک حس��اب سرانگش��تی کنید تا 
بفهمید با ی��ک آگهی12ه��زار تومانی و ی��ک پرونده 200 
 تومان��ی که ض��رب در مث��ال 10 نف��ر در هر روز می ش��ود،

می توان به یک رقم100 ه��زار تومانی و در ط��ول ماه 2/5 
میلیون تومانی رسید؛ رقمی که برای آن 250 نفر زیاد نیست، 
اما برای آن دفاتر، مبلغ هنگفتی است. اگر کمی تیزهوشی به 
خرج دهید، خواهید فهمید که معموال از این عالقه مندان به 
عنوان سیاهی لشکر و نقش های عبوری در سریال ها و حتی 
آگهی های تلویزیونی البته بدون دستمزداستفاده می شود، 
حال آن که آن دفاتر دستمزد این معرفی را از پروژه ها دریافت 

کرده اند. 
در شماره های بعد سعی می کنیم تا شما را با پیچ و خم های 

دیگر این هنر آشنا کنیم.

در این دست از آثار که اتفاقا باشتاب و عجله ساخته می شوند، 
تنها چیزی که دیده نمی شود، ایجاد چالش درونِی جدی برای 
مخاطبان اس��ت. البته قرار نیس��ت و نباید هم تمام فیلم ها و 
مجموعه ها، مسائل عمیق انسانی و نکات تأثیرگذار فلسفی را 
بیان کنند، اما وجود یک حداقِل محتوایِی آبرومند و بسامان، 
کمترین خواس��ته یک بیننده ک��م توقع اس��ت؛ حداقلی که 
نویس��نده آن با آسودگی خیال طرح ش��خصیت کند و مسیر 
آغازین فیلمنامه اش را تا پایان، خود پایه ریزی نماید، نه این که 
شبکه ها بنا بر سلیقه مدیرانشان فصل پایانی یک مجموعه را 
رقم بزنند. سالی نبوده است که سازندگان برنامه های مناسبتی 
از کمبود وقت و بودجه ش��کایت نداش��ته باش��ند و کیفیت 
آثارشان را فدای کمیت نکنند و در عین حال هیچ سالی نیست 
که مسئوالن رسانه ملی ندانند که در دوازده ماه آن، روزهایی از 
راه می رسند که بنابر یک سنت ده � پانزده ساله باید برنامه ها، 

مجموعه ها و فیلم هایی متناسب با این ایام روی آنتن برود. پس 
مشکل کار کجاس��ت که همواره و هرساله دویدن های عوامل 
مجموعه های مناس��بتی از یک ماه مانده به آن مناسبت، آغاز 
می شود و ساخت و پخِش همزمان، گریبانگیر این مجموعه ها 
می شود؟ به عنوان نمونه، در تمام سال، فالن خواننده بایکوت 
رسانه ای می شود، اما شب س��ال نو، همان خواننده در برنامه 
ویژه ای که برای تحویل سال تدارک دیده شده دعوت می شود 
و تالش��ی وجود دارد که تمامی ش��بکه ها از همی��ن راه برای 
جذب مخاطب اس��تفاده کنند. تعارضی که بیننده در ش��کِل 
روبه رو شدِن اصلی ترین رس��انه دولتی کشورش با هنرمندان 
س��رزمین خود می بیند به اندازه ای آزاردهنده و دافعه برانگیز 
اس��ت که جای نقد و نظری باقی نمی گذارد. این س��ردرگمی 
رسانه ای موجب می ش��ود که نه تنها در مناسبت های از پیش 
مشخص و تقویمی، برنامه مدون و کاملی وجود نداشته  باشد، 

بلکه در مناسبت های غیرمترقبه ای همچون زلزله اخیر، نوعی 
 واکنش غیرحرفه ای و غیر رسانه ای انجام گیرد که معجونی از 
دست پاچگی، بی تفاوتی  و عقب ماندن از جریان عمومی را در 

برابر دیدگان مخاطبان قرار دهد.
یکی دیگرازمشکالت آثار مناس��بتی، وجود پیش فرض هایی 
درباره سوژه است؛ یعنی از قبل، ش��اخصه ها و مؤلفه های یک 
متن و پیامی که به واسطه آن قرار است به مخاطب منتقل شود 

با توجه به نوع مناسبت، مشخص است.
این س��ریال های ویژه ماه رمضان بود که عنوان س��ریال های 
مناسبتی را بر سر زبان ها انداخت و به تدریج ژانر جدیدی )اگر 
بشود اسمش را ژانر گذاشت( در تولید آثار تلویزیونی متولد و 
اتفاقا به یکی از پرمخاطب ترین سریال های سیما در طول سال 
تبدیل شد. شاید همین گرایش گسترده مردم به سریال های 
ماه رمضان، موجب ش��د ک��ه دس��ت اندرکاران تلویزیون به 
 س��اخت س��ریال ها در مناس��بت های دیگر نیز اق��دام کنند. 
به این ترتیب ایام ماه محرم، دهه فج��ر و ایام نوروز نیز به این 
مناس��بت ها اضافه ش��د، ضمن این که برخی مناس��بت های 
روزانه نیز با س��اخت تله فیلم های مرتبط پوش��ش داده شد. 
حاال اگر مناس��بت های مذهب��ی و ملی کش��ورمان را در نظر 
بگیری��م، متوجه می ش��ویم ک��ه حج��م تولید س��ریال های 
مناسبتی در س��ال های اخیر چقدر افزایش یافته است و دیگر 
این نوع س��ریال ها آنقدر ش��ناخته شده اس��ت که بسیاری از 
کارگردان های سینمایی نیز به س��اخت این مجموعه ها روی 
آورده و به آن شهره شده اند. این خصیصه درمورد تله فیلم ها 
نیز ص��دق می کند، به ویژه ای��ن که ما در طول س��ال با 100 
مناسبت یک روزه مواجه هستیم که صدا وسیما تالش می کند 
تله فیلم های مناسبتی آنها را نیز تولید کند، لذا ساخت فیلم و 
آثار سینمایی مناسبتی چه به ش��کل سریال و چه تله فیلم در 
حال رشد اس��ت و این ماجرا توجه به کیفیت این تولیدات را 
ضروری تر می کند تا دقت و فهم، فدای سرعت نشود. در حوزه 
فرهنگ و هنر نمی توان به تولید انب��وه تکیه کرد و الزمه یک 
آفرینش هنری، توجه به ظرافت ها و ظرفیت هایی است که در 
آرامش و تدبیر به نتیجه می رسد. در پایان یادمان نرود که قرار 
نیس��ت که یک اثر س��ینمایی یا تلویزیونی، مناسبتی بودنش 
را فریاد زده و مدام به ش��کل موتی��ف وار آن را به مخاطبانش 
گوش��زد کند، چون نتیجه این کار این اس��ت که مخاطب به 
مقاومت رس��انه ای دس��ت می زند. این نکته را نیز از یاد نبریم 
که اگر مخاطب در درجه اول، جذب قصه دراماتیک اثر نشود، 

نمی توان وی را متوجه مفاهیم اخالقی فیلم کرد.

بسته های رنگی تلویزیون  برای مناسبت های مختلف سال 

مناسبتی سازی تلویزیون مناسب نیست 

گروه  تلویزیون ایران هنوز تکلیف خودش را نه تنها در برابر مناسبت های مذهبی و باستانی، بلکه 
با رسانه بودن خود نیز معلوم نکرده است و هنوز هم درگیر تناقض هایی ابتدایی است.فرهنگ 

متأس�فانه سال هاس�ت که نگاهی عمودی و از باال به پایین، درونمایه برنامه های مناسبتی را 
رنگ می زند. گذش�ته از برنامه های ترکیبی و مجری محور که عموما با دعوت از یک میهمان یا کارشناس برگزار 
می شود و پیام های اخالقی یا مذهبی خود را مستقیم بازگو می کند، مجموعه های تلویزیونی و تله فیلم ها نیز اسیر 

شعارزدگی های سطحی و دعوت به خوب بودن های اجباری هستند.
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جان گاوین مالکوویچکرک داگالسمردی که تابوی مک کارتیسم را شکست  انگلیسی متفاوت هالیوود
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - کرک داگالس با نام واقعی ایش��ور دانیلویچ و س��پس ایسادور دمسکی و 
در نهایت با نام کرک داگالس در س��ال 1916 در آمس��تردام ایالت نیوی��ورک به دنیا آمد. 
در س��ال 1946 برای اولین بار وارد سینما ش��د و در فیلم »عش��ق عجیب مارتا ایورس به 
نقش والتر اونیل« )ی��ک الکلی ضعیف النف��س( در کنار باربارا اس��تانویک و به کارگردانی 
لوییس مایلس��تون حضوری خاطره انگیز داش��ت. حض��ور قدرتمند داگالس در س��ینما 
با جریان مک کارتیس��م در آمری��کا همزمان ش��د و ش��هرت و اعتباری ک��ه داگالس در 
مدت کوتاهی به دس��ت آورده بود، بس��یاری از ش��کاکان هالیوود را به این جوان  بد گمان 
کرد.»اس��پارتاکوس« اولین تجرب��ه داگالس در مقام تهی��ه کنندگی بود ک��ه وی در این 
فیلم بزرگ و یکتا با نوش��تن ن��ام »دالت��ون ترومبو« در تیت��راژ فیلم، تاب��وی ذکر نکردن 
 نام ش��خصیت های لیس��ت س��یاه مک کارتی را شکس��ت و نام خود را به عن��وان یکی از 

شخصیت های تأثیرگذار تاریخ سینمای آمریکا ثبت کرد .

گروه فرهنگ - جان گاوین مالکوویچ متولد 9 دسامبر 1953 بازیگر آمریکایی و 
نامزد دو جایزه اسکار است.

جان مالکوویچ در بیش از ۷0 فیلم س��ینمایی و تلویزیونی نقش آفرینی کرده است 
که از جمله آثار مطرح او می توان به »تکرار بازی«، »هتل«، »س��ایه خون آشام« و 
»بئوولف« اش��اره کرد. از جدیدترین حضورهای مالکوویچ، حضور در فیلم »پس از 

خواندن بسوزان« برادران کوئن بوده است.
مالکوویچ سال 1998 شرکت فیلمس��ازی مس��تر مود را با همکاری لیان هالفن و 
روس اسمیت بنیان نهاد و با نخستین محصول آن »دنیای ارواح« به کارگردانی تری 
زویگوف، در بخش مسابقه جشنواره سال 2001 جشنواره فیلم کارلووی واری حضور 
داشت. از دیگر فیلم های این شرکت می توان به »لیبرتین«، »محرمانه مدرسه هنر« 

و فیلم برنده اسکار »جونو« اشاره کرد.
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با آن همه ادعا، چطور چنین اثر باس��مه ای توس��ط هنرمندان 
پرطمطراق ما خلق ش��ده اس��ت؟ ش��اید مردم نفهمیدند، اما 
کارکنان و مدیران صدا وسیما فهمیدند که باالخره پس از قریب 
10 س��ال صرف امکانات و اعتباراتی که می توان گفت رکورد 
پرهزینه ترین فیلم ها و سریال های تاریخ ایران را شکسته است، 

این فیل، موش زائید!
شاید مردم نفهمیدند، اما هیچ کار شناس یا حسابرسی نبود که 
بفهمد یا بپرسد با آن همه ادعا چطور چنین اثر باسمه ای توسط 
هنرمندان پرطمطراق ما خلق شده است. شاید بعضی ها خود را 
به نفهمیدن زدند، اما همه مردم ورزش دوست فهمیدند که تیم 
پرسپولیس با آن همه ادعا، وقتی به همه می بازد، نشانه ضعف 
نیست، بلکه قهر است، ولی تا بخواهد و اراده کند یا آشتی کند، 

جشنواره گل به پا می کند، چنان که روز 10 آبان کرد!
شاید مردم نفهمیدند، اما هرکس کمی گوشه پرده را به کنار زده 
باشد، می داند که این همه هنرمندان نامدار، شأنشان اجل بود از 
این که مانند هنرپیشه های آماتور مدرسه های تئا تر، در کادر هر 

پالن به صف بایستند مثل این که می خواهند عکس یادگاری 
بگیرند )!( و فیلمبردار متخصص ولی بی حوصله و بی اشتیاق ما 
 در حال فیلمبرداری همزم��ان دیافراگم دوربین را تنظیم کند 
 تا در یک پالن واحد، ناگهان س��ایه روش��ن های صحنه تغییر 

کند.
شاید مردم نفهمیدند، اما هرکس دستی بر آتش داشته باشد، 
می داند که زیر الیه کاهگلی یک دکور دیوارهای قدیمی، نباید 
آجر و بتن مثل دم خروس دیده شود، چه رسد به آن که موقع 
تخریب دیوار ها به جای فروریختن دیوارهای کاهگلی، قطعات 
بزرگی از آجرهای قزاق��ی همراه با مالت پر حجم س��یمان به 

زمین بیفتد.
ش��اید مردم نفهمیدند، اما حتم��ا کارگردان محت��رم و خدم 
وحشمش ته دلشان خندیدند که دیپلمات برجسته فرانسوی با 
دختر نازنینش که البد آن هم فرانسوی بوده، در منزل خودشان 
که البد جاسوس های پهلوی هم آنجا نبودند )!( باهم خصوصی 
به فارس��ی صحبت می کنند، ولی همین علیا مخدره با شوهر 
ایرانی اش تک و تنها توی ماش��ین خودش��ان به زبان فرانسه 
 حرف می زند تا با زیر نویس فارس��ی البد س��ریال ما خارجی و 

بین المللی به نظر بیاید.
ش��اید قرار باش��د این س��ریال برای عبرت به اتحادیه رادیو و 

تلویزیون های آس��یا و اقیانوس��یه فرستاده ش��ود! شاید مردم 
نفهمیدند، اما راس��تی چطور می ش��ود هفتاد هش��تاد س��ال 
پیش عمله و بنا و معمار و درش��که چی لباس ها و سر وضعشان 
بیشتر به کارمندان متوفیات و دلقک ها شبیه باشد تا کارگران  
زحمتکش، اما حتما طراحان صحنه های بی مثال این صحنه ها 

مقصود و منظوری از باب علوم نشانه شناسی داشتند.
شاید مردم نفهمیدند، اما آیا واقعا کارگردان محترم این جمله 
قصار خود را فهمید که فرموده اند »صبر کنید تا آخر س��ریال 
را ببینید تا مجبور نش��وید عذرخواهی کنید«؟ یعنی ایش��ان 
معتقدندکه کل سریال مهمل است، ولی نتیجه آن خوب خواهد 
شد یا منظور دیگری داشتند؟ اگر کسی فهمید، راهنمایی کند!

شاید مردم نفهمیدند، اما باور کنیم که مردم فهمیدند، که مردم 
می فهمند و خیلی چیزهای دیگر را هم می دانند و سکوتش��ان 
عالمت رضا نیست. اگر رضایت داشتند به قول ریاست محترم 
پلیس پایتخ��ت، دو میلیون آنت��ن ماهواره به پش��ت بام های 
ش��هر خودنمایی نمی کرد. مردم نجیبن��د و هنوز باوجود همه 
 این حرف ها، آخر شب جمعه، دلتنگیش��ان را با نگاه کردن به 
سی، چهل دقیقه س��ریال »کاله پهلوی« پیوند می زنند. مردم 
عجیبند... م��ردم نجیبند... بیایید از آنها بپرس��یم چه کس��ی 

نمی فهمد؟!

نگاه انتقادی به سریال »کاله پهلوی«

 این فیل، موش زائید!



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

جودو و تیراندازی تعلیق شدند
در حالی که خبر تعلیق ورزش ایران این روزها درمحافل خصوصی 
به گوش می رسد، باخبر ش��دیم که فدراسیون های جهانی جودو و 
تیراندازی با کمان، نامه تعلیق این دو رش��ته ورزشی در ایران را به 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ارسال کرده اند و این دو رشته 
ورزشی تعلیق شده اند. با این حال، مس��ئوالن کنونی این دو رشته 

ورزشی خبر تعلیق را کتمان می کنند. 

 حکم جلب حاصل پاچه خواری 
دبیر کل فدراسیون 

در یکی از فدراس��یون ه��ا اتفاقی حی��رت انگی��ز رخ داد و  یکی از 
کارمن��دان با دبیر کل فدراس��یون بر س��رپاچه خواری سرپرس��ت 

فدراسیون، با یکدیگر بزن بزن کردند.
قضیه از ای��ن قرار بوده  که این دو نفر بر س��راین ک��ه  بنر تبریک به 
سرپرست موقت فدراس��یون کدام یک از آنها در جای مناسب تری 
قرار بگیرد، با یکدیگر کتکاری می کنند. کارمند که از دس��ت دبیر 
 فدراس��یون کتک مفصلی می خورد، ب��ه مراجع قضایی ش��کایت 
می کند! هفته گذش��ته کارمند کتک خورده موفق می شود حکم 
جلب دبیر کل فدراسیون را بگیرد و با مأمور راهی فدراسیون می شود 
و دبیر فدراسیون هم که ش��رایط را این گونه می بیند فرار را بر قرار 

ترجیح می دهد و متواری می شود. 
علت اصلی فرار دبیر کل فدراسیون نیز غیبت سرپرست فدراسیون 
بوده؛ زیرا سرپرست فدارسیون در حال حاضر در سفر خارج از کشور 

به سرمی برد. 
دبیر کل فدراسیون امیدوار است با بازگشت سرپرست موقت از سفر 

بتواند رضایت کارمند شاکی را بگیرد. 

حمله با تیغ موکت بری به یک داور 
یک داور فوتبال در تبریز مورد حمله یک بازیکن با تیغ موکت بری 
قرار گرفت. رییس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی حمله یک 
بازیکن را به داور فوتبال با تیغ موکت بری یک اتفاق معمولی دانست 
که معموالً در فوتبال رخ می دهد! آرامش و خونسردی رییس هیأت 
در حالی اس��ت که همین بی توجهی، چندی پیش جان یک دارو را 

گرفت. 
 ظاه��را وی ب��رای معمولی جل��وه دادن اتف��اق رخ داده س��عی در 

هنجار شکنی در این باره دارد.

 برگزاری چهارمین المپیاد 
فرهنگی ورزشی روستاییان اصفهان 
گروه ورزش- هیأت ورزش های س��نتی و بازی های بومی محلی 
اس��تان اصفهان در نظر دارد چهارمین المپیاد فرهنگی- ورزش��ی 
روس��تاییان اس��تان اصفهان را در روزهای 24 آذرماه و اول دی ماه 
در شهرستان های فالورجان و لنجان با حضور۶۵۰ ورزشکار برگزار 
کند. چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان 
در شش رشته طناب کشی، دال پالن، هفت سنگ، لی لی، کشتی با 

شال و بازی های محلی بومی انجام خواهد شد. 

حضور پررنگ کاراته کاهای اصفهانی 
در اردوی تیم ملی 

گروه ورزش- مرحله دوم اردوی تیم مل��ی کاراته بانوان در حالی 
برگزار شد که سهم اصفهان در این اردو هفت نفر بود.

ای��ن اردو  ک��ه ب��ا حض��ور ۵1کارات��ه کا از اس��تان های مختلف 
 برگ��زار ش��د، از روز ش��نبه 11آذر در یزدآغ��از و روز 14 آذرم��اه 
پایان یاف��ت.   عاطفه عظیمی خردادماه س��ال جاری در مس��ابقات 
آسیایی ترکیه بر سکوی س��وم ایستاد.  گفتنی اس��ت، از هفت نفر 
 دعوت ش��ده به اردوی تیم ملی عاطفه عظیم��ی و هنگامه جعفری 

کاراته کاهای مؤسسه علی ابن ابیطالب را تشکیل می دهند.

کور مادرزاد هم می توانست 
ایران را جزو 4 تیم کند

حسین شمس/سرمربی سابق تیم ملی
زمانی که گروه خود را مش��اهده می کردیم، می دیدیم دو 
تیم برای اولین بار به جام جهانی آمدند و مقابل اسپانیا هر نتیجه ای 
به دست می آوردیم، آن شش امتیاز ما را باال می برد. سپس زمانی 
که تیم دوم گروه می ش��دیم به کلمبیا می خوردیم که باز محلی از 
اعراب نداشت، س��پس به اکراین می خوردیم که همیشه او را برده 
بودیم. زمانی که مسیر را مشاهده می کردیم، می دیدیم که اگر این 
تیم دست کور مادرزاد هم باشد جزو چهار 
تیم می شود. با توجه به این که امسال 
بدترین سال برزیل است، می توانستیم 
حتی برزیل را ببری��م و برای اولین بار به 
فینال برویم. اگر امسال این تغییرات 
انجام نمی شد، قهرمان جام جهانی 

می شدیم.

6
قدردانی AFC از ایران به خاطر »پاک بودن« 

کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون فوتبال ایران به خاطر تالش جدی در کنترل و مبارزه با دوپبینگ در 
فوتبال تشکر کرد. چهار بازیکن تیم ملی جوانان در تست های کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا 
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چراغ سبز قلعه نویی 
برای مجیدی

چاووشی فر:کسب 
سکو مشکل است

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: لیس��ت ما جا دارد و فرهاد مجیدی 
می تواند برای استقالل بازی کند. امیر قلعه نویی اظهار داشت: مجیدی از 
سرمایه های فوتبال و استقالل است. من با کسی تعارف ندارم. اگر بازیکنی 
را نخواهم، راحت می گویم. بازیکنان ضعیفی بودند که در نیم فصل از آنها 
راضی نبودم اما پای آنها ایس��تادم. خدا گواه است در اول فصل هم قصد 
داشتم مجیدی به استقالل اضافه ش��ود، اما داستان هایی به وجود آمد و 
نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم. وی گف��ت:  من خبری از مجیدی 
ندارم. باید به رأی و نظر مردم احترام بگذاریم. دموکراس��ی نیز به همین 
معناست. اگر مجیدی راغب باشد که مردم را خوشحال کند، ابراز تمایل 

خود را در مورد حضور در استقالل عنوان کند.

جمال چاووشی فر، شناگر رکورددار اصفهانی و  عضو تیم ملی شنا ایران 
امروز به همراه افشین عسگری عازم شهر استانبول ترکیه می شود  تا در 
مسابقات ش��نای مس��افت کوتاه که 22 تا 2۶ آذرماه در این شهر برگزار 

می شود، شرکت کند. 
وی با بیان این که شرکت در مس��ابقات ترکیه خیلی دیر به ما اعالم شد، 
افزود: به طور ناگهانی به ما اعالم شد که به مسابقات اعزام می شویم، اما 
در مجموع آماده هستم و افشین عسگری نیز از لحاظ بدنی مشکلی ندارد. 
این رکورددار شنا با زمان ۵9 ثانیه و 14 صدم ثانیه با بیان این که در رشته 
کرال پشت مس��ابقه خواهد داد، تصریح کرد: امیدوارم بتوانم مقام خوبی 

کسب کنم، اما کسب سکو بسیار مشکل خواهد بود.

ویالس بو آس، یکباره االغ می شود 
س��رمربی تیم تاتنهام گف��ت: در فوتب��ال یک دقیق��ه بهترین 
آدم هس��تید و دقیقه بعد االغ می ش��وید!  بعضی از رس��انه های 
 انگلیسی در حال حاضر لقب االغ را برای »آندره ویالس بوآس«

 برگزیده اند. 

رئال به 8 امتیازی بارسلونا رسید 
 رئال مادرید در هفت��ه پانزدهم اللیگا با پیروزی

س��ه بر دو بر وایادولی��د فاصله خود با بارس��لونا 
 را حداق��ل ب��رای ی��ک روز ب��ه هش��ت امتیاز

 کاهش داد. 

ثبت هزارمین گل پاری سن ژرمن 
س��تاره آرژانتینی تی��م فوتبال پاری س��ن ژرمن در 
دیدار با افیان، تاریخ س��از شد و هزار مین گل حیات 
پاریسی ها را به ثمر رساند. الوتزی تابستان از ناپولی 

به پاریس آمد و یکی از خرید های سن ژرمن شد. 08
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شباهت عجیب تونی با مترجمش رویانیان به خاطر هواداران، ژوزه را کنار گذاشتکشف جسد در خانه مربی پیشین مهدوی کیاهفتمی دنیا، بهترین عنوان تاریخ دختران فوتسالیست 
ورزش به روایت تصویر

هفته گذشته کمیته ایروبیک و آمادگی 
سمیه 
مسرور

جسمانی در هیأت ورزش های همگانی 
ش��اهد تغییر در مدیریت بود و جلس��ه 
تودیع سهیال دستگردی و معارفه سیروس سمیعی برگزار شد. 
رییس قبل��ی کیمته نیامده بود تا در مراس��م تودی��ع و معارفه 
شرکت کند. با این حال، طبق آنچه در جلسه مطرح شد، خانم 
سهیال دستگری با 17 سال سابقه مدیریت هیأت اسبق آمادگی 
جس��مانی از کار خود برکنار و سیروس س��میعی به جای وی 

منصوب شد. مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در 
خصوص برکناری خانم دستگردی می گوید: تغییرات الزم است 
و کافی است به آن اطمینان کنیم و با تغییرات همراه شویم. از 
همین جا از زحمات چندین ساله خانم دستگردی تشکر کرده 
و اعالم می کنم قطعاً ما از تجربیات و توانایی های وی استفاده 

خواهیم کرد.
محمدرضا محمدجواهری  می گوید: ما چندبار دست همکاری 
به سمت خانم دستگردی دراز کرده ایم، ولی جوابی نگرفتیم و 

ایشان استقبال نکردند. به هر حال امیدواریم در سنگر دیگری 
بتوانیم از وی و تجربیاتشان استفاده کنیم.

رییس هی��أت ورزش ه��ای همگانی ک��ه در جلس��ه تودیع و 
معارفه حضور داش��ت، دلیل این تغییرات را اهتمام فدراسیون 
ورزش های همگانی نسبت به همکاری و مساعدت با این کمیته 
ورزشی دانست: با توجه به خط مشی فدراسیون که خواسته نگاه 
ویژه ای به این کمیته داشته باشیم، شاهد این تغییرات و جابه 
جایی هستیم. امیر نوربخش باقری افزود: نگاه ما به افق روشن 
برای ایروبیک و آمادگی جسمانی است. امیدواریم زمینه رشد 
این رشته هرچه بیشتر فراهم شود. نسرین شاکری فرد، مسئول 

هماهنگی امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان نیز در این جلسه 
اطمینان داد که حمایت دوچندانی از این رش��ته داشته باشند 
تا راهی را که تا اکنون پیموده، بهتر ادامه دهند. وی  همچنین 

برای رییس جدید کمیته آرزوی موفقیت کرد.
س��یروس س��میعی، رییس جدید کمیته ورزش��ی ایروبیک و 
آمادگی جسمانی هم در جلسه معارفه اش اظهار داشت: با وجود 
این که کارمند اس��تانداری هس��تم، اما به صورت جدی رشته 
تکواندو را دنبال می کنم. آمده ام تا دست یاری بدهم و کمیته 
را فعال سازم. دنبال تغییرات نیستم و در کارم از همه نیروها و 

پتانسیل موجود استفاده خواهم کرد.

تغییر در کمیته ایروبیک وآمادگی جسمانی

در حالی که ناکامی های متوالی فوتبال 
 مسعود 
ایران و س��وء مدیریت علی کفاشیان و افشاری

همکارانش در فدراس��یون سروصدای 
همه عالقه مندان ب��ه فوتب��ال را در آورده، اعض��ای مجمع این 
فدراسیون هنوز در خواب ناز هستند و حتی کوچک ترین حرکتی 
از سوی آنها برای حل این مشکل دیده نمی شود. در طول پنج سال 
ریاست کفاشیان در این فدراسیون، حواشی بسیاری دامن فوتبال 
کشور را گرفته و آنچه که حاصل این دوره بوده ، چیزی جز ضعف 
و ناکامی  در سطوح مختلف تیم های ملی و باشگاهی نبوده است. 
مجمعی که 9 ماه قبل در تقابل کفاش��یان و قریب سکان هدایت 
فوتبال ایران را به دست مرد دوومیدانی کار ورزش ایران سپرد، این 
روزها حتی حاضر نیست که به خاطر این همه ضعف و ناکامی  او را 
مؤاخذه کند؛ مجمعی که ب��ه جای تالش ب��رای بهبود وضعیت 
مدیریتی فوتب��ال ما، بیش��تر به دنب��ال رابطه اس��ت و به جای 
بازخواست کفاشیان، به دنبال منافع شخصی خودشان هستند. 
همین دو ماه قبل بود که حس��ین هدایتی به عنوان مالک موقت 
باشگاه ملوان، دس��ت به کار ش��د تا با جمع آوری امضا از اعضای 
مجمع فدراسیون فوتبال کار کفاشیان را تمام کند، ولی این طرح 
در همان اوایل کارش عقیم ماند و مدیر خوش خنده فوتبال ایران 
بدون کوچک ترین مشکلی در رأس کار باقی ماند. البته مثل این 
که دست سرنوشت خیال جدا شدن از داستان ملوان و کفاشیان را 
ندارد و این بار مدیرعامل این باشگاه در مصاحبه ای، مدعی شد که 
کفاش��یان در روز یکشنبه با تحویل اس��تعفایش، از فوتبال ایران 

خداحافظی خواهد کرد، اما باز هم مدیر ناکام فوتبال ایران به جای 
دادن جوابی صریح به این شایعه، از در شوخی و خنده وارد ماجرا 
شده تا شاید به قول خودش یکشنبه 1۰ س��ال بعد استعفا دهد! 
بازی همچنان ادامه دارد و کفاشیان هم که از حساسیت فیفا نسبت 
به دخالت دول��ت در بحث ورزش اط��الع دارد، ب��دون توجه به 
فشارهایی که به او وارد می شود، همچنان بی خیال مشغول اداره 
فدراسیونش اس��ت و حتی البی های وزارت ورزش هم نتوانسته 
خللی در این مدیریت قوی! وارد کند. مجمع فدراسیون فوتبال تنها 
نهادی اس��ت که می تواند حکم به برکناری بی  دردس��ر رییس 
فدراسیون فوتبال بدهد، اما از سویی دیگر، اعضای مجمع به شکلی 
انتخاب شده اند که اغلب آنها در جبهه علی کفاشیان حضور دارند 
و این موضوع دس��ت وزارت ورزش برای خلع سالح کردن رییس 
بسته است. مخالفان کفاشیان برای برکناری وی نیاز به جمع آوری 
امضای دو پنجم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال دارند؛ چون بدون 
موافقت این تعداد، هرگز زمینه برکناری آقای رییس فراهم نخواهد 
شد. برابر ماده 29 اساس��نامه فدراسیون فوتبال، برگزاری مجمع 
فوق العاده با درخواست دو پنجم اعضا برگزار خواهد شد، از این رو 
منتقدان آقای رییس باید با  جمع آوری این تعداد امضا، موارد مورد 
نظر خود برای قید در دستور جلسه را به هیأت رییسه فدراسیون 
فوتبال اعالم کنند تا آنها این نشست را برگزار نمایند، ولی فعال که 
خبری از این جلسه نیست و آقای رییس در فکر است تا چگونه با 
حذف تیم ملی بزرگس��االن در راه صعود به ج��ام جهانی برزیل 

کارنامه خودش را پربارتر کند.

هفته هفت��م رقاب��ت های لی��گ برتر 
نجمه 
بسکتبال از امروز با برگزاری پنج دیدار کرمی

در شهرهای مختلف آغاز می شود که در 
مهم ترین دیدارها تیم های پتروشیمی بندرامام، از مهرام مدافع 
عنوان قهرمانی پذیرای��ی می کند و ش��هرداری زنجان میزبان 
دانشگاه آزاد است. تیم فوالدماهان نیز  که بعد از یک بازی نسبتاً 
سخت مقابل شهرداری گرگان خود را مهیای تحمیل هفتمین 
شکست به تیم نفت سپاهان کرده، برای این بازی همه نفرات خود 
را در اختیار دارد. تیم نفت هم ک��ه با رفتن بهرام رمضان هدایت 
خود را در دستان شاه علی می بیند، در اولین مصاف با این مربی 
 به اصفهان س��فر کرده و با انگی��زه باالی بازیکنان��ش، به دنبال 
عرض اندام در برابر یکی دیگر از مدعیان قهرمانی است. این تیم 
هفته پیش در یک بازی سخت نتیجه را به پتروشیمی، صدرنشین 

کنونی لیگ واگذار کرد.

انگیزه تیم ها آزارمان می دهد
بازیکن تیم فوالدماهان بازی تیمش مقابل نفت سپاهان را یک 
بازی س��خت توصیف می کند و معتقد اس��ت که انگیزه باالی 
 حریفان برابر تیم ماهان آن را دچار مش��کل کرده است: »همه 
بازی هایی که انجام ش��ده ب��ه اضافه بازی ه��ای پیش رو همه 
 سخت بوده و هستند. در واقع همه تیم ها با انگیزه جلو ما حاضر 
 می شوند و این انگیزه تیم ما را آزار می دهد.« اوشین ساهاکیان 
می گوید:  ما کم و بیش بازیکنان این تیم را می شناسیم. آنها یک 

بازیکن خارجی خیلی خوب دارند که از نوع بازی آنها خبرنداریم، 
اما مطمئنا با همه توان بازی خواهند کرد و ما باید به حفظ تمرکز 

در این بازی فکر کنیم تا برنده این دیدار باشیم. 

همیشه دیوار مربیان کوتاه تر از همه است
سرمربی تیم بسکتبال نفت سپاهان  که به تازگی و بعد از گذشت 
شش هفته از رقابت های لیگ برتر بسکتبال جانشین رمضان در 
این تیم ش��ده، در مورد انتخاب خود و وضعیت تیمش برای این 
بازی می گوید: مشکل اصلی تیم ما این است که دیر بسته شده 
اس��ت. در مجموع دیواری کوتاه تر از مربی نیس��ت. از تیمی که 
در دو،سه روز تشکیل می ش��ود، نباید بیش از این انتظار داشت. 
محسن شاه علی به تغییرات انجام ش��ده در رأس کادرفنی این 
تیم نگاه مثبتی دارد و می گوید: مدیران تیم تصمیم گرفتند که 
شوکی را به تیم وارد کنند و تغییر مربی شاید بهترین راه حل برای 
آنها بود. امیدوارم این شوک به س��ود تیم باشد. بازیکنان خوبی 
داریم و یار خارجی مان هم عملکرد بدی ندارد. تنها باید بیشتر 
تمرین کنیم و هماهنگ شویم. وی بازی با ماهان را بازی دشواری 
می داند و مقایسه دوتیم را مقایسه ای اشتباه: ماهان شرایطش 
مشخص است و بازیکنان قدرتمند و کادرفنی خوبی دارد. بازی 
سختی پیش رو داریم و تنها تالش مان این است که بتوانیم بهتر 

از دیدارهای قبل بازی کنیم.
دیدار دو تیم فوالدماهان و نفت سپاهان امروز ساعت1۶ در تاالر 

بسکتبال ورزشگاه ملت اصفهان برگزار می شود.

تیم فوالدماهان نیز  
که بعد از یک بازی 
نسبتًا سخت مقابل 
شهرداری گرگان 
خود را مهیای 
تحمیل هفتمین 
شکست به تیم 
نفت سپاهان کرده، 
برای این بازی همه 
نفرات خود را در 
اختیار دارد

عابدینی در 
مصاحبه ای، مدعی 
شد که کفاشیان 
در روز یکشنبه با 
تحویل استعفایش 
از فوتبال ایران 
خداحافظی خواهد 
کرد، اما باز هم 
کفاشیان از سر 
شوخی و خنده 
وارد ماجرا شده 
تا شاید به قول 
خودش یکشنبه 
10 سال بعد استعفا 
دهد!

جدال قدرت و انگیزهکاش این دروغی که می گویند راست بود

دیوار کوتاه نفت در برابر فوالدماهاناعضای مجمع همه خودی هستند



یادداشت

 در شرکت آب و فاضالب روستایی 
چهارمحال وبختیاری 

  83طرح آبرسانی در دست اجراست
رییس هی��أت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری از اجرای 83 طرح عمرانی در این ش��رکت برای 

خدمت رسانی بیشتر به شهروندان طی سال جاری خبر داد.
قاس��معلی خدابخش��ی با اعالم این خبر ب��ه ایرنا اظهار داش��ت: انجام 
مطالع��ات طرح جام��ع آبرس��انی، بهنگام س��ازی و تأمین آب ش��رب 
روستاهای استان، تعمیر، نگهداری و تجهیز ش��بکه ها و تأسیسات آب 
آش��امیدنی روس��تاها، حفر چاه های اضطراری، مطالعه شبکه های آب 
و... از جمل��ه پروژه های در حال اجراس��ت. خدابخش��ی گفت: تعدادی 
از پ��روژه های مذکور نظی��ر انجام مطالع��ات طرح ها و حف��ر چاه های 
اضطراری به صورت متمرکز در شرکت آب و فاضالب استان در شهرکرد 
 انجام می ش��ود و ما بق��ی آن از طریق ام��ور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرس��تان ها در حال پیگیری و اجراس��ت. وی با بیان تفکیک عنوان 
کلی این پروژه ها، اضافه کرد: از این تعداد، چهار پروژه مطالعاتی، هفت 
پروژه تعمیر، تجهیز و نگهداری، سه پروژه مربوط به فاضالب روستاها و 
69 پروژه، آبرس��انی است. خدابخش��ی در ادامه میانگین کلی پیشرفت 
فیزیکی ای��ن طرح ه��ا را باالتر از 65 درص��د عنوان ک��رد. وی در پایان 
 گفت: هم اکنون این ش��رکت با ش��ش اداره آب و فاضالب روستایی در 
 شهرس��تان ها به بیش از 83 خانوار روس��تایی خدمات آبرس��انی ارایه 

می کند.

پژوهشگران برتر 
تجلیل می شوند

رییس کمیته علمی س��تاد هفت��ه پژوه��ش چهارمحال و 
بختیاری گفت: همزمان با هفته پژوهش، از پژوهش��گران و 

محققان برتر این استان تجلیل می شود.
اسماعیل اسدی در جلسه هماهنگی هفته پژوهش این استان 
اظهار داشت: هفته پژوهش فرصت مناسبی است تا در آن به 
مقوله علم و فعاالن این عرصه بیش از پیش توجه شود. وی 
افزود: توجه به دستاوردهای پژوهشی بستر مناسبی را برای 
ارتقای سطح علمی کش��ور در دنیا فراهم می کند و این امر 
ضامن پیشرفت واقعی کشور، ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای 
مردم است. اسدی در ادامه با اشاره به برنامه های این کمیته، 
گفت: تجلیل از پژوهشگران برتر استان و برگزاری کارگاه ها و 

همایش های علمی از مهم ترین این برنامه هاست.

رونمایی از
آخرین دستاوردهای پژوهشی

معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری از رونمایی دستاوردهای پژوهشی جدید در این 

استان همزمان با هفته پژوهش خبر داد.
حسین نافیان در جلسه هماهنگی هفته پژوهش این استان 
اظهار داشت: در راس��تای ترویج فرهنگ پژوهش در کشور، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهارمین هفته آذر ماه را با 
توجه به نامگذاری 25 آذر با عنوان روز پژوهش و فناوری، با 
کسب مجوز از شورای فرهنگ عمومی به نام هفته پژوهش و 
فناوری نامگذاری کرده است. این مسئول با اشاره به اهمیت 
علم و پژوهش در دس��تیابی ب��ه اقتدار سیاس��ی در عرصه 
بین المللی، گفت: تولید و توسعه علم و دستیابی به فناوری 
برای ارتقای جایگاه علمی کش��ور و کسب ثروت در راستای 
بهبود زندگی مردم و رفاه عمومی، مرهون مطالعه و پژوهش 

نخبگان و محققان کشور است.

ازخادمان غدیر تقدیر شد
 از خادمان غدیر چهارمح��ال و بختی��اری در دفتر نماینده 

ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری تقدیر شد.
نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختی��اری و امام جمعه 
شهرکرد در این مراس��م گفت: غدیرامری مقدس، اساسی 
 و زیربنایی است که ریش��ه اصلی آن توحید و والیت است. 
حجت االسالم محمد علی نکونام اظهار داشت: ریشه اصلی 

مسئله غدیر، توحید و والیت است. 

خبر ویژه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
داوود شیوندی  

واگذاری واحدهای مس��کونی مهر به متقاضیان طی س��ال جاری در 
دستور مدیران اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفت و بر این 
اساس تاکنون،487 واحد مسکن به مالکان واگذار شد و واگذاری 400 
واحد دیگر نیز در دس��تور کار اس��ت که به زودی در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد.
درراستای اعطای تسهیالت به بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی ها، 
بررسی درخواست های 210 بنگاه اقتصادی در دستورکار قرار گرفت و 

پرونده 150 بنگاه اقتصادی نیز بررسی شد.
در این راس��تا نیز چه��ار کمیته 
ب��رای  و  تش��کیل  بررس��ی 
کارفرمایانی ک��ه نیازمند اتباع و 
کارگرخارجی بودند مجوزهایی 

صادر شد.
ب��ر ای��ن اس��اس، پنج ه��زار و 
499 فارغ التحصی��ل در بخش 
کشاورزی از تسهیالت پرداختی 

استفاده کردند.

واگذاری 400 واحد مسکن مهر 

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
گمرک استان به شبکه فیبر نوری متصل شد

مسئول روابط عمومی گمرک چهارمحال وبختیاری از اتصال گمرک استان به شبکه فیبر نوری 
خبر داد. مظاهر ربیعی افزود: این اقدام که با همکاری گمرک جمهوری اسالمی ایران و با هدف 

ارتباط سریع، آسان و مطمئن انجام شده، بیش از یک میلیارد ریال هزینه دربرداشته است.
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 مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
گروه 
شهرستان

 
فرماندار شهرکرد طی دیداری بر نقل 
واقعی و منصفانه و نیز پرداخت کیفی 

به موضوعات استانی در نشریات تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری، مدیر کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اظهار داش��ت: در بررسی ش��یوه های اطالع رسانی 
نش��ریات و زمینه های نشر اخبار اس��تان، روند مستمر چاپ 
مطبوعات الزامی اس��ت. حس��ین گنجی بیان داشت: کیفیت 
چاپ،تیراژ، چگونگی توزیع و محتوای نشریات استانی میزان 
بهره مندی آن نشریه از حمایت ها و یارانه ها را نشان می دهد.

 وی با اش��اره به داش��تن مجوز 42 مدیر مس��ئول برای نشر 
مطبوعات اظهارداش��ت : از این تعداد، 24 نشریه فعال بوده و 
به انتش��ار دوره ای مطبوعه خود می پردازند.گنجی با بررسی 
دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران و فعاالن رسانه ای اذعان 
داشت: سطح کیفی برگزاری این دوره های آموزشی با دعوت 
از اساتید مطرح کشوری باال رفت و مدیریت برگزاری این دوره 
به خانه مطبوعات سپرده ش��د. وی در این دیدار به چگونگی 
توزیع آگهی های دولتی بین نشریات محلی و نمایندگی جراید 
کثیراالنتشار پرداخت. فرماندار ش��هرکرد نیز در این دیدار بر 
ضرورت نقد منصافه ازس��وی نش��ریات تأکید کرد و نیازها و 

انتظارات اصحاب رسانه را مورد بررسی قرارداد. مراد کاظمی 
بیان داشت: مطبوعات می بایست متناسب با مسائل روز استان 
به دور ازهرگونه حاش��یه ای، ب��ه تنویرافکارعمومی بپردازند.

کاظمی گفت:ضرورت دارد نش��ریات غیر فعال در اس��تان با 
رفع نیازها و موانع، فعال شوند. وی توجه جامع به فعالیت های 
فرهنگی- هنری شهرستان شهرکرد را زمینه ارتقای فرهنگ 
 عمومی دانس��ت و بیان داش��ت: با اس��تفاده از ظرفیت های 

رسانه ای در استان می توان به این مهم دست یافت.    

طرح تجارت خاموش در پرداخت کارشناسی سیما 
به مبارزه با قاچاق کاال

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: با تشکیل جلسه کمیته  فرهنگی -تبلیغی مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز  در مجتمع غدیر، ط��رح تجارت خاموش 
بررسی ش��د. گنجی اظهار داش��ت: طرح تجارت خاموش که 
 از طریق صدا و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری برگزار 
می ش��ود، برنامه ای کارشناسی است که س��یمای استان  در 

تبیین مسائل خاص فرهنگی مورد بررسی قرار داده است.
دبیر کمیته مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: این طرح با 
نظارت کارشناسان در دو بخش جامع برای کمیسیون استان و 

کمیته فرهنگی آماده شده و به اجرا درمی آید.

 وی بیان داش��ت: ط��رح توانمندس��ازی اف��راد اثرگ��ذار در 
دستگاه های فرهنگی برای تأثیرگذاری بر آحاد جامعه توسط 
س��پاه حضرت قمربنی هاش��م )ع( آماده ش��د.گنجی گفت: 
مس��ابقه ای فرهنگی نیز  برای دانش آموزان در قالب نقاشی 
و انشا توسط معاونت اجتماعی ناحیه  انتظامی اجرا می شود. 
وی گفت:کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ نیز با حضور 

اساتید کشوری برای مخاطبین خاص برگزار می شود.
     

شورای فرهنگ عمومی در فرخشهر تشکیل شد
رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان شهرکرد 
از دایر شدن نشس��ت های ش��ورای فرهنگ عمومی در شهر 
فرخش��هر خبر داد. جواد کارگران  افزود: براس��اس آئین نامه 
شورای فرهنگ عمومی، برای نخس��تین بار در فرخشهر این 
شورا تشکیل شد. به گفته وی در این نشست، تصویب شد که 
 از این پس نشست های ش��ورای فرهنگ عمومی در این شهر 
به ص��ورت ماهانه برگزار ش��ود. در این نشس��ت ام��ام جمعه 
فرخشهر و بخشدار مرکزی شهرستان ش��هرکرد و مسئوالن 

دستگاه های فرهنگی این شهر حضور داشتند. 

فصلنامه پژوهشی بام ایران منتشر می شود
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داش��ت: همزمان با هفته پژوهش فصلنامه پژوهش��ی، 

فرهنگی و اجتماعی »بام ایران« فعال می شود.
گنجی گفت: از آنجا که مقاالت پژوهش��ی در حوزه فرهنگی، 
پژوهشی استان در این فصلنامه منتشرمی شوند، فعال شدن 

مجدد این نشریه را دنبال کردیم.
وی بیان داشت: استقبال اساتید و پژوهشگران فرهنگی- هنری 
از این نشریه موجب شده بود تا همواره بر انتشار مجدد فصلنامه 
»بام ایران« اصرار ش��ود.گنجی گفت: با اعالم فراخوانی مبنی 
بر دریافت مقاالت از اس��اتید، اندیش��مندان و پژوهش��گران 
حیطه فرهنگی، هنری و اجتماعی، از آنها دعوت می ش��ود تا 
مقاالت خود را به هیأت تحریریه این فصلنامه برسانند که البته 
برگزاری هفته پژوهش در س��ال 91 انگیزه انتشار مجدد این 
فصلنامه را فراهم نمود. وی افزود:فصلنامه فرهنگی »بام ایران« 
یکی از فصلنامه های موفق در استان چهارمحال و بختیاری در 
درج مقاالت علمی بوده است که از سال 1378 شروع به چاپ 
کرده است. این فصلنامه با صاحب امتیازی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، به مدیر مس��ئولی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و سردبیری حبیب اهلل توفیقی منتشر می شود. 

کوتاه درباره فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 

نشریات استان به نقل واقعی اخبار بپردازند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار
6115 ش��ماره: 8901489ک120 چون خانم محبوبه جدیدیان فرزند محمود ش��کایتی علیه آقای 
بهروز بخش��ی مبنی بر س��رقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 8909980358201167 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه 1391/10/25 ساعت 12 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 نشر 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 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 14151 دفتر ش��عبه 120 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6119 ش��ماره ابالغیه: 9110100352406044، ش��ماره پرونده: 9109980352400268، شماره 
بایگانی شعبه: 910271، خواهان محمد منتظری دادخواستی به طرفیت خواندگان سیاوش جابری 
و مهران عشقی به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 
ارجاع و به کالسه 9109980352400268 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/10/26 و ساعت 
11:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14126 میرطالبی- منشی شعبه بیست 

و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
6129 ش��ماره: 2853/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت ارتباط گس��تر پارتاک سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 40540 و شناسه ملی 10260582224. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده مورخ 1391/8/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس شهر اصفهان شیخ بهایی نرسیده به بیمارستان مهرگان مجتمع گروه پزشکان شیخ بهایی 
طبقه دوم واحد 6 کدپس��تی: 8135816868 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق 
اصالح گردید. در تاریخ 1391/8/23 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 14067  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات واحد 

ثبتی اصفهان

تغییرات
6131 ش��ماره: 2774/ ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت ایمن گستر زنده رود سهامی خاص با 
ش��ماره ثبت 42106 و شناس��ه ملی 10260598769. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/8/7 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای علیرضا داستانپور 
حس��ین آبادی به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی قاس��می قارنه به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های 

ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای محمدرضا کاظمی 
دس��تجاء و آق��ای علی اصغر کاظمی اس��فینانی و آق��ای محمدرضا کاظمی اس��فینائی تا تاریخ 
1393/8/7. 4- س��مت اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیی��ن گردیدند: آقای محمدرضا کاظمی 
دستجاء به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر کاظمی اسفینانی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمدرضا کاظمی اسفینانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کاظمی 
دستجاء به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/8/16 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و 
مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 14012 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحدثبتی اصفهان

تغییرات
6132 شماره: 2773/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت خدماتی آسمان نیک ایرانیان سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 47729 و شناسه ملی 10260658427 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1391/8/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس 
شهر اصفهان- خیابان سجاد- نبش کوچه شهید غالمعلیان- پالک6- کدپستی 8167685373 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/8/16 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 13993 آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
6133 ش��ماره: 2404/الف91/103 آگهی تاسیس ش��رکت کیمیا پودر سازان آسیا سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1391/8/16 تحت شماره 48450 و شناسه ملی 10260666610 در این اداره 

به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/8/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می 
شود. 1- موضوع شرکت: تهیه و تولید خوراک آماده دام و مکمل های غذایی دام و گوساله- انجام 

و کلی��ه فعالیت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات- خرید و فروش و تهیه و توزیع کاالها 
م��واد اولیه مرتبط با موضوع فوق پس از کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت ش��رکت: از 
تاری��خ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان 
شهرک صنعتی مورچه خورت- خیابان بوعلی چهارم- پالک 479- کدپستی 8333100000- تلفن 
03125643543، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 310- 92460 مورخ 1391/8/1 نزد بانک ملت شعبه شیخ صدوق پرداخت گردیده است. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای منصور کیوان آرا به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
رس��ول غیور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای محمد دوست محمدی به سمت عضو 
هیئت مدیره 4-5- آقای محمد دوست محمدی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و 
یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از 
اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم پوپک احتشامی به 

عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم سارا رسولی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 13940 آذری- 
رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تغییرات

6134 شماره: 2891/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت رها بافت سپاهان سهامی خاص به شماره 
ثبت 41762 و شناس��ه ملی 10260594989 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
و هیئت مدیره مورخ 1391/8/6 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای مرتضی شاه نظری درچه به 
عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی توکلی کوپائی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای مصطفی پریز و خانم نفیسه مفتخریان و آقای 
حسین پریز تا تاریخ 1393/8/6، 4- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی 
پریز به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه مفتخریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
حسین پریز به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پریز به سمت مدیرعامل 5- کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنًا مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/8/27 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 14421 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
6135 ش��ماره: 2913/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان دلتای کویر سهامی 
خاص به شماره ثبت 42134 و شناسه ملی 10260599113 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/8/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حامد موحدیان 
عط��ار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی محمدی 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 باشند: آقای امیرحسین نیرومند و خانم آذر محمدی 
و آقای حیدرعلی نیرومند تا تاریخ 1393/8/27، 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای امیرحسین نیرومند به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آذر محمدی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای حیدرعلی نیرومند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حیدرعلی نیرومند 
به سمت مدیرعامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است، ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/8/28 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 

14371 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ رأی
6169 کالسه پرونده: 871/91، مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فالورجان، خواهان: 
مهدی کریمی سهلوانی نشانی: فالورجان میدان فردوسی پیتزا الماس شب، خوانده: محمود رضا 
عباسی بالباد مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورا: در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی کریمی سهلوانی بطرفیت آقای محمودرضا عباسی 
بالباد به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم و مطلق خسارات وارده قانونی، علیهذا شورا با مداقه در 
اوراق و محتویات پرونده، مالحظه اصل چک ش��ماره 987022 عهده بانک ملی و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه کلیه حقوق قانونی چک از طریق ظهرنویسی به 
آقای مهدی کریمی واگذار گردیده اس��ت و با عنایت به اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت از طریق 
نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و منکر اصالت سند نشده و دلیل و مدرکی دال بر 

برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ش��ورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد 
مواد 313-310 قانون تجارت و مواد 522 -519- 198 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
اجرای حکم طبق ش��اخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم دادگستری فالورجان می باشد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ رأی
6170 ش��ماره: 1183 رأی ش��ورا: در خصوص دع��وی مطروحه از ناحیه آق��ای مهدی کریمی 
س��هلوانی ساکن فالورجان نبش میدان فردوس��ی پیتزا شب به طرفیت بهناز محمدی خوانساری 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 8/500/000 ریال بابت یک فقره چک سند عادی به شماره 
118414 و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ 
اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرس��ی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح 
و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت 
مس��تند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل 
ارائه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد. بنابراین 
شورا با اتفاق نظر مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 309 قانون 
تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت 
تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید ش��ده احتس��اب و از خوانده اخذ و به 
خواه��ان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شورا است. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ رأی
6171 کالس��ه پرونده: 869/91، مرجع رس��یدگی: ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف فالورجان، 
خواهان: مهدی کریمی سهلوانی نشانی: فالورجان میدان فردوسی پیتزا الماس شب، خوانده: محمد 
صادقی حس��نوند مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دادخواست آقای مهدی کریمی بطرفیت آقای محمد صادقی حسنوند به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 1292/137646/32 با احتساب مطلق 
خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه، علیهذا شورا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، 
مالحظه اصل چک عهده بانک ملت و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و با عنایت 
به اینکه کلیه حقوق قانونی چک از طریق ظهرنویس��ی به آقای مهدی کریمی واگذار گردیده و نظر 
به اینکه علی رغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 
نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی ننموده و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته وبه استناد مواد 522-519-198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب و مواد 313-310 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص اعالمی از طرف بانک 
مرکزی و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگستری فالورجان می باشد. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان
 

فقدان سند مالكیت
6172 نظر به اینکه آقاي عبدالمحمدناظم فرزند عبدالرس��ول باارائه دو برگ استش��هاد محلي که 
هویت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 25 سهم از 1076/5 سهم ششدانگ 
پالک 2/1141 باقیمانده واقع در بخش یک ثبتي ش��هرضا گردیده که س��ندمالکیت 100 سهم ذیل 
ثبت 41813 صفحه 296 دفتر277 بنام طلعت حدادصادرشده سپس بموجب سندرسمي 169384 
– 85/10/4 دفتر 3 ش��هرضا به محمدحسن ناظم نسبت به 50 سهم و محمدباقر و عبدالمحمدناظم 
هرکدام نسبت به 25 سهم انتقال گردیده که سهم عبدالمحمدناظم ذیل ثبت اولیه ثبت گردیده اینک 
نامبرده تقاضاي صدورس��ندمالکیت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
6173 نظ��ر به اینکه ورثه آقاي علي رضا تاکي باس��تناد دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب مغازه ش��ماره 4832 فرعي از یک اصلي شده اند که سندمذکوردر صفحه 564 دفتر 
8 متمم به میزان شش��دانگ بنام علیرضا تاکي ثبت و صادرگردیده سپس نامبرده به موجب 
سندرس��مي شماره 23801 – 68/8/17 دفتر4 ش��هرضا تمامت یک دانگ ازمالکیت خودرابه 
محمدربیع عظیمي انتقال داده وهمچنین به موجب سندرس��مي ش��ماره 101891 – 68/8/14 
دفترس��ه ش��هرضا تمامت دودانگ ازمالکیت خودرابه کمال تاکي انتقال داده اینک ورثه علي 
رضاتاکي درخواس��ت صدور سندمالکیت المثني به میزان سه دانگ باقیمانده را نموده اند که 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
6175 در خصوص پرونده کالس��ه 936/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت منصوره عمادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 91/10/20 
س��اعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان- ش��عبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6176 در خص��وص پرونده کالس��ه 938/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت فریبا شیاس��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ��ه 91/10/20 س��اعت 4/15 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 
صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6177 کالس��ه پرونده: 415/91 وقت رسیدگی: 91/10/20 س��اعت 4 عصر خواهان: حمید عابدی 
خوانده: محمد قاس��می خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه نهم 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 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 چنانچه بعداً ابالغی 
بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. آدرس شورا: خمینی 
ش��هر، درچه- خ امام- خ س��جاد روزهای زوج 6-4. دفتر شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)درچه(

ابالغ وقت دادرسی
6178 کالسه پرونده: 416/91 وقت رسیدگی: 91/10/20 ساعت 4/30 عصر خواهان: حمید عابدی 
خواندگان: 1- مهران قربانی 2- فیروزه قربانی خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
آدرس ش��ورا: خمینی ش��هر، درچه- خ امام- خ سجاد روزهای زوج 6-4. دفتر شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر)درچه(
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
ف�رش��تگان، ب���ال ه��ای خ���ود را ب��رای جوین��ده دان��ش 

می  گسترانند و برایش آمرزش می طلبند.

فناوری های سینمایی و دوربین های هوشمند

چند محصول برتر الکترونیکی 
در سال  2012

در حالی که به ماه های پایانی س��ال 2012 نزدیک می شویم، مجله 
»کاس��تمر ریپورتس« اقدام به انتش��ار فهرس��تی از  چند محصول 
الکترونیکی کرده که در طول سال جاری براساس عملکرد و نوآوری، 

برتر شناخته شده اند.
 این مجله برای انتشار نسخه ساالنه خود در ماه سپتامبر به آزمایش 
بیش از600 تلفن هوش��مند، تبلت وتلویزیون پرداخته اس��ت. این 
ش��ماره دربرگیرنده 30 صفحه از محصوالت الکترونیکی و دیدگاه 
و نظرات درب��اره آنه��ا خواهد بود. ای��ن 30 صفحه،600 دس��تگاه 
 الکترونیک��ی برتر از تبل��ت ها، لپ ت��اپ ها، تلفن های هوش��مند، 
س��خت افزار خواندن کتاب الکترونیکی، چاپگر، دوربین دیجیتالی، 
دوربین فیلمب��رداری، هدفن، دس��تگاه های پخ��ش Blu-ray و 

سیستم های سینمای خانگی است.
برخی از نام های آشنا، فهرست محصوالت برتر این مجله را تشکیل 
 Vizio و Sonos داده اند، اما در این میان، دو نام کمتر شناخته شده
نیز به چش��م می خورد که محص��والت برتری را از نظ��ر عملکرد و 

نوآوری ارایه کرده اند.
1    گلکسی نت 10/1 سامسونگ

گلگسی نت سامسونگ با صفحه نمایش10 
اینچ��ی دارای قابلیت هایی اس��ت که هیچ 
تبل��ت دیگری، حت��ی آی پد اپل ه��م از آن 
برخوردار نیس��ت. این تبلت از نظر کاربران، 
عملکردی عالی دارد. عمر باطری آن با آی پد 
برابری می کن��د، ام��ا دارای محفظه کارت 

حافظه است که در آی پد اپل وجود ندارد.
2  دوربین کولپیکس S800c نیکون

این محصول هوش��مندترین دوربین جهان 
لقب گرفته است. این دوربین 16 مگاپیکسلی 
با قابلیت WiFi، نخستین دوربینی است که 
از سیس��تم عام��ل اندروید برخ��وردار بود و 
برنامه ه��ای اجرایی برای آن طراحی ش��ده 

است.
این برنامه های اجرایی، کاربران را قادر می س��ازد تا یک تصویر را به 
سرعت و به سادگی ویرایش کرده و آن را در اینترنت قرار دهند، حتی 
می توان برای تصاویری که قرار است در اینترنت آپلود شود، موسیقی 

نیز در نظر گرفت.
3  تلویزیون سینما واید مدل XVT3D ویزیو

ای��ن تلویزی��ون ف��وق عری��ض ب��رای 
سینمادوستانی است که می خواهند فیلم را 
روی صفحه 21:9 تماش��ا کنند ک��ه تقلید 
کوچک تری از صفحه سالن های سینماست؛ 
بدان معنا که عریض ترین فرمت های فیلم ها 
نیز در این صفحه بدون نوارهای سیاهی که 
در س��ایر تلویزیون ها مش��اهده می ش��ود، قابل نمایش است. این 
تلویزی��ون دارای تصویر عال��ی HD بوده و عملکرد س��ه بعدی آن 
 مناس��ب اس��ت، البته نمی توان گفت که این قابلیت درمیان سایر 

گزینه ها بهترین حالت را دارد.
4  آی فن 5 اپل

آخری��ن تلف��ن ش��رکت اپ��ل یک��ی از 
بهترین هاست، چرا که این تلفن برپایه قدرت 
ورژن قبلی خود ساخته شده، به عالوه این که 
ویژگی های جدیدی را نیز در برگرفته است. 
 ای��ن تلف��ن دارای صفح��ه ای ب��زرگ تر و 
ش��فاف تر بوده و ظاه��ر باریک ت��ر از قبل، 
 دسترس��ی به 4G داش��ته و نقش Siri در آن افزایش یافته اس��ت. 
آی فن5 همچنین دارای بهترین دوربینی اس��ت که تاکنون در یک 

تلفن وجود داشته است. 

هوش یک قابلیت است که خدا به هر اندازه ای در افراد 
قرار داده اس��ت و البته این میزان، یکس��ان نیست و 
ممکن است برخی، از این نعمت الهی بیشتر برخوردار 

باشند.
افراد باه��وش در جایگاه خاصی در می��ان مردم قرار 
داش��ته، همیش��ه مورد احترام قرار می گیرند و غالبا 
اف��راد موفقی در زندگی هس��تند. دانش��مندان تا به 
 حال افراد باهوشی را مورد بررس��ی قرار داده اند و به 
یک سری نکات خاص دست پیدا کرده اند که در این 

افراد باهوش یکسان است:

چپ دست ها
مغز انس��ان به طور کلی به بخش های چپ و راس��ت 
تقسیم می شود و هر فردی از یک بخش مغز خودش 
 بیش��تر کار می کش��د. بس��یاری از تحقیقات نشان 
می دهد افرادی که چپ دست هستند، هوش باالتری 
 دارند و تس��ت های مختلف ه��وش را ب��ا نمره های
 باال پاس می کنند. محققان به این نتیجه رس��یده اند

که چپ دس��ت ها به بخش هوش خودش��ان بیشتر 
 دسترس��ی دارند، ام��ا این بدی��ن معنی نیس��ت که 

راست دست ها به این بخش دسترسی ندارند.

ترتیب تولد
تحقیقات زیادی درمورد ترتی��ب تولد و میزان هوش 
انجام شده اس��ت که در آن، دانشمندان به این نتیجه 
رسیده اند که فرزندانی که به عنوان فرزند اول به دنیا 
می آیند هوش به نسبت باالتری از بقیه بچه ها دارند. 
این در حالی است که ممکن است در بچه های دیگر 
خانواده نیز نوابغی وجود داشته باشد. همچنین برخی 
از دانشمندان می گویند نحوه بزرگ شدن این بچه ها 

نیز می تواند در میزان هوش آنها تأثیر داشته باشد.

موی بدن
تحقیقات انجام شده روی مردان نشان می دهد زیاد 
بودن موی بدن م��ی تواند نش��انه ای از هوش باال در 
آقایان باشد. محققان در تحقیقات خود به این نتیجه 
رس��یدند که افرادی ک��ه تحصیالت بیش��تری دارند 
و بیش��تر درس خوانده اند میزان بیش��تری مو روی 

بدنشان دارند. 
 آنه��ا همچنی��ن دریافتن��د آنهای��ی که نم��ره های

خوبی می گیرند حتی پر موت��ر از بقیه دانش آموزان 
هستند.

شادی و خوشحالی
از گذشته تا به حال درمورد شادی و حال خوب موارد 
بسیاری گفته اند، ولی شاید یک نکته بسیار منفی در 
آنها وجود داشته است. در گذشته هوش را با افسردگی 
 و حال بد یکس��ان م��ی دانس��تند، در حال��ی که در 
سال های اخیر دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که 
هرچه احساسات بیشتر و خوش��حالی بیشتر در افراد 
وجود داشته باشد، آنها هوش و استعداد بیشتری در 

یادگیری دارند.

مصرف شکالت
محققان چندی پیش مش��غول به انج��ام تحقیقاتی 
شدند که به نظر افراد بسیاری، تحقیقاتی بی مصرف و 
بدون نتیجه بود، اما آنها توانستند برخالف انتظارات به 

نتایج جالبی دست پیدا کنند. 
در این تحقیقات مش��خص ش��د که کش��ورهایی که 
مصرف ش��کالت بیش��تری دارند، تعداد جوایز نوبل 
بیشتری نیز دریافت کرده اند. البته دانشمندان، این 
تحقیقات را خیلی درست نمی دانند، اما عده ای دیگر 

آن را نشانه ای درمورد هوش باال می دانند.

عجیب ترین نشانه های 
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عکس نوشت

در هند م��ردم یکی از مناط��ق، یک زن را ب��ه دلیل قد 
کوتاهش، عبادت می کنند. 

به گزارش روزنامه الوطن چاپ کویت، یک زن در هند به  
دلیل قد بسیار کوتاهش )82 سانتیمتر(، مشهور شده و 
هر روز ده ها نفر برای دیدار و عبادت وی در شهر مقدس 
هاریدوار هند حاضر می شوند. »انجالی بارما« 65 ساله 
روزانه با حضور بس��یاری از مردم در معبد خود روبه رو 
 اس��ت.  دوس��تدارانش از او می خواهند تا برایش��ان در 
زمینه های متنوعی از جمله موفقیت در کس��ب ویزای 
دیگر کش��ورها یا پی��روزی در قمار دعا کن��د. او روزانه 
پذیرای 40 نفر از ش��هروندان هندی اس��ت.   انجالی می گوید: مردم در برابر من خم می شوند. 
من از این حرکت خوش��م نمی آمد زیرا بسیار کوچک هس��تم، اما هم اکنون این کار را دوست 
دارم. این وضعیت باعث ش��ده ثروت بسیاری داش��ته باش��م. مردم معتقدند من فرد مقدسی 
هستم.   انجالی در س��ال 1947 در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد و برای چند سال به مدرسه 
 رفت ولی او در مدرسه مس��خره می شد و به همین دلیل در 10 س��الگی مدرسه را ترک کرد تا 
 این که به وسیله مالک یک سیرک دزدیده شد و برای س��ال های متمادی در آنجا باقی ماند. او

 می گوید که برای چند ماه در سیرک زندانی بود، ولی درخواست های مالک سیرک را برای انجام 
فعالیت های نمایشی رد کرد تا این که توانست از سیرک فرار کند.

ناسا از برنامه طراحی و ساخت مریخ نورد جدید بر اساس 
الگوی مریخ نورد محبوب »کنجکاوی« خبر داد.

محققان ناسا امیدوارند با بازیافت قطعات یدکی و استفاده 
از فناوری فرود مری��خ نورد »کنج��کاوی«، هزینه های 
س��اخت مریخ نورد جدید را تا حد ممکن کاهش دهند. 
با این صرفه جویی به نظر می رس��د ک��ه هزینه طراحی و 
ساخت مریخ نورد جدید کمتر از هزینه 2/5 میلیارد دالری 
»کنجکاوی« شود و برخی منابع، بودجه اختصاص یافته 
به این طرح را حدود 1/5 میلیارد دالر پیش بینی کرده اند. 
مأموریت هدایت مریخ نورد جدید ناس��ا که سال 2020 

  )JPL( میالدی راهی سیاره سرخ خواهد شد، مانند »کنجکاوی« برعهده آزمایشگاه پیشرانه جت
خواهد بود. جزئیات محل فرود و نوع ابزار مورد اس��تفاده مریخ نورد جدید هنوز مشخص نشده 
 است و محققان ناسا طی نشست های آتی، درخصوص توانایی این مریخ نورد برای حفاری سنگ ها، 
جمع آوری و نگهداری نمونه ها برای انتقال به زمین توسط فضاپیماها یا فضانوردان تصمیم گیری 
می کنند. از اهداف این طرح، انتقال نمونه خاک و سنگ مریخ به زمین عنوان شده است که به 
محققان برای یافتن نشانه های حیات باستانی مریخ کمک می کند. ناسا که به دلیل مشکالت 
مالی از برنامه طراحی مدارگرد و مریخ نورد آژانس فضایی اروپا )ESA(  خارج ش��ده است و در 

اجرای برنامه ارسال فضانورد به مریخ طی دهه 2030 میالدی نیز تحت فشار دولت قرار دارد.

داشتن شش های س��الم به ش��ما کمک می کند تا بهتر تنفس 
کنید، همچنین میزان اکسیژن بیشتری نیز به بدن شما برسد و 
دستگاه های بدن بهتر کار  کنند. این روزها هوای چندین شهر 
 کشور بسیار آلوده است و تنفس در این هوا به ریه ها آسیب های

زیادی وارد می کند. برای این که ش��ش ها در ای��ن جور مواقع 
 آسیب زیادی نبینند باید آنها را تقویت کرد که این تقویت کردن از 

راه های مختلف قابل انجام است:

     ورزش کنید
 یکی از اصل��ی تری��ن راه های تقویت ش��ش ها ورزش اس��ت. 
ش��ش ها برای این که تقویت ش��وند نیاز به فعالیت زیاد دارند و 
این فعالیت به وس��یله ورزش فراهم می شود. البته توجه داشته 
 باش��ید که هوای آلوده و یا خیلی س��رد ب��رای ورزش و تقویت 
شش ها اصال مناسب نیست و بهتر است در این مواقع از شال یا 

ماسک استفاده کنید.
     مراقب آلودگی باشید

در کش��ور ما همیش��ه هوای آلوده وجود دارد و فرار کردن از آن 
بسیار سخت است، به همین علت سعی کنید تا حد امکان وارد 
هوای آلوده نشوید. در روزهایی که هوا از مرز هشدار گذشته است 
در خانه بمانید یا به مس��افرت های خارج شهری بروید. این کار 

باعث می شود آسیب کمتری به شش ها وارد شود.
     هوای داخل خانه

در حالی که ه��وای خارج خانه ممکن اس��ت آلوده باش��د، باید 
 مراقب هوای داخل خانه هم باشید. اگر مقدور است یک دستگاه 

تصفیه کننده هوا یا دستگاه بخار خنک خریداری کنید تا هوای 
 داخل خان��ه تمیز و همچنین کم��ی مرطوب باش��د. این باعث 

می شود تا ریه های شما سرحال شده و کمتر آسیب  ببیند.
     تغذیه درست

 تغذیه درس��ت می تواند به شما در داش��تن یک شش فوالدی و 
ضد ضربه کمک کند.  بس��یاری از تحقیقات نشان می دهد که 
خوردن غذاهای با آنتی اکس��یدان باال می تواند به ش��ما کمک 
بسزایی بکند. در سال 2010 طی تحقیقاتی دانشمندان متوجه 
 ش��دند س��بزیجاتی مانند کلم پیچ و بروکل��ی از جمله بهترین 

سبزی ها برای شش هستند.
     نشانه ها را جدی بگیرید

ریه ها در صورتی که دچار مش��کل شوند نش��انه های مختلفی 
 را از خودشان نش��ان می دهند که باید آنها را جدی گرفت. این 
نشانه ها می توانند سرفه های خونی باشند و همچنین تنگی نفس 
نیز نشانه دیگری از شش های آس��یب دیده است. در این مواقع 

حتما به پزشک مراجعه کنید.

برنامه ناسا برای پرتاب مریخ نورد جدیدعبادت زنی در هند به دلیل قد کوتاه

شش هایتان را ضد ضربه کنید

سرمای منفی 40 درجه در مغولستان
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آگهی تجدید مناقصه
شرکت عمران ش�هر جدید مجلس�ی وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق ماده 
 13 قانون برگ��زاری مناقص��ات )حفاظ�ت فیزیکی ش�هر جدید مجلس�ی، اراضی دولت�ی آن و
 ساختمان های شرکت عمران مجلس�ی( را به ش��رکت های دارای مجوز حفاظت فیزیکی از نیروی 

انتظامی و تائید صالحیت شده از اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان واگذار نماید.
- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر آگهی، 
 جهت دریافت اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت مراجعه نمایند. اس��ناد مربوطه به نماینده 

مناقصه گر با ارائه تائید صالحیت و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اسناد حداکثر ده روز مهلت دارند تا 

اسناد مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- 

بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن: 5452286- 0335                               دورنگار: 5452214- 0335

WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی: 11178-86316          سایت اینترنتی
م الف/ 14973شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی تمدید مناقصهنوبت اول
پیرو آگهی مورخ 91/8/23 و 91/8/27 روزنامه زاینده رود با موضوع: نگهداری 
تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان های شرکت عمران مجلسی، 
بدینوسیله به اطالع میرس��اند مدت تحویل اس��ناد مناقصه تا تاریخ 91/9/27 

تمدید گردید.
- تاریخ بازگشایی اسناد: 91/9/28

- آدرس: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی، بلوار 
ارم- شرکت عمران مجلسی 
تلفن: 5452286- 0335

م الف/ 14974شرکت عمران شهر جدید مجلسی
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