
دستانی محتاجتان هستند

 »فرکانس«
 بر موج موسیقی

کمک های خرد عیدانه،خرد کننده روان جامعه

از نگاه های تحقیرآمیزخسته شده ام

 رونمایی از فساد مالی
4 بیش از ۳ هزار میلیارد

حجت االسالم مهدی دانشمند 
تهیه کننده »قاسم جگرکی« شد  56

4

کل ایران دوست دارد 
5ذوب آهن در لیگ بماند

برای انتخابات دنبال پیرمردها 
نباشید؛ جوان ها هستند

به همت همه نهادهای وطنی صورت گرفت 

 ابر قهرمانان هالیوودی؛  قهرمان کودکان ایرانی

رهبر معظم انقالب در سال80 فرمان 8 ماده ای را دادند که 
بعد از آن نیز کار های زیادی همچون اصالح نظام بانکی، 
قانون محیط کسب و کار، قانون اصل 44 و قانون ارتقای 
سالمت اداری مطرح ش��د. در حالت فعلی وضع چرخش 

مالی معلوم نیست و حتی اگر نظارت هم زیاد شود...

آمادگی کامل مراکز 
درمانی استان در نوروز

تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی استان چهارمحال و 
بختیاری برای ارایه خدمات به بیماران در ایام تعطیالت 

نوروز آمادگی کامل دارند. 
ستاد هدایت دانش��گاه به صورت ش��بانه روزی آماده 
دریافت اخبار و اعزام بیماران از بیمارستان هاس��ت. با 
راه اندازی این بخش ها دیگر نیازی ب��ه مراجعه مردم 
اس��تان به اس��تان های همجوار نیس��ت و متقاضیان 
می توانند تمامی خدمات را در باالترین سطح دریافت 

کنند. 

س: مهر[
]عک
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خروجی کسری اختصاص آب 
3

به یک میزان جدی به یزد

هیچ کمبود کاالیی در چهارمحال 
و بختیاری نداریم7

  فاطمه دوس��تی بیش از 20 س��ال اس��ت ن��گاه تحقیرآمیز 
کم خردانی را تحمل می کند که یادشان رفته بنی آدم اعضای 
یکدیگرند: » سه ساله بودم که با شیطنتی کودکانه وقتی پدر و 
مادرم برای کار بیرون از خانه بودند، باعث انفجار بخاری خانه 
ش��دم و این اتفاق منجر به س��وختگی85 درصدی من شد.« 
فاطمه دوس��تی که زندگی ایده آلی را در کن��ار پدر و مادرش 
تجربه می کرد، با وقوع این حادثه، تاریکی را میهمان رویاهای 
کودکانه اش کرد: » پس از س��وختگی، 11 روز در کما بودم و 
دیگر پزشکان از من قطع امید کرده بودند. « پس از 11 روز از 
کما بیرون آمد و رنگ سیاه دنیار را با چشمانش دید، در حالی 
که دائما بر لب آیه پشیمانی را جاری می کرد. تنها میعادگاه او 
بیمارستان و دلخوشی اش در رنج سوختگی، نگاه های پرمهر 

و دلس��وز مادرش بود: »آنقدر کوچک بودم که درد سوختگی 
امانم را بریده و تاب و توان دیگر برای من نگذاش��ته بود. هنوز 
 دردهای 22 س��ال پیش روحم را آزار می دهد.«  او می گوید:

»در هنگام انجام عمل های »گ��راف«، بدترین و زجرآورترین 
روزهای زندگی ام را می گذراندم، ب��ه طوری که  در هرلحظه 
از عمل آرزوی مرگ می کردم«. پدر و مادرش پس از سال ها 
درد دیدن فرزند خود در تخت های بیمارس��تان عمرشان به 
پایان آمد و فاطمه را ترک کردند. فاطمه، در حالی که اشک از 
چشمانش جاری شد، با صدای لرزان می گوید:» مادرم دوسال 
شبانه روز در کنار تخت بیمارستان پرس��تاری ام را می کرد، 
ناراحتی ریوی از آن دوران برایش به جا ماند و طولی نکش��ید 

3که تنهایم گذاشت.«

تحقیق و تفحص از 
خودروسازان تصویب شد

زاینده رود آخر 
فروردین باز می شود

تعطیل کردن زود هنگام 
مدارس تخلف است

بیمه بیکاری  موجب 
تن پروری نمی شود

 مهرام- فوالدماهان؛ 
نبرد فوالدین در آزادی
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Music+اندک اندک  واریزگردد، وانگهی تورم شود!

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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مهلت دريافت: تاریخ 91/12/6 لغایت 91/12/12
مهلت تحويل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/12/21

تاريخ بازگشايی پيشنهادات: ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 91/12/22
از عالقه مندان دعوت می ش��ود ب��ا واریز مبل��غ 150/000 ریال )ب��رای هر مناقصه( به ش��ماره 
2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( برای دریافت و تحویل اسناد مناقصه ها به دبیرخانه 
شرکت واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات 

بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمائید.
ضمنًا هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

موضوع مناقصه: زیباسازی میدان مرکزی شهرک صنعتی اسفیدواجان )تجديد(
مبلغ برآورد اوليه: 874/862/822 ریال از محل منابع داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 40/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته ابنیه(

موضوع مناقصه: خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری قطره ای شهرک صنعتی اوره نطنز )تجديد(
مبلغ برآورد اوليه: 684/643/540 ریال از محل منابع داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 35/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته کشاورزی(

موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان فناوری شهرک فناوری نوین اصفهان
مبلغ برآورد اوليه: 1/609/904/593 از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 56/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته ابنیه(

موضوع مناقصه: احداث ایستگاه پمپاژ شبکه جمع آوری فاضالب ناحیه صنعتی سروشبادران
مبلغ برآورد اوليه: 826/000/000 از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 40/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته تأسیسات و تجهیزات(

شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز 

 آژانس بانوان ش��هر درچه اقدام نماید. ل��ذا متقاضیان

م��ی توانند جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزایده ت��ا مورخ 

91/12/19 به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

آگهی مزایده 

علیرضا اطهری فر- شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به فروش زمینی 
به مس��احت حدود 1200 مترمربع واقع در بر خیابان 
آیت اله درچه ای شهر درچه با کاربری تجاری مسکونی 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده تا مورخ 91/12/19 به شهرداری 

درچه مراجعه نمایند.

آگهی مزایده 

علیرضا اطهری فر- شهردار درچه

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 طرح تأمین کاالهای اساسی
 اثر ضد تورمی دارد

سخنگوی هیأت رییسه مجلس در موافقت با طرح تأمین کاالهای اساسی 
برای اقشار آسیب پذیر گفت: انجام این طرح، اثر ضد تورمی داشته و به 

بهبود اقتصاد کشور کمک می کند.
 عبدالرضا مصری در موافقت با طرح تأمین کاالهای اساسی برای اقشار 
آسیب پذیر گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد کشورالزم است برای حمایت 
از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای 
این طرح داشته باشیم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر این که در چند ماه گذش��ته نسبت به حاال وضعیت اقتصادی 
بهتر بوده افزود: رهبر معظم انقالب نیز بر کمک به افراد آسیب پذیر جامعه 
تأکید داشته و خواهان کمک و یاری رس��اندن به این اقشار بوده اند. وی 
ادامه داد: نیاز به خوراک از جمله نیازهای اساسی زندگی است که با کمک 
به افراد نیازمند می توان در ش��رایط اقتصادی نامطلوب با تصویب طرح 

حمایت از اقشار آسیب پذیر، این نیازمندی را بر طرف کرد.

 سیستم کوپنی زمینه ای برای 
رانت خواری بیشتر در کشور است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که طرح 
تأمین کاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر نیاز به مداخله دولت دارد 
گفت: نباید زمینه ای فراهم شود تا سیستم کوپنی موجبات رانت خواری 

بیشتر را در کشور فراهم کند.
مهدی س��نایی در مخالفت با طرح تأمین کاالهای اساس��ی برای اقشار 
آس��یب پذیر افزود: طرحی که امروز مورد بحث است یکی از طرح های 
 اساس��ی در زمینه اقتصاد کشور اس��ت و طبیعی اس��ت که امروز بر اثر 
تحریم ها مشکالتی در کش��ور به وجود آمده که همگی باعث شده فشار 
زیادی به مردم در زمینه تأمین کاالهای اساسی وارد شود. نماینده مردم 
نهاوند ادامه داد: بدون شک رش��د چند صد درصدی قیمت کاالها یک 
پدیده نادر در اقتصاد کشور است که در سال های گذشته بی سابقه بوده و 
بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است، لذا باید برای تأمین مجموعه کاالها و 

مبارزه با گرانی و مدیریت اقتصاد کشور فکری اساسی شود.

 باید نسبت به مذاکرات آلماتی 
خوشبین بود

سفیر اتریش در ایران با بیان این که در مذاکرات آلماتی پیشنهادات 
جدیدی از سوی 1+5 ارایه می شود، بر گفتگوی عمیق طرفین درباره 

این پیشنهادات تأکید کرد.
بوکس باوم س��فیر اتریش در تهران درباره مذاکرات ایران و1+5 در 
آلماتی قزاقس��تان گفت: من یک دیپلمات هس��تم و باید نسبت به 
اتفاقات پیش رو نگاه خوشبینانه داشته باشم. امیدوارم هر دو طرف 
موضوعات را به شکل عمیق و گسترده مورد بحث و تبادل نظر قرار 
دهند و دو طرف درباره پیشنهاد جدید با یکدیگر گفتگو کنند. این 
گفتگوها باید به صورت فشرده و گس��ترده ادامه یابد زیرا با توجه به 
شرایط حاکم ما نیازمند دستیابی به یک راه حل سریع در این باره هستیم.

ایران تا 100 سال نفت دارد
معاون وزیر نفت با اش��اره به افزایش ذخایر گاز ایران به 34 تریلیون 
مترمکعب، از کشف بیش از110 میلیارد بشکه نفت خبر داد و گفت: 

ایران تا100سال آینده نفت برای تولید و صادرات در اختیار دارد.
محسن خجسته مهر درباره آخرین وضعیت کشف ذخایر جدید نفت 
و گاز طبیعی در ایران، گفت: در حال حاضر حجم ذخایر هیدروکربور 
مایع در سراسر کشور به بیش از800 میلیارد بشکه افزایش یافته است. 
معاون برنامه ریزی و نظ��ارت بر منابع هیدروکرب��وری وزارت نفت 
با یادآوری این که هم اکن��ون ایران بزرگ تری��ن دارنده ذخایر گاز 
طبیعی در بین کشورهای عضو اوپک است، بیان کرد: در شرایط فعلی 
حدود330 مخزن نفت و گاز در کش��ور وجود دارد که برخی توسعه 

یافته و برخی در حال توسعه تکمیلی هستند. 

دستیابی موفقیت آمیز به اهداف 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( 8

س��خنگوی رزمایش پیامبر اعظم)ص( 8 با اش��اره به کنترل دقیق 
و کامل سیگنال های منطقه ای گفت: طی س��ال های اخیر در این 

خصوص به پیشرفت های چشمگیری دست یافته ایم.
سردار حمید سرخیلی در خصوص برگزاری روز اول رزمایش پیامبر 
اعظم)ص( 8 در منطق��ه عمومی کرمان اظهار داش��ت: مرحله اول 
 رزمایش پیامبر اعظم 8 با روش های جدید که براساس دکترین های

نظامی سپاه است آغاز ش��د و طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت. 
وی تصریح کرد: مراحل مقدماتی رزمایش از روزهای گذشته انجام 
ش��ده بود و به همین دلیل اولین روز رزمایش به خوب��ی برگزار و با 
ترکیب نیروهای تخصصی و بس��یجی مرحله نخس��ت در سیرجان 
صورت گرفت و به همه اهداف خود طبق برنامه ریزی انجام شده، رسیدیم.

گفتگوی مستقیم تلویزیونی محمود احمدی نژاد رییس جمهور، 
در شنبه شب حاوی اتفاقی بی نظیر و البته نه چندان عجیب بود.

 پی��ش از ای��ن، گفتگوه��ای تلویزیونی احم��دی ن��ژاد، عمدتا 
تک مجری بود و در اغلب موارد نیز مرتضی حیدری اجرای برنامه 

را بر عهده می گرفت.
 به گزارش عصرایران، اما دیش��ب برای نخس��تین بار در چنین 
برنامه هایی، از تع��دادی از خبرنگاران نیز دعوت ش��د تا در این 
برنامه زنده حاضر ش��وند و س��ؤاالت خ��ود را از رییس جمهور 
بپرسند. بخش اول این برنامه، همانند گفتگوهای قبلی، به سؤال 
و جواب دو نف��ره حیدری-احمدی نژاد گذش��ت و بعد نوبت به 

خبرنگاران رسید.
در اینجا، احمدی نژاد رو به خبرنگاران کرد و به آنها گفت که فقط 
درباره عیدانه و هدفمندی بپرس��ند و وارد مقوالت دیگر نشوند.

س��پس به طور ناگهانی، برنامه قطع و آگهی بازرگانی پخش شد 
و بعد از آن هم، سریال »صدراعظم« بر روی آنتن رفت و ساعتی 
بعد، دوباره جلس��ه پرس��ش و پاس��خ احمدی نژاد و خبرنگاران 

پخش شد.
اما این بخش از برنامه، با بخش قبل از سریال، یک تفاوت عمده 
داشت: بخش اول که حیدری می پرس��ید و احمدی نژاد جواب 
می داد،»پخش مس��تقیم« بود ولی بخش دوم؛ یعنی س��ؤال و 
جواب خبرنگاران، نه تنها پخش مس��تقیم نبود، بلکه سانس��ور 

هم شده بود.

در واقع، صدا و سیما و ریاست جمهوری، در فاصله ای که سریال 
پخش می شد، بخش س��ؤال و جواب خبرنگاران را ضبط کرده و 
بعد از سانسور، آن را بر روی آنتن فرستادند تا مردم گمان ببرند 

که شاهد پخش زنده هستند!
درگفتگوی احمدی نژاد با رس��انه ها در این فاصله، پرسش های 
کلیش��ه ای، بی اثر و هماهنگ شده پرسیده ش��د و تنها پرسش 
 چالش��ی نیز که از س��وی خبرنگار خبرگزاری مهر مطرح ش��د،

به طور کامل حذف و سانسور شد!
خبرنگار مهر، برخ��الف خبرنگارانی که س��ؤاالتی مانند راه حل 
گرانی چیست؟ بودجه فرهنگ چه می ش��ود؟ با رؤسای قوا چه 
توافقاتی برای حل مش��کالت تورم کردید؟ و... مطرح کردند، از 
رییس جمهور درباره فس��اد مالی در دولت او، خط قرمز شمردن 
کابینه و اطرافیان، همه چیز را به گ��ردن تحریم ها انداختن در 
حالی که قبال همین ها»کاغذپاره« خوانده می شدند، عدم تحقق 
وعده اشتغالزایی س��ه میلیون نفری و... پرسید و خواستار پاسخ 

شفاف احمدی نژاد شد.
احمدی نژاد در پاس��خ، او را متهم به بیانیه خوان��ی علیه دولت 
ک��رده و گفت: ماجرای س��ه ه��زار میلی��ارد هم چ��ه ربطی به 
دولت دارد؟ در زمان دولت م��ا پنج جنگ هم اتف��اق افتاد، چه 
 ربطی به ما دارد؟! و س��پس به توضیحات��ی در خصوص عملکرد 
موفقیت آمیز دولت��ش و تکرار این که دولتش پ��اک ترین بوده 

است، پرداخت.

با این حال، صدا و سیما که این بار با ژست آزاداندیشانه گفتگوی 
زنده همه خبرنگاران به میدان آمده بود، در شرایطی که سریال 
»صدراعظم«)امیرکبیر( در حال پخش بود، این خبرنگار، سؤال 
او و جواب غیرمکفی رییس جمهور را کال سانسور کرد تا احمدی 
نژاد با لبخند همیشگی اش از روی آنتن برود و مرتضی حیدری 

هم بتواند، شبی بسیار آرام برای همه بینندگان آرزو کند! 

با هماهنگی دفتر رییس جمهور بود 
»با هماهنگی دفت��ر رییس جمهور بود«؛ این مه��م ترین جمله 
مدیر روابط عمومی رس��انه ملی س��ید تقی س��هرابی بود که در 
واکنش با اتفاق دیشب ارایه ش��د. وی گفت: همه جزئیات برنامه 
و اتفاقات آن با هماهنگی معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 

رییس جمهوری بوده است و 
درباره دالیل آن باید از همان 

دوستان بپرسید.
وی ادامه داد: این گونه نبوده 
است که سازمان صدا و سیما 
رأسا دخل و تصرفی در برنامه 
کرده باش��د و هر اتفاقی که 
افتاد با هماهنگی دوستان در 

ریاست جمهوری بوده است.
ب��ه  پاس��خ  در  س��هرابی 
ای��ن که آی��ا ای��ن روی��ه را 
شیوه ای مناس��ب در پخش 
برنام��ه ای با ای��ن اهمیت و 
 حساس��یت می دانید، گفت: 
این که این بهترین شیوه بود 
یا خیر، مس��أله ای اس��ت که 
بای��د مورد کارشناس��ی قرار 
گیرد و م��ن نمی توانم بدان 

پاسخ دهم.
مدیر روابط عمومی رس��انه ملی همچنین تأکید کرد: در چنین 
برنامه هایی نمی شود فی البداهه تصمیم گرفت و همه اتفاقات با 
هماهنگی معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری 
بود. زمان و م��کان و چگونگی برگ��زاری این برنامه ه��ا کامال با 
هماهنگی صورت می گیرد.وی در پاس��خ به ای��ن که آیا پیش از 
برنامه هماهنگ شده بود که سؤال خبرگزاری مهر پخش نشود، 
عنوان کرد: من در آن جلسه هماهنگی حضور نداشته و از جزئیات 

آن کامال بی خبرم. 

پشت پرده قطع گفتگوی زنده احمدی نژاد

 حجاب در ترکیه در شب سانسورچه گذشت؟ 
با  12  میلیون  امضا کلید می خورد 
 ریی��س س��ندیکای کارکنان بخ��ش دولت��ی ترکیه از 
جمع آوری بیش از 1۲میلیون امضا به منظور مخالفت با 
قانون ممنوعیت حجاب برای کارکنان دولتی این کشور 
خبر داد. »احمد گون دوغدو« رییس سندیکای کارکنان 
در بخش دولتی ترکیه اعالم ک��رد که1۲میلیون و300 
هزار امضا در اس��تان های مختلف این کشور به منظور 
 مخالفت ب��ا قانون ممنوعی��ت حج��اب در دوایر دولتی 
جمع آوری شده است .وی با اش��اره به این که امضاهای 
جمع آوری ش��ده به نهاد نخس��ت وزی��ری ترکیه ارایه 
خواهد ش��د، گفت: »ما خواس��تار انج��ام اقدامات الزم 
هستیم و این وظیفه، دیگر برعهده نهاد نخست وزیری و 

مجلس ملی ترکیه است.« 

 تسلیت نخست  وزیر 
گینه بیسائو  به ایران

سفیر کمیسیون بین المللی حقوق بشر در لبنان طی دیدار 
با سفیر ایران در لبنان،  مراتب تسلیت و همدردی نخست 
وزیر گینه بیس��ائو و کمیس��یون بین المللی حقوق بشر و 
پارلمان بین المللی امنیت و صلح را به مناس��بت شهادت 
مهندس حسام خوشنویس ابالغ کرد. هیثم بوسعید سفیر 
کمیسیون بین المللی حقوق بشر در لبنان،  مراتب تسلیت و 
همدردی نخست وزیر گینه بیسائو و کمیسیون بین المللی 
حقوق بشر و پارلمان بین المللی امنیت و صلح را به مناسبت 
شهادت مهندس حسام خوشنویس رییس ستاد بازسازی 

لبنان، به مردم و مسئولین ایرانی ابالغ کرد.

قطعا ایران از موضع قدرت 
وارد مذاکرات می شود

مهمان پرس��ت تأکید کرد: مذاکره زمانی مفید اس��ت که از 
موضع برابر و با حفظ احترام طرف مقابل باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این که شرایط 
سیاس��ی فعلی یکی از حس��اس ترین دوران تاریخی برای 
کشور ما در تحوالت منطقه ای و بین المللی است به بیانات 
 رهبر معظم انق��الب درباره این که در پی��چ تاریخی بزرگی

 به سر می بریم، اشاره کرد و افزود: در شرایط تعیین کننده ای 
قرار داریم که می تواند تحوالت را به گونه ای اساسی در آینده 

تغییر دهد. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

برای انتخابات دنبال پیرمردها 
نباشید؛ جوان ها هستند

رییس سازمان بازرسی کل کشور 
حجت االسالم مصطفی پورمحمدی

رهبر معظم انقالب در س��ال80 فرمان 8 ماده ای را دادن��د که بعد از آن 
نیز کار های زیادی همچ��ون اصالح نظام بانکی، قانون محیط کس��ب و 
کار، قانون اصل 44 و قانون ارتقای س��المت اداری مطرح شد. در حالت 
فعلی وضع چرخش مالی معلوم نیس��ت و حتی اگر نظارت هم زیاد شود 
در زیرساخت های اقتصادی ضعف هایی اساس��ی داریم. از طرف دیگر در 
زمان انتخاب��ات نباید به دنبال 
چهره های تکراری باشیم. مگر 
فقط هاش��می و خاتمی رقیب 
ما هس��تند؟ هرکس که دوره 
ریاست جمهوری اش تمام شد، 
طبق نظام گ��ردش مدیریتی 
مدرن امروز دنیا باید کنار برود 
و تکرار نش��ود و من نیز مدافع 

سرسخت این تئوری هستم. 
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گزارش آژانس برای مه آلود کردن فضای رسانه ای دنیا 

رییس مجلس با انتقاد از گزارش اخیر دبی��رکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی تأکید کرد: 
مذاکرات ایران با گ��روه1+5 تنها در چارچوب ضوابط قانونی وNPT انجام خواهد ش��د. علی 

الریجانی  گفت: ایران همیشه از گفتگوهای سازنده با آژانس حمایت کرده است. 
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 تصویب تحقیق و تفحص
 از خودروسازان

اجازه نمی دهیم شهر با 
سعی و خطا اداره شود 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اکثریت قاطع، تحقیق و تفحص از صنایع 
خودروسازی را تصویب کردند.

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در نشس��ت علنی ۶ اس��فند با 18۹ 
رأی مواف��ق، 3 رأی مخالف و ی��ک رأی ممتنع، تحقی��ق و تفحص از صنایع 
خودروس��ازی کش��ور را تصویب کردند. روح اهلل عباس��پور جانی سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن به گزارش تهیه شده در این کمیسیون اشاره کرد و 
گفت:  ابتدا کمیسیون تقاضای جمعی از نمایندگان در این مورد را مورد بررسی 
قرار داد و در دو جلسه این موضوع با وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی 
قرار گرفت و در نتیجه انجام تحقیق و تفحص به تصویب اکثریت اعضای حاضر 

در کمیسیون رسید. 

ش��هردار تهران با بیان این که من با تمام وجود به جامعه مهندسی اعتماد و 
اعتقاد دارم گفت: امید اس��ت که در بخش ساخت و س��ازهای شهر و ساخت 
مسکن بتوانیم موفق تر از گذشته عمل کنیم و مانند پروژه های عمرانی که امروز 
افتخاری برای شهر محسوب می شوند، بتوانیم در حوزه مسکن و معماری هم 

افتخارات بزرگی برای شهر و کشور به دست بیاوریم.
محمد باقر قالیباف در همایش روز مهندس ب��ا بیان این مطلب افزود: یکی از 
مهم ترین علت های حضور من در جمع شما مهندس��ان این است که از شما 
که افتخارات بزرگی را در ش��هر رقم زده اید تقدیر و تشکر کنم و البته من در 
هر پروژه ای که افتتاح می ش��ود به ویژه پروژه های بزرگ و فرا ملی، از جامعه 

مهندسی در کنار جامعه کارگری تقدیر و تشکر می کنم.

به نظر می رسد مدیرعامل معزول س��اتا قربانی اعتماد به برخی 
اعضای خوش ظاهر شبکه قدرتمند سلطان بازار پتروشیمی شده 

و هزینه زیاده خواهی آنان را پرداخته است. 
حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 

)ساتا( با حکم وزیر دفاع برکنار شد.
اگرچه درباره دالیل برکناری مدیرعامل ساتا هنوز اخبار رسمی 
منتشر نشده است، اما بعضی منابع مطلع، این برکناری ناگهانی را 
از اولین پس لرزه های بازداشت سلطان بازار پتروشیمی می دانند.

بر اساس این گزارش، شبکه فساد سلطان پتروشیمی در تالش 
برای قبضه کردن تجارت محصوالت پتروش��یمی ایران و از دور 
 PCC خارج کردن بزرگ ترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی
از عرصه تجارت بین المللی محصوالت پتروشیمی، قصد داشت 
تجارت محصوالت پتروش��یمی را در شرکت جدیدی متمرکز و 

سازماندهی کند.
بر این اساس علیرغم ارایه هشدارهای متعدد درباره سابقه فساد 
مالی و بازداشت و محکومیت سلطان یاد شده به مسئوالن ساتا، 
وی با اعمال نفوذ برخی اعضای ش��بکه خود مسئولیت حساس 
 تری گرفت و به سمت مدیریت عاملی یکی از شرکت های گروه  

سرمایه گذاری وابسته به ساتا برگزیده شد.
با این وجود به نظر می رسد علیرغم واکنش سریع وزارت دفاع به 
این مسأله،  مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضای 

این شبکه شده و هزینه زیاده خواهی آنان را پرداخته است.
برخی اعضای این شبکه با س��ابقه حضور طوالنی مدت در شستا 

و از بین بردن ش��رکت های تحت مدیریت خود، با نابود ش��دن 
منابع مالی و ارزش این شرکت ها در بورس و دیگر نهادها تالش 
کردند با نزدیک شدن به ساتا، عالوه بر یافتن یک حوزه بکر مالی 
و اقتصادی، از اعتبار نیروهای مس��لح در تعام��ل اقتصادی خود 

سوءاستفاده کنند.
گفته می شود برخی اعضای شبکه نزدیک به سلطان پتروشیمی 
از اعتبار به دس��ت آمده از منابع مالی کالن در دس��ترس خود و 
همچنین عملکرد شبکه ای و منسجم  و تأیید متقابل یکدیگر برای 
نزدیک شدن به نهادهای مختلف از جمله سازمان تأمین اجتماعی 

نیروهای مسلح سوء استفاده کرده اند.
عالوه ب��ر آن، اف��راد اصلی این ش��بکه با ش��رکت در جلس��ات 
کمیسیون های مختلف مجلس و با ارایه اطالعات غلط و رایزنی و 
فریب بعضی نمایندگان، تالش می کنند، قوانین مورد نیاز خود را 
با ظاهری مشروع به تصویب مجلس شورای اسالمی برسانند، تا 

بتوانند از رانت های مختلف به صورت قانونی بهره ببرند.
به این ترتیب است که بعضا قوانینی منطبق با منافع عده ای معدود 
و متضاد با منافع ملی با فریب برخی نمایندگان به تصویب مجلس 
شورای اسالمی می رسد که از آن جمله می توان به قیمت گذاری 

ارزان گاز خوراک پتروشیمی ها اشاره کرد.
بر این اساس با بازداش��ت سلطان پتروش��یمی به نظر می رسد 
عزم قوه قضائیه برای برخورد با متهمان دانه درش��ت اقتصادی و 

اخاللگران بزرگ نظام اقتصادی کشور جدی تر شده است.
به گزارش فارس رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم آذربایجان 
در ۲8 بهمن ماه۹1 فرمودند: » چند سال قبل از این، بنده درباره  
فساد اقتصادی، به رؤس��ای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی 
 مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود و عمال با فساد 
مبارزه کنید. هی بگوییم مبارزه با فس��اد اقتصادی. خب، کو؟ در 
عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاس��ت که انسان را متأثر 

می کند.«
حال با توجه به منوی��ات رهبر معظم انقالب بای��د دید اراده قوه 
قضائیه برای برخورد جدی با مفاس��د اقتصادی اراده ای محکم و 

ادامه دار است یا نه.

یکی از سرداران هشت سال دفاع مقدس گفت: به اذعان یکی از 
فرماندهان نظامی آمریکا، امروز اس��رائیل در محاصره جمهوری 
اس��المی ایران قرار دارد و آن زمان که از نیل تا فرات در محاصره 

نیروهای اسرائیلی بود به سر آمده است.
سردار مسجدی در پنجمین سالگرد شهادت عماد مغنیه گفت: 
حزب اهلل لبن��ان ارایه دهنده الگوی جنگ ه��ای نامنظم در برابر 

ارتش کالسیک رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: موازنه مقاومت و وحش��ت به صورت توأمان توس��ط 
حزب اهلل لبنان در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی رقم 
خورده است و امروز لبنان خط مقدم جمهوری اسالمی ایران در 
منطقه خاورمیانه است. به اذعان یکی از فرماندهان نظامی آمریکا 
که چندی پیش گفته بود، امروز اسرائیل در محاصره جمهوری 
اسالمی ایران است و آن زمان که از نیل تا فرات در محاصره این 

کشور بود به سر آمده است.
این س��ردار هش��ت س��ال دفاع مقدس با بیان این که سازمان 
اطالعاتی آمریکا و سازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیستی برای 
به دست آوردن اطالعاتی از ش��هید مغنیه میلیون ها دالر جایزه 
تعیین کرده بودند، گفت: وظیفه تجلیل، قدرشناسی و یاد شهدا را 
بر عهده داریم. شهدا بهترین سرمایه زندگی شان که جانشان بود را 
تقدیم کردند، اما تنها کسی که می تواند از شهدا قدرشناسی کند، 
فقط خداست. شهید عماد مغنیه یکی از سرداران شهید و یکی از 
فرزندان مکتب تشیع بود. ش��هدای متعددی قبل، حین و بعد از 
انقالب اسالمی در عراق، لبنان، افغانستان و فلسطین جان و خون 

خود را تقدیم اعتالی توحید و مکتب اسالم کردند.
سردارمس��جدی افزود: خانواده ش��هید مغنیه سه شهید تقدیم 
اسالم کرد و ش��هدای حزب اهلل لبنان و مقاومت در راه خدمت به 

اسالم جانفشانی کردند.
وی س��پس با تش��ریح جایگاه منطق��ه ای و ژئوپلتیک حزب اهلل 
لبنان، اظهار داشت: بنیانگذاری و سازماندهی حزب اهلل قدرتمند 
لبنان ریشه در انقالب اس��المی ایران دارد. حزب اهلل امروز بسیار 
مس��تحکم تر از گذشته در برابر رژیم صهیونیس��تی ایستاده و از 
خاک لبنان دفاع می کند. طی جنگ های رژیم صهیونیس��تی با 
کش��ورهای عربی تا قبل از جنگ 33 روزه، جبهه پیروز همواره 
صهیونیست ها بودند و در هر حمله بخشی از سرزمین های اسالمی 
به اش��غال این رژیم در می آمد، اما در اولین جنگ مستقیم این 
رژیم با حزب اهلل لبنان، رژیم صهیونیستی تسلیم عظمت مقاومت 

جوانان فلسطینی و لبنانی شد.
این سردار دفاع مقدس افزود:  حزب اهلل درس مقاومت را عالوه بر 
جوانانش به فلسطینی ها نیز آموخت. شهروندان فلسطینی امروز 
می دانند هیچ راهی در مقابل رژیم صهیونیس��تی به جز سالح، 
جنگ و مقاومت ندارن��د. جنگ ۲۲ روزه ادام��ه مقاومت جنگ 
33 روزه بود. شکست رژیم صهیونیستی در جنگ های ۲۲ و 33 
روزه و سرشکس��تگی ابهت نیروهای نظامی و امنیتی این رژیم 
در یورش به غزه باید توسط نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی 
جبران می شد، ولی حزب اهلل لبنان در جنگ هشت روزه به دفاع 
از سرزمین غزه پرداخت. در این جنگ کار به جایی رسید که رژیم 
صهیونیستی از آمریکا و سازمان های بین المللی درخواست کرد 
که جنگ را متوقف کنند و این نی��روی مقاومت بود که برای این 

رژیم اشغالگر شرط و شروط گذاشت.
سردار مسجدی افزود: امروز سیدحسن نصراهلل و جوانان لبنانی 
و فلس��طینی همچون کوهی مقاوم در برابر رژیم صهیونیس��تی 
ایس��تادگی می کنن��د و ای��ن رژیم هی��چ گاه حمله مج��دد به 
سرزمین های اشغالی را در س��ر نخواهد پروراند. بر همین اساس 
بود که رژیم صهیونیستی، جنوب لبنان را در سال۲000 میالدی 

ترک کرد.

بین المللاختالس

امروز اسرائیل در محاصره ایران قرار دارداولین پس لرزه  بازداشت سلطان پتروشیمی

درگفتگوی 
احمدی نژاد با 

رسانه ها در این 
فاصله، پرسش 

های کلیشه ای، بی 
اثر و هماهنگ شده 
پرسیده شد و تنها 
پرسش چالشی نیز 
که از سوی خبرنگار 

خبرگزاری مهر 
مطرح شد، به 

طور کامل حذف و 
سانسور شد



یادداشت

گشتی در اخبار

 خروجی کسری اختصاص آب 
به یک میزان جدی به یزد

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان
محمد مهدی اسماعیلی

در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در خصوص تالش برای رهاسازی 
کشت بهاره به نتایج روش��نی برای تأمین آب کشت بهاره رسیدیم. در 
هر صورت تالش ما بر این اس��ت که زنده رود برای ایام آتی جاری شود. 
البته در بخش صنعت نیز ما صرفه جویی و کاهش مصرف قابل توجهی 
را ش��اهد بودیم، ام��ا اکنون با وج��ود همه تمهیدات الزم و مش��کالت 

صرفه جویی قاب��ل توجهی در 
بخش ش��رب با اعم��ال صرفه 
جویی محقق شده است. جلسه 
مش��ترکی نیز در اس��تانداری 
اصفهان و با حضور مس��ئوالن 
استان یزد برگزار شد که نتیجه 
خروجی آن کسری اختصاص 
آب به یک میزان جدی نسبت 

به گذشته است.
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چهره روز
رونمایی از اولین خودرو ویژه عملیات اورژانس 

اولین خودرو مجهز ب��ه امکانات پیش��رفته مخابراتی یا خودرو وی��ژه عملیات بحران 
اورژانس) EOC( که بدون هیچ امکان ارتباطی نیز می تواند فعالیت کند، با حضور سردار 

مؤمنی، فرمانده پلیس راهور و حسن امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت رونمایی شد.
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آرامش بهاری در چهار 
بقعه در خمینی شهر  

 اس��تاندار اصفه��ان گف��ت:  مدیریت آب بای��د یکپارچ��ه و ملی باش��د؛ زیرا 
دخالت های غیرمس��ئوالنه برخی افراد مش��کالتی را به وجود آورده اس��ت. 
 علیرضا ذاکراصفهانی در همایش علمی دستاورد بازسازی های گذشته و نقش 
ساخت و ساز مقاوم در اصفهان افزود: هر فردی نباید درباره طرح های آبرسانی 
کشور دخالت کند و مش��کالت و پیچیدگی هایی را به وجود آورد. وی تأکید 
کرد:  این دخالت ها هیچ مش��کلی را از بحران خشکس��الی و آب حل نخواهد 
کرد. به گفته استاندار اصفهان، صنایع استان با وجود تحریم ها و خشکسالی، 
بسیار مقاوم عمل کرده و با مشکالت مبارزه کردند. وی با بیان این که موضوع 
خشکسالی به عنوان چالش اصلی اس��تان اصفهان نیازمند مدیریت ویژه در 
بخش های صنعت، شرب و کشاورزی است، تصریح کرد: مسکن و اشتغال بدون 

آب معنایی ندارد و معیشت مردم به این موضوع مرتبط است.

سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی ش��هر از اجرای طرح 
 آرامش بهاری وی��ژه تعطی��الت ن��وروز در امامزادگان این شهرس��تان 

خبر داد.
حجت االسالم عبداهلل مرندی با اعالم این که در راستای تحقق منویات 
رهبر معظ��م انقالب مبنی ب��ر تبدیل بق��اع متبرکه به قط��ب فرهنگی 
این طرح در ایام تعطیالت نوروزی برگزار می ش��ود، بیان داش��ت: طرح 
آرامش بهاری در چهار بقعه متبرکه این شهرستان که مورد اقبال مردم 
 است، برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: امامزاده سید محمد، سید ابراهیم 
درب سید، سید محسن تیرانچی و شاه ابوالحسن دستگرد قداده، مجری 
طرح آرامش بهاری در شهرس��تان خمینی شهر هس��تند که همزمان با 

مراسم تحویل سال، برنامه هایی در این بقاع متبرکه اجرا خواهد شد.

مدیریت آب باید 
یکپارچه باشد

داوود فاطم��ه دوس��تی بیش از 
 شیخ جبلی 

  
20 س��ال اس��ت ن��گاه 
تحقیرآمیز ک��م خردانی را 
تحمل می کند که یادش��ان رفته بن��ی آدم اعضای 
یکدیگرند: » سه س��اله بودم که با شیطنتی کودکانه 
وقتی پدر و مادرم برای کار بیرون از خانه بودند، باعث 
انفجار بخ��اری خانه ش��دم و ای��ن اتف��اق منجر به 
سوختگی85 درصدی من ش��د.« فاطمه که زندگی 
ایده آلی را در کنار پدر و م��ادرش تجربه می کرد، با 
وقوع این حادثه، تاریکی را میهمان رویاهای کودکانه 
اش کرد: » پس از سوختگی 11 روز در کما بودم و دیگر 
پزشکان از من قطع امید کرده بودند. « پس از 11 روز 
از کما بیرون آمد و رنگ سیاه دنیار را با چشمانش دید، 
در حالی که دائما بر لب آیه پشیمانی را جاری می کرد. 
تنها میعادگاه او بیمارس��تان و دلخوشی اش در رنج 
سوختگی نگاه های پرمهر و دلسوز مادرش بود: »آنقدر 
کوچک بودم که درد سوختگی امانم را بریده و تاب و 
 توان دیگر برای من نگذاش��ته بود. هن��وز دردهای
  22 سال پیش روحم را آزار می دهد. «  او می گوید:

» در هن��گام انجام عم��ل های »گ��راف«، بدترین و 
زجرآورتری��ن روزهای زندگی ام را م��ی گذراندم، به 
ط��وری ک��ه  در هرلحظ��ه از عم��ل آرزوی م��رگ 
می کردم«. پدر و مادرش پس از سال ها درد دیدن 
فرزند خود در تخت های بیمارستان عمرشان به پایان 
آمد و فاطمه را ترک کردند. فاطمه، در حالی که اشک 
 از چش��مانش جاری ش��د، با صدای لرزان می گوید:

» مادرم دوسال شبانه روز در کنار تخت بیمارستان 
پرس��تاری ام را می کرد، ناراحتی ریوی از آن دوران 
برایش به جا ماند و طولی نکشید که تنهایم گذاشت.« 
او مقصراصلی رفتن مونسش از این دنیا را تشخیص 
اشتباه پزشکان می داند:  » پزشکان با تشخیص اشتباه 
بیماری مادرم باعث کهنه شدن بیماری اش شدند که 
به فوت او منجر شد. پزشکان مقصر حتی عذرخواهی 
هم نکردند و اشتباه را جزئی از پزشکی می دانستند.« 
صدای گریه های فاطمه در جنجالی بی وقفه با سکوت 
درآمیخته بود؛ جنجالی که دیگر توان را از او برای ادامه 

دادن صحبت هایش ربوده بود. 
 فاطم��ه 26 س��اله ش��ده  و دیگ��ر نم��ی توان��د

نگاه های تحقیر آمیز مردم را تحمل کند. گالیه های او 
از مردم پایان نداشت. تنهایی و احساس رنج فاطمه از 
نگاه های توهین آمیز و پر از تحقیر مردم در سال 86 با 
رفتن مادرش شدت گرفت: » موقعی که در خیابان رد 
می شوم و یا این که برای کاری سراغ کسی می روم، 
طوری به من نگاه می کند که گوی��ا جن دیده و تا به 
حال چند بار شده که با دیدن من تعدادی از دخترها 

جیغ کشیده و پا به فرار گذاشته اند.« 
بعد از مادرت چه کس�ی از تو پرس�تاری 

می کرد؟
 پدرم همراه با س��ه برادرم تنها سرمایه های زندگی 
من بودند که می توانستم محبت را از نگاهشان ببینم.

چرا پدرت همراهت نیست؟
)درحال��ی که دس��ت ه��ای ورم کرده ک��ه حاصل 
سوختگی بود را برای پاک کردن اشک های صورت 
سوخته اش باال می برد(: پدرم فوت کرد، بدون این که 
حتی جلوی کسی برای خرج درمانش سر خم کند. 
غم فراق مادر و زخم کودک سوخته اش قلبش را به 
درد آورده بود. هم اکنون سه برادرم برای من مانده اند.

گریه های ادامه دار فاطم��ه، تا چند دقیقه ای ما را از 
فضای پرسش و پاسخ دور می کند.

در لحظه انفجار و آتش سوزی آیا کسی هم 
به کمکت آمد؟

 من در آن دوران خیلی کوچ��ک بودم و عمق حادثه 
نمی گذارد تا دیگر تصاویر به صورت ش��فاف به یادم 
بیاید، ولی گفته ها حاکی از آن است که هیچ کدام از 

همسایه ها برای کمک نیامدند.
دائم پی��ش خود زمزم��ه می کرد ک��ه کاش آن روز 
پای��ان عمرم ب��ود و این لحظه ه��ا را نم��ی دیدم: » 
دیگرامید به زندگی ندارم و بارها خواستم تا به دیدار 
 مادر و پدرم بروم، ولی هنوز هم کس��انی هستند که

 می دانند محبت چیس��ت. می دانند که آخرتی هم 
وجود دارد.« فاطمه نمی داند هزینه های عمل هایش 
چقدر است، هنوز مش��خص نیست تا بهبودی کامل 
 اوچقدر دیگر باید هزینه کرد، ولی می داند که تا کنون 
پول ه��ای هنگفت��ی را دکتره��ا ب��رای درمانش از 
والدینش گرفته اند، اما دیگر س��رمایه ای برای آنها 
نمانده که فاطم��ه بتوان��د آن را برای ادام��ه درمان 
 به پزش��کان بده��د. او درب��اره پزش��کان معالجش 
می گوید: » تنها عده معدودی از پزشکان با دلسوزی 
به مداوای من پرداختند، ولی گویا برخی ازآنها بدن 
من را وسیله ای برای آزمایش دانشجوهای خود قرار 

داده بودند.«
 آیا دوس�تانی هم داری که با تو رفت و 

آمد کنند؟
»هرکس من را می بیند از من دوری می کند، گویی 
بیمار مبتال به ویروس خطرناکی را دیده اند. با لحن بد 
و سخنان تکان دهنده ای از من دوری می کنند. بارها 
 شده که در اتوبوس یا در خیابان از من فرار کرده اند.«

س��خنان تکان دهنده مردم قل��ب او را آزرده و تمام 
نقطه های امی��د را ب��رای ادام��ه راه از او دریغ کرده 
بود. ولی هنوز برخالف صحب��ت هایش می توان پی 
برد که روزنه هایی از امید ب��رای درمان برای او باقی 
مانده اس��ت. فاطمه پس از س��ه بار قبولی در کنکور 
جرأت حضور در بین دانش��جویان و ادامه تحصیل را 
به خود داده بود و این را ادای دی��ن به پدر و مادرش 
می دانس��ت. او اعتقادی به ادامه تحصیل نداشت و 
تنها این کار را برای ش��ادی روح پدر و مادر و جبران 
زحماتش��ان می ک��رد: » تنها دو دوس��ت صمیمی 
 دارم که با من هستند، بقیه دانشجویان یا از من فرار 
می کنند و ی��ا این که با جمالت��ی تحقیرآمیز من را 

می رنجانند.«
او از یکی از اس��تادان خود هم گالیه می کند:» وقتی 
استادی که ادعای فرهنگ و فرهیختگی دارد با لحن 

تحقیرآمیز با من صحبت می کند، دیگر نمی توان از 
دیگران انتظار داشت!«ماهی 35 هزا تومان، تنها پولی 
که از سازمان بهزیستی دریافت می کند. پس از خرج 
هایی که برای درمان او پرداخت شده، دیگر پولی برای 
آنها باقی نماند و حتی خانه خود را برای ادامه درمان 
فروختند. هم اکن��ون در خانه اس��تیجاری همراه با 
س��ه برادر خود زندگی می کند:» درآمد برادرهایم؟ 
 ب��رای ادامه درم��ان؟ دو ب��رادرم برای ام��رار معاش 
به صورت ش��یفتی در جنوب کش��ور کار می کنند، 
 به طوری ک��ه ه��ر 15 روز یکی از آنها خانه اس��ت و 
15 روز بع��د،  ب��رادر دیگ��رم.« درآم��د برادرانش را 
 تنها برای گذران زندگی کافی م��ی داند و می گوید: 
» با این درآمد می توانیم زندگی خود را ادامه دهیم و 
دیگر پولی برای درمان باقی نمی ماند. « دست های 
ورم کرده و صورت معصومش؛ هراز چندگاهی اشک را 
میهمان چشمانش می کرد. او دل خوشی از مسئولین 
که درخواست کمک برای آنها فرستاده بود، نداشت: 
 »تا کنون س��ه بار برای رییس جمهور نامه ارس��ال 
کرده ای��م، ولی هیچ پاس��خی دریافت نک��رده ایم، 
 حتی پیگیر نامه ها بودی��م که به نهاد رییس جمهور 
می رسد ولی هیچ عکس العملی نسبت به این نامه ها 
 تا کنون صورت نگرفته است.« فاطمه اعتقاد دارد که 
انس��ان هایی همچون من نیازمن��د کمک خیرین 
 هس��تند: » چ��را بای��د پول ه��ای هنگفت��ی خرج 
همایش ها و حتی مدرس��ه س��ازی هایی ش��ود که 
اکثر آنها برای ریا صورت می گیرد؟« دائما اندیش��ه 
های مسئوالن کش��ور برای آس��ایش مردم به ذهن 
خطور م��ی کرد که فاطم��ه اصاًل از آن دل خوش��ی 
 نداش��ت. فاطمه دوس��تی االن بیس��ت و ششمین

س��ال از عمر خود را س��پری می کن��د و دیگر هیچ 
دلخوش��ی برای ادام��ه راه ن��دارد. او م��ی گوید که 
 امی��د ن��دارد، ول��ی دل��ش چی��ز دیگ��ری گواهی 
می دهد. او پیش ما آمد تا برای اولی��ن بار درد و دل 
کند شاید کسی پیدا ش��ود و پاسخ س��ال ها رنج او 
را که والدینش ب��رای آن جان دادن��د، بدهد. فاطمه 
نمی توان��د به مدرس��ه ای برود که اس��م خیرش بر 
 س��ر در آن مدرس��ه نق��ش بس��ته اس��ت. او تنه��ا 
می خواهد آن خیر یک بار هم که ش��ده بدون هیچ 
چش��م داش��تی از دنیا خرج درمانش را متقبل شود 
و یا این که س��ازمان ها و نهادهایی ک��ه ادعای مردم 
 دوس��تی و کمک به هم ن��وع دارند، با کم��ک به او 

جامه عمل به صحبت هایشان بپوشانند.

از نگاه های تحقیرآمیزخسته شده ام

دستانی محتاجتان هستند

آب شرب در یزد جیره بندی 
می شود

به گزارش اصفهان امروز و به نقل از مهر، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان یزد گفت: به دنبال وقایع رخ داده در طول مسیر خط انتقالی آب به یزد، 
آب شرب از امروز در یزد جیره بندی می شود. علی اسالمی در نشستی خبری 
اظهار داش��ت: با بروز مشکالتی در مناطق س��یان، غارنه و اژیه در اصفهان و 
تخریب تجهیزات انتقال آب به یزد توسط عده ای از معترضان این مناطق، آب 
انتقالی از دو روز گذشته به روی یزد بسته شده و هم اکنون در حال استفاده از 
مخازن شهر هستیم. اسالمی یادآور شد: استان یزد از نظر مخازن آب شیرین 
بسیار فقیر است و با این روند با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای یزد نیز در این نشست به تشریح وقایع رخ داده در خط 
انتقالی آب در مناطقی از اصفهان خبر داد و اظهار داشت: روز جمعه، چهارم 
اسفندماه مطلع شدیم در منطقه سیان، غارنه و اژیه، عده ای از مردم به مسیر 
خط انتقالی آب تعرض کردند و در کیلومتر 203 و 250 از این خط در منطقه 
غارنه، خط و تجهیزات حوضچه پمپاژ آب را شکستند. وی ادامه داد: به دنبال 
این اتفاق، از ساعت 12 دو روز پیش آب انتقالی به سمت یزد قطع شد؛ زیرا 
با هجوم این افراد، تأسیسات به شدت آسیب دید و معترضان حتی اقدام به 

آتش زدن تجهیزات و تهدید به مرگ نگهبانان کردند. 

زاینده رود آخر فروردین جهت 
کشت بهاره باز می شود

رییس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان از برگزاری جلسات متعددی میان 
مس��ئوالن و نمایندگان کش��اورزان اصفهان خبر داد و گفت: در جلسه روز 
گذشته برای باز ش��دن زاینده رود و اختصاص آب کش��ت بهاره کشاورزان 
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زاینده رود باز خواهد شد. 
اس��فندیار امینی در خصوص تغییر خط مرزی زاینده رود بین استان های 
اصفهان و چهار محال و بختیاری و رسیدن آن به عمیق ترین نقطه در یاچه 
س��د زاینده رود، تصریح کرد: کام��ران، نماینده م��ردم اصفهان در مجلس 
شورای اس��المی در جلس��ه دیدار با معاون اول رییس جمهور این مطلب را 
مطرح نمود و وعده رفع این مش��کل داده ش��د. امینی با اش��اره به اعتراض 
اخیر کش��اورزان تصریح کرد: در جلس��ه روز گذش��ته مس��ئوالن استانی، 
 وعده حل مش��کل تغییر خط مرزی زاینده رود بین اس��تان های اصفهان و 
چهار محال بختیاری داده شد و کش��اورزان نیز قول حفظ آرامش دادند، به 
شرطی که در اولین فرصت اسناد مربوطه رونمایی شود. وی افزود: کشاورزان 
معترض معتقدند در صورتی که خط مرزی دو اس��تان به عمق دریاچه سد 
زاینده رود منتقل شده باشد، امید جریان دوباره زاینده رود از دست می رود. 

 استقالل وکال منوط به اصالح 
سیستم دستگاه قضایی است

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر وکال استقالل می خواهند 
ابتدا باید سیستم دستگاه قضایی کشور اصالح شود؛ زیرا وکال هر چقدر غنی 
باشند، اگر مشکالت دستگاه قضایی برطرف نشود، استقالل آنها راه به جایی 

نخواهد برد. 
حمیدرض��ا طباطبایی در جش��ن اس��تقالل کان��ون وکالی دادگس��تری 
اصفهان اب��راز عقیده ک��رد: خروجی دس��تگاه قضایی در س��ال های اخیر 
با وج��ود تالش ه��ا و زحماتی که کش��یده می ش��ود، مورد رضایت اقش��ار 
جامعه نبوده اس��ت. نایب رییس کمیس��یون قضایی مجلس با بیان این که 
چالش های مختلفی سر راه دس��تگاه قضایی است، ادامه داد: تغییر سازمان 
 قضاوتی کش��ور پس از انقالب، یکی از علت های عدم رضایت مردم اس��ت.

به عنوان نمونه ریاس��ت قوه قضاییه وقت، دادسرا را منحل می کند و دادگاه 
عمومی و انقالب را تشکیل می دهد، اما رییس بعدی دادسرا را احیا و سازمان 
قضاوتی کش��ور را تغییر می دهد و حتی آیین دادرسی کیفری جدید که در 
ماه های آینده نیز به تصویب خواهد رسید در سازمان قضاوتی کشور تغییر 
خواهد داد. طباطبایی اضافه کرد: شورای حل اختالف به عنوان مرجعی برای 
صلح و سازش تشکیل شد، ولی اکنون به محل صدور رأی تبدیل شده است. 

 جاده های اصفهان 
در انتظار میهمانان نوروزی

مدیر بخش راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان به ایرنا 
گفت: برای انجام عملیات راهداری ن��وروز، 65 گروه با 700 نیرو در نظر 
 گرفته شده است. مجید دوست محمدی اظهار کرد: تعداد 450 دستگاه 
ماشین آالت س��نگین و نیمه س��نگین راهداری و 100 اکیپ امدادی و 
تعمیری نیز به مسافران خدمات ارایه می دهند. وی افزود: 98 گروه گشت 
جاده ای به همراه 100 راهدارخانه ثابت و موقت نیز برای نوروز 92 تدارک 
 دیده شده اس��ت. وی گفت: کار این تیم ها از 20 اس��فند سال جاری تا 
20 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. دوست محمدی با اشاره به 
این که هر سه ساعت رانندگی مستمر نیازمند استراحت است، گفت: در 
نقاط پرحادثه و فاصله30 کیلومتری شهر اصفهان ایستگاه هایی مستقر 

می شود تا رانندگان را ترغیب به پیاده شدن و استراحت کنیم. 

 تعطیل کردن زود هنگام مدارس 
تخلف است

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  به ایمنا گفت: 
هیچ برنامه ای برای زود تعطیل کردن دانش آموزان قبل از شروع تعطیالت 
نوروز، از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان پیش بینی نشده 
است. نجیمه باجالن ضمن تأکید بر حضور دانش آموزان تا آخرین روزهای 
ماه پایانی سال در مدارس، اظهار داشت: طبق قانون هیچ ضرورتی برای 
تعطیلی زودهنگام مدارس در اس��فندماه وجود ندارد. وی با بیان این که 
مدارس نی��ز موظف به فعالیت و حض��ور دائم معلمان و کادر آموزش��ی 
هستند، خاطرنشان کرد: در صورتی که مدرس��ه ای به صورت اختیاری 
اقدام به تعطیلی دانش آموزان زودتر از موعد مقرر کند، تخلف محسوب 
شده و با آن برخورد می ش��ود. معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان توزیع پیک های نوروزی بین دانش آموزان در هفته آخر 

اسفندماه را نیز در این راستا عنوان کرد.

 تغییر کاربری 500 متر 
از اراضی وقفی سده لنجان

سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان لنجان از تغیی��ر کاربری و 
واگذاری 500 متر از اراضی موقوفات کشاورزی به تجاری در شهر سده 
لنجان خبر داد. محمدرضا ترحمی گفت: طی توافق صورت گرفته توسط 
اوقاف و شهرداری س��ده لنجان، 500 متر از اراضی موقوفات کشاورزی 
که در مصالی قدیم این ش��هر بود، تغییر کاربری پیدا کرده و به تجاری 
تبدیل می شود. وی افزود: پس از تغییر کاربری زمین کشاورزی و انجام 
 عملیات تجاری در ای��ن موقوفه، درآم��د حاص��ل از مغازه های تجاری 
به عنوان رقبه به پنج مسجد در شهر سده لنجان واگذار می شود. سرپرست 
اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان اظهار داشت: تمام هزینه های تغییر 
کاربری و صدور پروانه تجاری به ص��ورت رایگان در اختیار این اداره قرار 
گرفته و برای احداث اعیانی با مشارکت بخش خصوصی و خیرین در سال 

آتی عملیاتی خواهد شد. 

زمینه رفاه و آسایش مسافران نوروزی 
فراهم شود

فرماندار خ��ور و بیابانک گفت: باید زمینه رفاه و آس��ایش مس��افران در 
شهرس��تان خور و بیابانک را فراه��م و تکریم الزم به عمل آید. حس��ن 
فیروزی در نخستین جلسه ستاد تسهیالت سفر خور و بیابانک که در محل 
فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: باید زمینه رفاه و آسایش 
مسافران را فراهم و تکریم الزم به عمل آید. وی افزود: دستگاه های اجرایی 
متولی تسهیالت نوروزی شهرستان با نزدیک شدن ایام تعطیالت، آماده 
میزبانی و ارایه خدمات به مسافران هستند. فرماندار خوروبیابانک امنیت 
و آسایش مسافران را از بدو ورود تا خروج از شهرستان را مهم ارزیابی کرد 
و گفت: نظارت و کنترل بر هتل ها، رستوران های بین راهی، فروشگاه های 

مواد غذایی توسط شبکه بهداشت و درمان الزم و ضروری است. 

 شماره حساب کمک افراد نوع دوست
  به دستانی که نیازمندحمایت اند

6037991171444890

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

آگهی مناقصه عمومی واگذاری
      طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی 
دانشگاه به آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و یا با شماره تلفن 

7922191-0311 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 18961



چهره روزیادداشت

 رونمایی از فساد مالی
 بیش از ۳ هزار میلیارد

به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضائی، یکی از مدیران 
ارش��د تجارت محصوالت پتروش��یمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده 
مالی بازداشت کرده است. مدیر یاد ش��ده که پیش از این سال ها یکی از 
مدیریت های حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از 
خصوصی سازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت 
محصوالت پتروش��یمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه 
گسترده ای از شرکای راهبردی را به منظور س��وء استفاده اقتصادی در 
 داخل ایران و خارج از کش��ور در حوزه تجارت محصوالت پتروشیمی و

 به خصوص صادرات این محصوالت برای خود ایجاد کرده اس��ت. منابع 
مطلع معتقدند بخش عمده ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه 
وی بوده است و اگر کسی بر خالف نظر و رأی وی در این بازار عمل می کرد 
به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصوالت حذف می شد. فارس 
نوشته اس��ت این خبرگزاری پیش از این درباره عملکرد شبکه فساد یاد 
شده برای قبضه کردن تجارت محصوالت پتروشیمی ایران و از دور خارج 
کردن PCC از عرصه تجارت بین المللی محصوالت پتروشیمی هشدار 
داده بود، اما این هشدارها مورد بی توجهی قرار گرفت و علیرغم سابقه فساد 
مالی و بازداشت، فرد یاد شده مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت 
مدیریت عاملی یکی از شرکت های گروه های سرمایه گذاری وابسته به 
ساتا برگزیده شد. بر این اساس به نظر می رسد ابعاد این پرونده از پرونده 

فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا نیز بسیار وسیع تر باشد. 

خبر ویژه
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 واردات 48/3 و صادرات 37/6 میلیارد  دالر

گمرک ایران گزارش داد در 11 ماهه اول امسال70 میلیون و 822 هزار تن کاال به ارزش 37 میلیارد و693 
میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد.  از این رقم 8 میلیارد و 495 میلیون دالر را میعانات گازی، 9 میلیارد 
و 255 میلیون دالر را محصوالت پتروشیمی و 19 میلیارد و 943 میلیون دالر را سایر کاالها تشکیل می داد. 

 بیمه بیکاری 
موجب تن پروری نمی شود

 رییس کمیته اشتغال  و کارآفرینی مجلس
عباس قائد رحمت

بیمه بی��کاری تنبل پ��روری را به همراه ن��دارد و اعتب��ار آن در بودجه 
سال92پیش بینی خواهد ش��د. طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران 
بنابر اجرای اصل94 قانون اساسی الزم و ضروری است، به شرط این که 
محل تأمین اعتبار بیمه بیکاری در راستای ماده 75 قانون اساسی بار مالی 
جدیدی را برای دولت به همراه نیاورد. در بودجه سال جاری رد پایی برای 
اجرای این طرح برنامه ریزی 
شده بود و برای سال آینده نیز 
در الیحه بودج��ه پیش بینی 
خواهد ش��د. در همین راستا 
نماین��دگان خواس��تار ارجاع 
طرح بیمه بی��کاری به مجمع 
تشخیص مصلحت  نظام شدند 
تا بین نظر نمایندگان مجلس 

و شورای نگهبان داوری شود.
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این معضل صرفا به این بخش محدود نمی ش��ود 
بلکه در خریدهای خرد ب��ازاری مانند خوراک و 

پوشاک نیز خود را نشان خواهد داد.
 درس��ال های اخی��ر دولت ش��روع ب��ه پرداخت 
 یارانه نقدی به خانوارهای کش��ور با هدف کمک 
 به اقش��ار آس��یب پذی��ر جامع��ه نم��ود، اما به 
 نوعی تمامی جمعیت ایران اع��م از فقیر و غنی، 
 این رق��م ماهان��ه  40 ه��زار توم��ان را دریافت 

می کند!

صحبت��ی ک��ه هم��واره از والدین منزل، اس��تاد 
دانش��گاه،کارمند دولت،کارگر چن��د ماه حقوق 
 نگرفت��ه! و... ب��ه ص��ورت موافق��ت و مخالف��ت 
شنیده ام، به یک نکته مش��ترک ختم می شود؛ 
»چه فرقی ک��رد؟دادن این پول موجب بیش��تر 

شدن گرانی ها شده و... .«
در چن��د ماهه اخی��ر نیز روزی نیس��ت که فغان 
مردم از دست گرانی ها ش��نیده نشود و از جیب 
خالی،حقوق ان��دک و معوق��ه و همچنین تورم 

سرسام آور  ش��کایت نکنند؛ امری که دل اهالی 
خانه ملت و مسئوالن دولت را به درد آورده است!

 تا این که درماه اخیر ارس��الن فتحی پور رییس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس از تواف��ق دولت و 
مجلس برای اعطای عیدانه حدود 90 هزار تومانی 
به ازای هر ش��هروند و به عبارت بهتر 73 میلیون 

جمعیت ایران خبر داد.
به گزارش زاینده رود، اعتبار این کمک  اقتصادی 
ش��ب عید 2/7 میلی��ارد دالر اعالم ش��ده که از 

صندوق توسعه ملی برداشت می شود.
این در حالی اس��ت که برخی معتقدند که برای 
کنترل این فش��ارها و موج های گرانی ناش��ی از 
این عدد مالی کالن در جامعه، دولت  بهتر است  
معادل این  عیدانه کمک های جنسی مانند ارزاق 

پرداخت کند.
در این خص��وص عضو هی��أت علمی دانش��گاه 
اصفهان به خبرنگار زاینده رود می گوید: باید به 
شرایط اقتصادی جامعه نیز نگاهی بیندازیم و در 
شرایط حاضر امکان پذیری اعطای تسهیالت را بر 

نحوه مطلوب مقدم بدانیم.
 محمد واع��ظ برزانی ب��ا بی��ان این ک��ه باید به 
 امکان پذیر بودن ش��یوه های پرداخت در جامعه 
به طور منطقی ن��گاه کنیم، می افزای��د: فعال در 
ش��رایط فعلی جامع��ه پرداخت نق��دی یارانه ها 
برای دولت از طریق واریز مالی راحت تر از کمک 
جنسی اس��ت، چرا که در کوتاه مدت زیرساخت 

اعطای مایحتاج و ارزاق عمومی فراهم نیست.
وی یادآورش��د که از تش��کیالت س��تاد بس��یج 
اقتصادی فق��ط دفتر و بنیادی باقی مانده اس��ت 
و فعالیت و س��ازماندهی آن نه��اد، مانند دوران 

جنگ نیست.
همچنین عده ای می گویند دول��ت، این حدود 
90 ه��زار توم��ان را ب��ه ص��ورت کارت اعتباری 
 پرداخت کند تا به نحوی از سرریز این حجم باالی 
ارز و عواق��ب ناش��ی از آن جلوگیری ش��ود، اما 
کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان این که این 
عمل موج��ب بروز تخلفاتی مانن��د فروش کارت 
می ش��ود مخالفت کرده و به واریز نقدی بسنده 

می کند.
 از ش��ب عید امس��ال با همه ناراحتی های مردم 
می گذری��م  و کاری هم نداریم ک��ه مردم خرید 
آجیل را ه��م از طریق پیام��ک تحریم می کنند، 
اما نکته جالبی ک��ه نباید از نظر دورداش��ت این 
اس��ت که دول��ت اس��اس پرداخت یاران��ه های 
 نقدی را برای اقش��ار ک��م درآمد جامع��ه عنوان 
 می کرد، اما ارایه آمار73 میلیون عیدانه بگیر و یا 
یاران��ه بگی��ر نش��انگر عدم ت��وان دول��ت برای 
 شناخت افراد و دهک های واقعی نیازمند جذب 
این تس��هیالت اس��ت؛ رقمی که به طور منطقی 
 بیه��وده در جامع��ه تزری��ق م��ی ش��ود و جمع 
 اندک اندک این ارق��ام دریایی از ت��ورم را ایجاد 
 کرده که موج های آن، اقشار آس��یب پذیر را هر 

روز بیش از گذشته خرد می کند.
 البته فراموش نمی توان کرد ک��ه  طبق معمول 

برخ��ی از م��ردم خوش��حال و ع��ده ای دیگ��ر 
از اع��الم این خبر، احس��اس هراس م��ی کنند، 
چرا که از افزایش قیمت های ش��ب عید به ویژه 
درمورد پوش��اک و خوارک اب��راز نگرانی کرده و 
معتقدند فروش��ندگان به این فک��ر می افتند که 
» انگارنقدینگی  در دست مردم زیاد شده و توان  
بهتری ب��رای خرید جنس دارند  پ��س می توان  

قیمت ها را باال برد.«
 این سخن را هم از قول ش��هروندان در تاکسی و 
خیابان و تعمیرگاه و... می ش��نویم که» پولی که 
وعده آن  باعث  آغاز موج گرانی می شود، خدا به 

داد دریافت آن برسد!«
همه مردم ایران اعم از خرد و کالن در سال جاری 
یک مس��أله را خوب ش��نیده و درک کردند و آن 
 این که» مجلس اج��ازه انجام فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها را به دولت نخواهد داد و...« که البته این 
امر ناشی از یک اعتراض عمومی مردم اعم از تولید 
کننده، صادر کننده و مصرف کنند است که یک 
نکته مش��ترک را تکرار می کنند» با اجرای فاز 
اول،  فشار گرانی جامعه را خرد کرد، حال اگر فاز 

دوم عملی شود... !!«
 در این خصوص غالمرضا مصباحی مقدم رییس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی  
در پنجم اسفندماه سال جاری اعالم کرد: دولت به 
صراحت اعالم کرده که پرداخت حدود 90 هزار 
تومان توافق دول��ت و مجلس برای یک بار کمک 
به مردم و به عنوان کمک شب عید است و چیزی 

خارج از این نیست.
وی ش��رایط اقتصادی را نامطلوب توصیف کرده 
و می گوی��د: ش��رایط فعلی نش��ان نمی دهد که 
اوضاع برای اجرای فاز دوم هدفمندی در س��ال 
آینده مساعد باشد. ما شرایط مساعد را شرایطی 
می دانیم که نرخ تورم مهار ش��ده و حالت نزولی 
پیدا کرده باشد و حتی به نوعی نرخ تورم نزدیک 
به تک رقمی باشد. بی ثباتی اقتصادی در جامعه 
 کامال برطرف ش��ده باش��د و آرامش روانی برای 
مردم پدید آید تا امکان اجرای مرحله دوم فراهم 

شود.
  اما وی  با بیان این که م��ردم آرامش روانی الزم 
ناش��ی از تورم را ازدس��ت داده اند،خاطر نش��ان  
کرد:شرایط فعلی اقتصادی نش��ان نمی دهد که 
اوضاع برای اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها 
مس��اعد باش��د، چرا که برای اج��رای این طرح  
نیازمند اقتصادی با ثبات، تورمی مهار ش��ده و به 

عبارتی تک رقمی هستیم.

کمک های خرد عیدانه،خرد کننده روان جامعه

پول های خردی که تورم کالن ایجاد می کنند

اندک اندک  واریزگردد، وانگهی تورم شود!!

تورم یا گرانی رابطه مستقیم و غیر قابل انکاری  با افزایش حجم نقدینگی دارد، بدیهی است که کشورهایی که صاحب  کامران 
درآمدهای عظیم نفتی می ش�وند در صورت عدم هدایت صحیح این ظرفیت و پتانسیل باال در جهت  توسعه کشور صباغی

شاهد نتیجه ای با همان عظمت  معکوس خواهند شد  و به تعبیری رشد حجم پول و انتقال آن در بازار در صورت عدم 
وجود زیر ساخت های بخش تولید، موجب افزایش رقابت های کاذب و داللی و واسطه گری و بروز موج گرانی در خرید سکه و جواهر، امالک 

و ساختمان می گردد.
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اخطار اجرایی
7557 شماره: 2229/90 ش 7 به موجب رأی شماره 309 تاریخ 91/2/28 حوزه 
7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
به��زاد کریمی میرآبادی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پنجاه و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هم چنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 88/8/18-482987 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعه��ده اجرای احکام می باش��د و ح��ق الوکاله وکیل در حق محکوم له س��ید 
محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت زهره دهقانی ناژوانی  نش��انی محل اقامت: 
اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پ 111. ماده 34 قانون 
شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی 
از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون 
نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7558 کالسه پرونده: 462/91 حل 12 بموجب دادنامه شماره 16 مورخ 91/1/26 
صادره از ش��ورای حل اختالف 12 خمینی ش��هر که به مرحله قطعیت رس��یده 
محکوم علیه نس��رین زمانی فروش��انی نام پدر: ناصر مجه��ول المکان محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته سی هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و مبلغ 792/000 حق الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه از 
سررس��ید لغایت اجرا در حق محکوم له س��ید محمدرضا معمار با وکالت خانم 
زهره دهقانی ناژوانی نشانی محل اقامت: اصفهان خ خرم. و پرداخت حق االجرا 
در ح��ق صندوق دول��ت. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئی��ن نامه اجرائی ماده 
189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف اس��ت: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأس��ًا نسبت به 
اجرای مفاد حک��م اقدام نماید، در غیر این صورت حک��م جهت اجراء به اجرای 
احکام دادگستری ارسال خواهد شد. شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
7559 ش��ماره: 475/90 ح��ل 4 بموجب رأی ش��ماره 167 تاریخ 91/5/16 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم��ا 1- جالل رفیعی 2- جلی��ل رفیعی نام پدر: محمدص��ادق هر دو مجهول 
المکان محکومند به: خوانده ردیف اول محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ده میلیون 
و پانصد هزار ریال و خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت دوازده میلیون ریال 
و پرداخت مشترکًا س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس 

تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه هر ک��دام به میزان دین خود از 
تاری��خ تقدیم دادخواس��ت 90/9/12 لغایت زمان اجرای حک��م در حق محکوم له. 
س��ید محمدرضا معمار قهفرخی ب��ا وکالت خانم زهره دهقانی ناژوانی نش��انی 
مح��ل اقامت: اصفهان خ خیام ناژوان کوی ش��هید فروجانی پ 111. رأی صادره 
غیابی اس��ت. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم 
ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام 
دادگستری اعالم می شود. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اخطار تبادل لوایح
7560 بدینوس��یله به موجب م��واد 73 و 346 آ.د.م به تجدیدنظرخوانده مجهول 
المکان پرونده ب��دوی 881012 ح/ 15 به نام جمال بهرامی فرزند عبدالحس��ین 
اب��الغ می گ��ردد: تجدیدنظرخواه رس��ول قدرخواه دادخواس��تی به خواس��ته 
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1244 مورخه 91/9/7 به طرفیت شما تقدیم 
نموده که تحت شماره 237 تاریخ 91/10/21 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ 
انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفه��ان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت مراجعه و پ��س از تحویل نتیجه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم 
الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارسال خواهد 

شد. دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350800463 اجرائی��ه:  ش��ماره   7561

9109980350801066، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911118، بموجب درخواست 
اجرای حک��م مربوطه و رأی داور محک��وم علیه محمد ع��رب کوهپایه نام پدر: 
غالمحسین مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 13 میلیون تومان بابت اصل 
خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/9/7 تا اجرای رأی داور براساس 
ش��اخص بانک مرک��زی و 10 میلیون تومان بابت خس��ارت ضمن��ًا حق االجرا 
700/000 تومان می باش��د که برعهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: 
صادق آقامحمدی نام پدر: محمدتقی نش��انی: اصفهان خ کهندژ محمدآباد کوچه 
الله )ش��ماره 77( دست راست پالک 19 منزل شخصی. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بده��د. 3- مالي معرفي کند که 
اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه 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 

محک��وم به ب��وده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید یا 
ص��ورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
ب��ه قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مال��ي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7562 خواهان میثم ش��اهین دادخواس��تی به خواس��ته تقاضای انتقال سند به 
طرفیت خوانده اکبر دهقان به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تس��لیم نموده که 
پس از ارجاع به این ش��ورا به کالس��ه 548/91 حل 8 ثبت گردیده اس��ت علیهذا 
چون خوانده دارای نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان و دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خ بهشتی مجتمع 
قضایی مراجعه و نس��بت به دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم اقدام 
نماید. و در جلس��ه دادرسی تعیین ش��ده حضور یابد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، ش��ورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

وقت رسیدگی شنبه 92/1/17 ساعت 5/30 عصر می باشد. شعبه هشتم حقوقی 
شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
7563 از دفت��ر ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی در پرونده مطروحه کالس��ه 
910928 ح/ 2 به آقای جهانگیر حس��ینی پ��ور فرزند مهدی خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای حسین بابایی فرزند 
یداله ساکن اصفهان خ زینبیه خ مهدی 15 متری مسجد المهدی بوستان 6 کوچه 
ش��هید بتولیان جنب خیاطی بخواسته اعسار از هزینه دادرسی یک فقره چک که 
در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 92/4/4 

ساعت 9 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر مراجعه 
نمای��د و یا چنانچه جهات ردی دارید بص��ورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط��ه اعالم و ارس��ال دارید واال تصمیم مقتضی اتخ��اذ و دادگاه غیابًا رأی 
صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن 
بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

تأسیس
7564 ش��ماره: 13817 آگهی تأسیس شرکت عامر گستر اردستان )با مسئولیت 
محدود(. خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��رکت نامه ش��رکت عامر گستر 

اردس��تان. با مسئولیت محدود که در تاریخ 91/11/19 تحت شماره 836 در این 
اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان به ش��رح ذیل آگهی می ش��ود. 1- نام و نوع شرکت: 
عامر گس��تر اردستان )با مس��ئولیت محدود(. 2- موضوع ش��رکت: لوله کشی 
آب، گاز خانگی، صنعتی، جوش��کاری، پلی اتیلن، نص��ب کنتور آب و گاز، لوله 
های فشار قوی، تأسیسات و خدمات مربوطه، انجام امور پیمانکاری، تأسیسات 
و خدمات، مش��ارکت در پروژه ه��ای مختلف صنعتی، تولی��دی و بازرگانی با 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی دولت��ی و غیردولتی، مش��ارکت با ش��رکت ها و 
مؤسس��ات خارج��ی در فعالیت ها و بخش های مختل��ف اقتصادی و بازرگانی 
داخل کشور طبق قوانین جاریه، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
دولتی و غیردولتی. اخذ وام و اعتبارات بانکی صرفًا در راس��تای ش��رکت، اخذ 
و اعطای نمایندگی ش��رکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و 
مزایدات مؤسس��ات و شرکت های دولتی و خصوصی عند الزوم تأسیس و راه 
اندازی شعبه در نقاط داخل کشور و هر عمل و اقدام دیگری که مربوط و ناشی 
از امور ذکر شده یا جهت انجام این امور الزم باشد. 3- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود، 4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان، خیابان شهید فائق، 
جنب قنات دو طبقه، کدپس��تی 8371773547، 5- مدیر و صاحبان شرکت: آقای 
حمیدرضا عامری فرزند عباسعلی کدملی 118971332 کدپستی 8381778963 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای احسان عامری فرزند غالمحسین 
کدملی 1189922088 کدپستی 8381773411 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
ش��رکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد واوراق مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای مدیرعامل منحصراً و منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر است. 
6- س��رمایه ش��رکت: یک میلیون ریال تمام اس��ت که نقداً پرداخت و در اختیار 
 مدیرعام��ل ش��رکت قرار گرفت. م ال��ف/ 353  فدایی- رئیس اداره ثبت اس��ناد

وامالک اردستان

اخطار اجرایی
 91/9/22 تاری��خ   934 ش��ماره  رأی  موج��ب  ب��ه   164/91 ش��ماره:   7567
حوزه 27 ش��ورای حل اخت��الف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محک��وم علیه کیومرث گلس��تان مجه��ول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت 
مبل��غ بیس��ت و ی��ک میلیون و دویس��ت ه��زار ری��ال بابت اصل خواس��ته و 
 س��یصد و س��ی هزار ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخی��ر تأدیه 
از تاری��خ 91/1/30 لغای��ت اج��رای حکم در ح��ق محکوم له صن��دوق قرض 
الحس��نه حضرت محمد نش��انی محل اقامت: خ حکیم نظام��ی جنب ک 33. ماده 
34 قان��ون اجراي احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي 
 ب��راي پرداخت محکوم به بده��د یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محک��وم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را ق��ادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
 91/9/22 تاری��خ   933 ش��ماره  رأی  موج��ب  ب��ه   421/91 ش��ماره:   7568
ح��وزه 27 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علی��ه حیدر طاه��ری مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
 نوزده میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��یصد و س��ی هزار 
ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ 91/5/9 
لغای��ت اج��رای حک��م در ح��ق محکوم ل��ه صندوق ق��رض الحس��نه حضرت 
 محم��د نش��انی مح��ل اقام��ت: خ حکیم نظام��ی جن��ب ک 33. م��اده 34 قانون 
اج��راي اح��کام: همین ک��ه اجرائیه ب��ه محکوم علیه ابالغ ش��د محک��وم علیه 
مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي 
 پرداخ��ت محک��وم به بدهد ی��ا مالي معرف��ي کند ک��ه اجراي حکم و اس��تیفاء 
محک��وم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را ق��ادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7569 کالس��ه پرونده: 613/91، ش��ماره دادنامه: 1129، مرجع رسیدگی: شعبه 
27 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محم��د )ص( نش��انی: خ حکی��م نظامی جنب کوچ��ه 33، خوان��ده: محمد میری 
مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ بیس��ت و یک میلیون ری��ال بابت وجه 
یک فقره چک ش��به ضمانتی، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و 
ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص ادعای صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محم��د )ص( به طرفیت آق��ای محمد میری بر اینکه خوان��ده ضمانت یک فقره 
وام ش��خصی ب��ه نام آق��ای رضا حاجتی را ب��ه عهده گرفته و مبلغ بیس��ت و 
یک میلیون ریال از وام دریافتی توس��ط وام گیرنده پرداخت نش��ده اس��ت، با 
 عنای��ت به محتوی��ات پرونده و محرز ب��ودن ضمانت خوان��ده و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه حاضر نش��ده و ادعای خواهان را مورد انکار 
و تکذیب قرار نداده اس��ت ش��ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و 
مس��تنداً ب��ه م��واد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی حکم ب��ه محکومیت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ بیس��ت و یک میلیون ریال بابت اصل خواس��ته، مبلغ 
چهارص��د هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
91/7/12 تا زمان وصول طبق ش��اخص تورم��ی بانک مرکزی در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیابی محس��وب و ظ��رف 20 روز از 
 تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

تأسیس
7570 ش��ماره: 3100/ ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت س��پید تجارت 
آیریک با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/21 تحت شماره 
48965 و شناس��ه ملی 10260672454 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/21 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه 
آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- 
موضوع ش��رکت: کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل خرید و فروش- صادرات 
و واردات کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگانی- ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر 
اصفهان – خیابان اس��تانداری کوی بکتاش کوچه شهید خلقی پالک 11 کدپستی 
8146773953- تلفن: 03112225420. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 
ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم سپیده شفیعی به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم س��پیده ش��فیعی به س��مت مدیر عامل به مدت 
نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 17255 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7571 ش��ماره: 3586/ت 91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت اصفهان اطلس ابزار 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 40716 و شناسه ملی 10260584055. به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/10/9 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- آقای محمد اعمی بموجب س��ند صلح شماره 17729 مورخ 1391/8/2 
دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 174 حوزه ثبتی اصفهان، مبلغ 150/000 ریال 
از سهم الش��رکه خود را به آقای محمود رضا اسماعیلیان حسین آبادی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 12496 صادره از اصفهان واگذار نمود و از شرکت 
خارج و دیگر هیچگونه س��همی ندارد. آقای احس��ان اله ملک پور بموجب س��ند 
صلح شماره 17728 مورخ 1391/8/2 دفترخانه اسناد رسمی شماره 174 حوزه 
ثبتی اصفهان، مبلغ 850/000 ریال از س��هم الشرکه خود را به آقای محمد اعمی 
فرزن��د اکبر به ش��ماره شناس��نامه 528 صادره از اصفهان واگ��ذار نمود و از 
شرکت خارج و دیگر هیچگونه س��همی ندارد. در تاریخ 1391/10/21 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 

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



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

شروعی تازه در سینما تک اصفهان
سینما تک اصفهان که حدود سه ماه است به خاطر مشکالت فنی، تعطیلی ناخواسته ای را تجربه 
می کند با حل این مشکالت به زودی دوباره آغاز به کار می کند. سرپرست انجمن سینمای جوانان 

اصفهان مشکل فنی پروژکتور سینما را یکی از دالیل این امر عنوان کرد. 
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حجت االسالم مهدی دانشمند 
تهیه کننده »قاسم جگرکی« شد 

حجت االسالم مهدی دانشمند گفت: فیلم 
»قاسم جگرکی« مربوط به شخصیت التی 
است که در زمان طاغوت زندگی می کرده 
و عالوه بر جگرفروشی، مشروب خواری و 

چاقو کشی نیز می کرده است.
وی هدف حضور خود را در عرصه سینما 
احس��اس تکلیف عن��وان ک��رد و اظهار 
داش��ت: امروزه با توجه به پیشرفت های 
مختلف می بایس��ت، از ابزارهای نوی��ن برای تبلیغ دین اس��تفاده کرد و 
سینما یکی از این ابزارهاست که با کمک آن می توان پیام های فراوانی را 
به جوانان و جامعه رساند. این اس��تاد حوزه با بیان این که تهیه کنندگی 
پروژه سینمایی »قاسم جگرکی« را بر عهده گرفته است افزود: کارگردان 
این فیلم سینمایی محمد نگینی است . محمد نگینی نیز در ادامه تصریح 
کرد: در حال حاضر درگیر فیلمنامه کار بوده و با دقت نظر و حساسیت باال 
و کارشناسی شده ای فیلمنامه کار را بررسی می کنیم. نگینی افزود: قطعا 
برای بسیاری تعجب آور خواهد بود که چرا یک روحانی مردمی و محبوب 
همچون حجت االسالم دانشمند در عرصه سینما حضور می یابد که باید در 
جواب آنها بگویم، استاد دانشمند معتقدند که باید از شیوه های نوین برای 

تبلیغ دین استفاده کرد.

»فرکانس« بر موج موسیقی
آلبوم »فرکانس« با صدای احسان حق شناس به صورت همزمان در 

سراسر کشور منتشر شد.
س��ومین آلبوم این خواننده در حالی روانه بازار موسیقی کشور شده 
که او تمام مراحل تولید و ضبط این اثر را در خارج از کشور و کمپانی 
۲۰HZ آمریکا انجام داده تا کیفیت اثرش در باال ترین استانداردهای 
جهانی باش��د و دوس��تدارانش این آلبوم را با بهترین شرایط ممکن 

بشنوند.
امیر طبری، امیر یگانه و ش��هاب رمضان در بخ��ش ملودی های این 

آلبوم حضور دارن��د و فرید احمدی نیز 
ترانه های »فرکانس« را س��روده است. 
کلیه تنظیم ها هم توس��ط کار شناسان 
و هنرمندان مؤسس��ه ۲۰HZ صورت 
پذیرفته اس��ت. این آلبوم ب��ا تبلیغات 
گس��ترده و سراس��ری و کمپین جالب 
توجهی که از س��وی مدیران رسانه ای 
ای��ن خوانن��ده ب��ه راه افت��اده، قب��ل 
از انتش��ارش به خوبی توانس��ته تأثیر 
تبلیغات خوب را در بهتر دیده و شنیده 

شدن یک آلبوم نشان دهد.

 حفظ تشخص 
موزه های هنرهای معاصر

گ�روه فرهن�گ- تأکید برحف��ظ جایگاه م��وزه های 
هنرهای معاصر کشور ضرورتی است که می تواند با پیش 
بینی برنامه های مس��تمر و منظم برای ای��ن موزه ها به 

تشخص موزه هنرهای معاصراستان ها منجر شود.
در حال حاضر موزه های هنرهای معاصر در اهواز، آبادان، 
اصفهان، کرمان و یزد فعالیت دارند و در چند شهر دیگر 

نیز ساخت موزه هنرهای معاصر در دست انجام است. 
برنامه ریزی مناسب و جدی برای فعالیت موزه هنرهای 
معاصر در اس��تان ها می توان��د فضای مناس��بی را برای 
هنرمندان و برای مردم استان فراهم کند و مرکز هنرهای 
تجس��می نیز حمایت خ��ود را در خصوص ارای��ه آثار و 
نمایشگاه های ادواری در موزه استان ها اعالم کرده است.

رویکرد سوق دادن برنامه های هنری به استان ها و انتقال 
دوساالنه های تجسمی به استان های مختلف در دستور 
کار قرار داده شده اس��ت که طبق اعالم معاونت هنری، 
این روند ت��داوم خواهد یافت. همچنی��ن معاونت هنری 
زمینه هایی برای حضور هنرمندان استانی در رویدادهای 
مل��ی و بین المللی مرکز هنرهای تجس��می فراهم کرده 
است و بر این اساس برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
در استان ها می تواند در تشخص بخشیدن به فعالیت های 

موزه های هنرهای معاصر مؤثر باشد.
همچنین تصوی��ب اختصاص یک دهم درص��د از اعتبار 
عمرانی س��اختمانی دس��تگاه ها و س��ازمان های قوای 
سه گانه به خرید آثار هنری در قانون بودجه سال جاری 
با توجه به این که دستگاه ها را موظف به خرید آثار کرده 
است می تواند ش��رایط بهتری را برای رونق اقتصاد هنر 
فراهم کند و زمینه ای باشد تا در سال های آینده این رقم 
برای خرید آثار افزایش پیدا کند. بدون ش��ک موزه های 
هنرهای معاصر در این میان نقش خاصی خواهند داشت.

برپای��ی نمایش��گاه ه��ای هنری در س��طوح اس��تانی، 
مل��ی و بی��ن الملل��ی، برگزاری جلس��ات س��خنرانی و 
س��مینارهای تخصصی در ارتباط با رشته های مختلف 
هنری،گ��ردآوری، حف��ظ، مرمت و نمای��ش آثار هنری 
نفیس،آشنا کردن مردم و هنرمندان با هنرهای معاصر، 
برقراری ارتباط با موزه ها و مراکز فرهنگی، هنری داخلی 
و خارجی، تحقیق و پژوهش در زمینه های هنری و فراهم 
کردن محلی مناس��ب برای تجمع هنرمن��دان را باید از 
عمده پیش بینی هایی دانست که در راستای تحقق جایگاه 

موزه های هنرهای معاصر نقشی اساسی خواهند داشت.
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بارب��ی، م��رد عنکبوت��ی، س��وپرمن، گروه 
الک پش��ت ه��ای نینجا، روب��ات ها، فرهنگ

خانواده رابینسون و غیره؛ اینها اسامی 
قهرمانان داستان های کارتونی و سینمایی دنیای امروز هستند 
که از آن س��وی آب ها، خود را به پش��ت ویتری��ن مغازه های 
شهرهای ما رسانده و بر روی دوش کودکان و نوجوانان ما وارد 

مدارس می شوند.
اگر س��ری به یکی از مراک��ز خرید کودک و نوج��وان بزنید با 
کودکانی مواجه می ش��وید که ال به الی انواع لباس ها به دنبال 
لباسی با رنگ و طرح دلخواهش��ان می گردند؛لباس هایی که 
 به هرکدامشان نگاه کنی اس��طوره ای وارداتی را در قلب خود 
جا داده اند و کودک ایرانی برای انتخاب یکی از این اسطوره ها 

روی لباسش سخت پسندانه برخورد می کند. 
کار شخصیت های وارداتی کارتونی به جایی رسیده که در این 
 چند س��ال اخیر، روی لباس های کودک ج��ا خوش کرده اند؛

ش��خصیت هایی که ب��ه هی��چ عن��وان نمی ش��ود در ذات و 
خمیره شان کوچک ترین نقطه مش��ترکی با فرهنگ ایرانی و 

شرقی ما جستجو کرد.
حکایت های کهن ایرانی سرشار از قهرمانان و الگوهای متعدد 
 برای جامعه به خصوص کودکان اس��ت، اما متأسفانه در خأل  
الگو سازی دستگاه های فرهنگی، این روزها اتاق های کودکان 

ایرانی مملو از اسباب بازی های غربی است.

 قی��اس اس��طوره های ایرانی ب��ا ای��ن اس��طوره های وارداتی 
بی انصافی بزرگی در حق اس��طوره های وطنی است، اما انگار 
راهی برای گریز از ای��ن قیاس وجود ن��دارد، چراکه پای مرد 
عنکبوتی، شرک و بتمن به جای رس��تم و سهراب و اسفندیار 
و پوریا، نه تنها به لباس کودکان باز ش��ده، که در فکر و ذهن 

کودک شرقی نیز رخنه کرده است.
جذابیت های این نمادهای غربی زمانی پر رنگ تر می ش��ود 
که می بینیم در پس ورود این عروسک ها به بازار اسباب بازی 
ایران، حرکت دیگری نهفته اس��ت. هر یک از این عروسک ها 
وابسته به یک انیمیشن هستند که متأس��فانه حتی از رسانه 
 ملی نیز پخش می شوند و هر یک از این انیمیشن ها ساعت ها

 کودکان ایران��ی را در ط��ول روز پ��ای جعبه جادوی��ی نگاه 
 داش��ته و ذره ذره فرهن��گ غ��رب را ملک��ه ذهن ک��ودکان 

می کنند.
 این اتف��اق در هیچ ش��رایطی رخ نمی دهد، مگ��ر این که یک 
بستر سازی قدرتمند وحساب ش��ده برایش انجام شده باشد. 
برای اطمینان از صحت و سقم این ادعا کافی است در ساعاتی 
که برنامه های کودک و نوجوان از رس��انه ملی پخش می شود 
 در جای��گاه مخاطب ای��ن برنامه ها، پای تلویزیون بنش��ینید. 
آن وقت اس��ت که به ش��کلی کامال ملم��وس ای��ن نابرابری 
کارتون های ایرانی نس��بت به کارتون های غربی به چشمتان 

می آید.

ش��اید تعداد کارتون هایی که با محتوای ایرانی تولید شده اند 
کمتر از تعداد انگشتان یک دست باشد، اما به جای آن، سیل 
کارتون های غربی است که هر چند وقت یک بار یکی از آنها به 
اس��طوره ذهنی کودکان ما تبدیل می شود و فورا روی لباس و 

انواع لوازم شخصی کودک ظاهر می شود.
این که بخواهیم بگوییم غرب در فرهنگ سازی پیشتاز است 
 و ما از این قافله ج��ا مانده ایم حرف تازه ای نیس��ت و ما اولین 
بازگو کنندگان این بحث نیستیم، اما چیزی که واضح و روشن 

است اقدام معاونت هنری برای بررسی این موضوع است.
این خود بخش��ی از جنگ فرهنگی با تمدنی اس��ت که سعی 
دارد در فرهنگ ما رخنه کند و اثرات بد خود را بر روی جامعه 

ما بگ��ذارد و خوبی هایش را 
نیز ب��رای خود حف��ظ کند، 
 حت��ی در م��واردی دی��ده 
می شود که آنها با مطالعه بر 
روی فرهنگ ما نقاط مثبت 
فرهنگی ما را به گونه ای در 
جامعه خود تزریق می کنند، 
اما هیچ حرکتی از سوی بدنه 
فرهنگ��ی جامعه م��ا انجام 

نشده است.
امروز در همه اس��باب بازی 
فروشی ها نمادهای فرهنگ 
 غرب به سادگی قابل مشاهده

اس��ت، ام��ا هی��چ اث��ری از 
 یک عروس��ک ایران��ی دیده 
نمی شود و این زنگ خطری 

است که سال هاست به صدا درآمده، اما هیچ اقدام مؤثری برای 
رفع آن صورت نگرفته است.

از این پسباید  به آنچه که به عنوان نماد هویت ایرانی و اسالمی 
معرفی می ش��ود و در میان این هجمه ه��ای عظیم تبلیغات 
غربی مورد تعرض ق��رار گرفت��ه، توجه ویژه تری ش��ود. این 
 روند باید اصالح شود تا بتوانیم با اس��تفاده از پیشینه و تمدن 
چند هزار س��اله خود و به همراه پایبندی عمیق به اعتقادات 
دینی و اسالم، از نمادی به عنوان نش��ان فرهنگی کشور بهره 
ببریم که معرف این فرهنگ غنی ایرانی � اسالمی باشد. اگر این 
اتفاق در این عرصه بیفتد می توان امیدوار بود که در آینده ای 
نه چندان دور لباس کودک ایرانی معرف هویت کودک ایرانی 

باشد.

به همت همه نهادهای وطنی صورت گرفت 

 ابر قهرمانان هالیوودی؛  قهرمان کودکان ایرانی

قیاس اسطوره های 
ایرانی با 

اسطوره های 
وارداتی بی انصافی 

بزرگی در حق 
اسطوره های وطنی 

است، اما انگار 
 راهی برای گریز 

 از این قیاس 
وجود ندارد
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تأسیس
7584 ش��ماره: 3128/ الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت گروه بازرگانی 
آفاق نقش جهان فراز س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/25 
تحت ش��ماره 48992 و شناس��ه ملی 10260672722 در ای��ن اداره به ثبت 
رس��یده و در تاریخ 1391/10/25 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: ترخیص 
کاال از گمرکات- تهیه و س��اخت مصالح ساختمانی- تولید و توزیع و خرید 
و ف��روش و صادرات و واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام 
و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت- 
عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت در مزایدات و مناقصات 
دولت��ی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و 
هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر 
اصفهان- خیابان فردوس��ی خیابان عافیت مجتمع س��ایه واحد 19 کدپستی: 
8143844936. 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ری��ال منقس��م به 
یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
1/000/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 1463 مورخ 
1391/10/16 نزد بانک ملی ش��عبه خیابان فردوس��ی پرداخت گردیده است. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای مصطفی بچاری به سمت رئیس هیئت 
مدی��ره. 2-5- آقای محمدرضا جلیلیان به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آق��ای علیرض��ا جلیلیان به س��مت عض��و هیئت مدی��ره. 4-5- آقای 
علیرض��ا جلیلیان به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای 
رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعامل هر یک ب��ه تنهایی همراه با مهر ش��رکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مرتضی شعین 
زاده ب��ه عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حس��ین مهدی ب��ه عنوان بازس 
 علی البدل. م الف/ 17465 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7585 ش��ماره: 3131/ ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس مؤسس��ه خیریه کوثر 
س��اجدین ع اردیبهش��ت. موسس��ه ف��وق در تاری��خ 1391/10/25 تح��ت 
ش��ماره 3491 و شناس��ه ملی 10260672741 در این اداره به ثبت رس��یده 

و و در تاری��خ 1391/10/25 از لح��اظ امض��اء ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع موسس��ه: اهداف مؤسس��ه عبارتند از: الف: کلیات 1- شناسایی 
و حمایت از افراد آس��یب پذیر جامعه به لحاظ مال��ی، 2- تأمین کمک هزینه 
تحصی��ل جامعه ه��دف، 3- کمک به تأمین هزینه جهیزی��ه و ازدواج خانواده 
های تحت پوشش، 4- هر گونه کمک به قشر آسیب پذیر، 5- برگزاری برنامه 
های فرهنگ��ی جهت افراد تحت پوش��ش، ب: روش اجرای ه��دف 1- تأمین 
مناب��ع مالی از طریق هیأت امنا، 2- شناس��ایی افراد آس��یب پذیر، 3- جذب 
حمایت های دولتی و غیردولتی در جهت اهداف مؤسس��ه، 4- تالش در جهت 
خودکف��ا نمودن افراد تحت پوش��ش، کلیه اهداف و ش��یوه های اجرا پس از 
اخ��ذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد ش��د. 2- مدت موسس��ه: از تاریخ 
ثبت به مدت 2 س��ال. 3- مرکز اصلی موسسه: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان- خیابان اردیبهش��ت مسجد اردیبهشت کدپس��تی: 8134943781- 
تلفن: 0311232460-  4- س��رمایه موسس��ه: مبل��غ 10/000/000 ریال می 
باشد. 5- اولین مدیران موسس��ه: 1-5- آقای مرتضی سید معلمی به سمت 
رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقای رس��ول قهرایی به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره، 3-5- آقای مجید حمیدی منش به س��مت عض��و هیئت مدیره، 5-4- 
آقای رضا نیک نهاد به س��مت عضو هیئ��ت مدیره، 5-5- آقای محمد پهلوان 
صادق به س��مت عضو هیئت مدیره، 6-5- آقای محمد جواد س��ید معلمی به 
س��مت عضو هیئت مدیره، 7-5- آقای محمد حس��ین امامی کرونی به سمت 

عض��و هیئت مدیره )بعن��وان عضو علی البدل(، 8-5- آقای رس��ول صفاتاج 
به س��مت عضو هیئت مدی��ره )بعنوان عضو علی البدل(، 9-5- آقای حس��ن 
نادراالصلی به س��مت خزانه دار. 10-5- آقای مجید حمیدی منش به سمت 

مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات مؤسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و 
در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر می 
باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای مهدی اهتمام به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای رضا راهداری 
 به عنوان بازس علی البدل. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7586 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1324/91 خواه��ان اکب��ر رحمانیان 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت فره��اد فرج زاده- حس��ین فرج 
زاده تقدی��م نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخه 

92/1/28 س��اعت 4/30 عص��ر تعیی��ن گردی��ده، ب��ا توج��ه ب��ه مجه��ول 
 المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول 
ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب س��اختمان صبا پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان- ش��عبه 20 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخ��اذ می ش��ود. م ال��ف/ 18796 ش��عبه 20 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

مزایده
7596 ش��ماره: 15526 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 710/89-50. 
شش��دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره پالک ثبتی 88 فرعی از 51- اصلی به 
مس��احت 308 مترمرب��ع واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان 
نطنز به آدرس شهرس��تان نطنز خیابان قدس )به سمت افوشته( جنب کوچه 
رسالت و جنب اداره دارایی پالک 68 منزل ابراهیم میالجردی که سند مالکیت 
آن به ش��ماره چاپی 968780 در صفح��ه 31 دفتر 17 امالک ذیل ثبت 3091 
به نام آقای ابراهیم میالجردی فرزند محمد ش��ماره شناسنامه 278 صادره 
از نطنز به شماره ملی 1239422512 صادر و تسلیم گردیده و محدود است 
ش��مااًل پی حفر شده اس��ت به جاده زراعتی 4 متری به طول 12 متر شرقًا 

پی اش��تراکی اس��ت با زمین قطعه دوم پالک 769 به طول 31/50 متر جنوبًا 
پی اش��تراکی اس��ت با زمین پالک 87 به طول 9 متر غربًا پی حفر شده است 
به خیابان 12 متری افوش��ته به طول 24/60 متر و حقوق ارتفاقی و صاحبان 
آن ندارد وطبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری پالک فوق عبارت است از 
شش��دانگ یک قطعه زمین به مساحت 308 مترمربع و اعیانی آن در یک طبقه 
به مس��احت 155 مترمربع با دیوارهای آجری باربر و ستون های قائم فلزی 
و سقف طاق ضری احداث شده است کف اتاق ها و هال موزائیک و دیوارها 
تا 1/60 متر کاشی قرار دارد کابینتها فلزی است کف حیاط موزائیک و دارای 
باغچه می باشد پارکینگ به مساحت 20 مترمربع خارج از ساختمان اصلی 

با دیوارهای آجری و درب ورودی فلزی و سقف طاق ضربی و کف سیمانی 
اجرا شده اس��ت پوشش بام ایزوگام است زیرزمین به مساحت 36 مترمربع 
ب��ا دیوارهای آجری و کف موزائیک و س��قف ط��اق ضربی و درب و پنجره 
های فلزی اجرا ش��ده اس��ت دیوار حیاط و نمای اصلی س��اختمان سنگ و 
نماهای فرعی فاقد نماس��ازی اس��ت مشترکات ش��امل آب- برق و گاز دایر 
اس��ت قدمت احداث بنا بر حدود 30 سال می باشد و طبق سند رهنی شماره 
42332 مورخ 1388/3/27 دفتر اس��ناد رس��می 50 اردس��تان در رهن بانک 
ملی اردس��تان به آدرس شهرستان اردس��تان خیابان امام خمینی می باشد 
از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1392/01/7 در اداره ثبت اسناد و 
امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 654/000/000 ریال ش��روع و به هر کسی خریدار باشد 

به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت 
بده��ی ه��ای مربوط به آب، ب��رق، گاز و تلفن اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضمن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمن��ًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
1391/12/7 )دوش��نبه( درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
 مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 398 ش��ادمان- کفیل ثبت اسناد 

و امالک نطنز

مزایده
7597 ش��ماره: 15528 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 711/89-51. 
شش��دانگ یکبابخانه قطعه 58 تفکیکی به ش��ماره پالک ثبتی 1103 فرعی از 
51- اصل��ی به مس��احت 240 مترمربع واقع درکوی معروف چهل دس��تگاه 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به آدرس شهرستان نطنز خیابان 
ش��هید مصطفی خمینی کوی چهل دستگاه کوچه پنجم منزل آقای سید سعید 
میرواقفی که س��ند مالکیت آن به شماره چاپی 595275 در صفحه 229 دفتر 
110 امالک ذیل ثبت 13527 صادر و تس��لیم گردیده و به موجب سند قطعی 
ش��ماره 70628 مورخ 1388/12/22 دفتر اسناد رسمی 7 نطنز به آقای سید 
سعید میرواقفی فرزند میرزاعبدالعلی شماره شناسنامه 5 صادره از نطنز به 
شماره ملی 1239835434 انتقال قطعی گردیده و محدود است شمااًل به طول 
12 متر درب و دیواریست به خیابان احداثی شرقًا به طول 20 متر دیواریست 
ب��ه پالک 1104 فرعی جنوبًا به طول 12 متر به دیوار پالک 1130 فرعی غربًا 
به طول 20 متر دیواریست اشتراکی با پالک 1102 فرعی و حقوق ارتفاقی و 
صاحبان آن ندارد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق عبارت 
اس��ت از یک باب س��اختمان مس��کونی که در یک طبقه با مصالح دیوارهای 
آجری باربر و س��تون های قائم فلزی و سقف طاق ضربی احداث شده است 
کف اتاق ها و هال موزائیک، دیوارها نقاشی شده و درب ورودی و پارکینگ 
فل��زی و درب های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی و پنجره ها فلزی اس��ت 
آشپزخانه با کف موزائیک و دیوارهای نقاشی شده و کابینت فلزی قرار دارد 
س��رویس بهداش��تی و حمام با کف و دیوارهای کاشی و سرامیک اجرا شده 
اس��ت. پارکینگ مسقف به مس��احت 15 مترمربع با دیوارهای آجری و کف 
موزائیک و درب فلزی در مجاورت قسمت مسکونی قرار دارد اتاق مسکونی 
به مس��احت 15 مترمربع در قسمت فوقانی پارکینگ با کف موزائیک و سقف 
طاق ضربی و دیوارهای آجری احداث ش��ده است. کف حیاط موزائیک نمای 
اصلی آجر 5 س��انتی متری و پوش��ش بام ایزوگام اس��ت. سیستم گرمایش 
بخاری گازی و س��رمایش کولر است مشترکات شامل آب و برق و گاز دایر 
است مس��احت اعیانی بدون احتساب مس��احت بالکن های سمت حیاط و با 
احتس��اب اتاق طبقه باال برابر است با 165 مترمربع و طبق سند رهنی شماره 
42333 مورخ 1388/3/27 دفتر اس��ناد رس��می 50 اردس��تان در رهن بانک 
ملی اردس��تان به آدرس شهرستان اردس��تان خیابان امام خمینی می باشد 
از س��اعت 9 الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 1392/1/7 در اداره ثبت اسناد و 
امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 601/000/000 ریال ش��روع و به هر کسی خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت 
بده��ی ه��ای مربوط به آب، ب��رق، گاز و تلفن اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضمن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداخت��ی بابت هزینه ه��ای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می 
گردد ضمنًا ای��ن آگهی در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 1391/12/7 )دوش��نبه( درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزای��ده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 399 ش��ادمان- کفیل ثبت 

اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی  
7598 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین محصور پالک ش��ماره 
311 / 32  واقع دردس��ت قمش��ه بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده 
ثبتی بنام موقوفه حاج عبدالعلي به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا 
درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثب��ت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقس��مت اخیرازم��اده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودمل��ک مرق��وم درروز 31 / 1 / 1392 س��اعت 8 صب��ح درمحل 
ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلی��ه مالکین ومجاورین 
اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاوری��ن وصاحبان ام��الک مطابق م��اده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د وطبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمنًا 
چنانچ��ه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گ��ردد تحدید حدود 
 در روز بع��د از تعطی��ل انجام خواهد ش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت اس��ناد

وامالک شهرضا 

تحدید حدود اختصاصی  
7599 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه باغ پالک ش��ماره 29 / 106  
واقع درارش آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه 
رباب بیگم روغني اصفهاني فرزندحاج س��یدمصطفي به تصدي اداره اوقاف 
وامورخیریه شهرضا درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت 
ب��ه عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق 
تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 31 / 1 / 1392 س��اعت 8 
صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین 
ومجاورین اخطارم��ی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 
اعتراض��ات مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجل��س تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 
2 م��اده واحده قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض��ی ثبت،معترض 
می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعت��راض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه 
نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید 
حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد 

و امالک شهرضا

اخطار اجرایی
7603 شماره: 1328/91 ش 11 به موجب رأی شماره 1821 تاریخ 91/10/25 
حوزه 11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیهم 1- جمش��ید لطفی 2- جواد س��لیمانی 3- حس��ن علیزاده 4- 
محمد عقیلی 5- مجتبی عبدیزدان 6- ناصر شریعتی 7- غالمحسین مکوندی 
8- بابک پیراس��ته موس��وی 9- عب��اس نیکبخت 10- محمد عباس��ی همگی 
مجه��ول المکان محکومند ب��ه: محکومیت خوانده ردی��ف اول به حضور در 
دفترخانه رسمی جهت انتقال سند خودروی سواری ماکسیما دنده اتوماتیک 
رن��گ نق��ره ای متالیک مدل 1385 به ش��ماره ش��هربانی 823 ب 22-43 به 
ش��ماره شاس��ی و موتور 511216 در حق خواهان اصغر شاه میرزایی نام 
پ��در: مرتضی نش��انی محل اقامت: خ پروین خ ش��هید صفری نژاد روبروی 
درب 4 س��جاد پ 59. م��اده 34 قانون اج��راي احکام: همین ک��ه اجرائیه به 
 محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اج��را بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بده��د یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورت��ي که خود را ق��ادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت 
 مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي 
ن��دارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان



پنجمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان استانداری، فرمانداری ها و شهرداری های استان 

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 همایش پیاده روی صبح و نشاط
 در شاهین شهر

شاهین شهر میزبان همایش بزرگ پیاده روی صبح و نشاط در روز 
جمعه یازدهم اسفند ماه است. 

این همایش که از شبکه سوم سیما به صورت زنده و مستقیم پخش 
می ش��ود، با همکاری هیأت ورزش های همگانی اس��تان اصفهان، 
هیأت ورزش های همگانی و شهرداری شاهین شهر برگزار می شود.

عالقه مندان برای شرکت در این همایش می توانند جهت ثبت نام 
به فرهنگسراها و ورزشگاه های سطح ش��هر شاهین شهر مراجعه و 
 بعد از ثبت نام، کارت قرعه کش��ی دریافت نمایند. مسیر حرکت از 
سه راه فردوسی و پارک رازی به سمت ورزشگاه مالک اشتر در انتهای 
خیابان فردوسی شاهین شهر است. درپایان این پیاده روی بزرگ به 
قید قرعه به شرکت کنندگان جوایز نفیس��ی از جمله یک دستگاه 

خودرو و دوچرخه اهدا می شود. 

 حسین معدنی به کادر فنی 
تیم ملی والیبال پیوست

حسین معدنی، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران و سرمربی تیم 
باریج اسانس کاشان، به دعوت خولیو والسکو به کادر فنی فعلی تیم 

ملی والیبال پیوست. 
حسین معدنی س��رانجام به دعوت خولیو والسکو پاسخ گفت و قرار 
است از روز 12 اسفند سال جاری به کادر فنی تیم ملی والیبال ایران 
ملحق شود. معدنی پیش از والس��کو هدایت تیم ملی والیبال ایران 
را بر عهده داش��ت و افتخاراتی از جمله نایب قهرمانی در بازی های 
آسیایی و قهرمانی در کاپ مردان آس��یا را به دست آورده بود. پیش 
 از این، حضور پیمان اکبری به عنوان س��رمربی تیم ملی والیبال زیر 

23 سال نیز قطعی شده بود. 

محمدرضا طالقانی قهر کرد!
محمدرضا طالقانی در اعتراض به فشار مسئوالن برای ابقای رییس 
هیأت باس��تانی و زورخانه ای استان تهران، فدراس��یون را به حالت 

قهر ترک کرد. 
گویا محمد حس��ین نژاد ف��الح، ریی��س ورزش و جوانان اس��تان 
 ته��ران ب��ه طالقانی فش��ار آورده ک��ه علی اس��دی دوالب��ی را که 
هم اکنون رییس هیأت استان تهران است در سمتش ابقا کند. این 
در حالی اس��ت که طالقانی، امیر دریا دار حاج مه��دی نادری را به 
 عنوان رییس جدید هیأت باستانی و زورخانه ای تهران معرفی کرده 
اس��ت. مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در ش��رایطی طالقانی را 
برای ابقای رییس هیأت فعلی تحت فش��ار گذاشته که دلیل کارش 
را خواس��ته یکی از معاونان وزارت ورزش و جوان��ان اعالم می کند 
 که طالقان��ی با ترک کردن فدراس��یون، ب��ا این اتفاق��ات مخالفت

کرده است. 

سفر قهرمان سبک کیک بوکسینگ 
جهان به اصفهان

آنتونی فارس، قهرمان س��بک کیک بوکسینگ جهان برای تدریس 
یک دوره مربیگری و داوری سبک تای کیک بوکسینگ به اصفهان 

سفر می کند.
 هیأت ورزش های رزمی اس��تان اصفه��ان با همکاری س��بک تای

کیک بوکسینگ استان در نظر دارد دوره های فنی، داوری و مربیگری 
بین المللی  این سبک را برگزار کند.

 ای��ن دوره آموزش��ی با حض��ور آنتون��ی ف��ارس، قهرمان س��بک 
کیک بوکس��ینگ جهان و س��رمربی تیمMMA تای��وان زیر نظر 
فدراس��یون ورزش های رزمی و با مجوز وزارت ورزش و جوانان روز 
هفتم اسفند ماه س��ال جاری در ورزشگاه ش��هید قورچانی برگزار 
می شود. فارس بلژیکی که به دعوت فدراسیون ورزش های رزمی به 
اصفهان سفر کرده، این دوره را در استان های تهران، فارس و لرستان 

نیز برگزار می کند. 

کل ایران دوست دارد ذوب آهن 
در لیگ بماند

سپهرحیدری/مدافعتیمفوتبالذوبآهن  
نه تنه��ا م��ردم اصفه��ان، بلک��ه کل ایران 
دوست دارد ذوب آهن در لیگ برتر بماند؛ 
 چرا که این باش��گاه قدمت زی��ادی دارد و 
ذوب آه��ن فوتب��ال زیبای��ی ارایه 
می کند و ما اگر ق��در فرصت ها 
را بدانیم حتی تا وسط جدول 
نیز می توانیم صع��ود کنیم. 
ذوب آهن در سه بازی آینده 
با تیم های رقیب خود یعنی 
داماش، آلومینیوم و پیکان 
ب��ازی دارد و اگر این بازی ها 
را با برد پشت سر بگذاریم، قبل 
 از س��ال جدید از جمع فانوس 

به دستان خارج خواهیم شد.

6
15 امتیاز ارسالن کاظمی در پیروزی اورگن

تیم بسکتبال اورگن در حضور بازیکن ایرانی خود مقابل استنفورد به پیروزی77-66 دست 
یافت. ارسالن کاظمی، بازیکن اصفهانی اورگن در این مسابقه 32 دقیقه در میدان حاضر شد و 
هفت ریباند، دو پاس منجر به گل، پنج توپ ربایی و 15 امتیاز را در کارنامه خود به ثبت رساند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 987 | دوشنبه 7  اسفند  1391 |  14 ربیع الثانی 1434

آرسنال، 2836 روز بدون کسب جام
شکست خانگی )1-3( آرسنال برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان 
اروپا به این معنا بود که یک فصل دیگر هم بدون جام برای آرسنال 
سپری ش��ده اس��ت. از آخرین باری که این تیم موفق شد یک جام 

کسب کند، دو هزار و 836 روز می گذرد.

جراحت 28 تماشاگر در آمریکا
برخ��ورد 10 خ��ودرو در دور آخ��ر مس��ابقات 
اتومبیلرانی در آمریکا که در پی آن تکه هایی از 
بدنه و تایر خودروها به میان جمعیت تماشاگران 

پرتاب شد، 28 تن را مجروح کرد.

بازگشت فابیو کاپلو به لیگ برتر 
فابیو کاپلو، سرمربی پیش��ین تیم ملی انگلیس با بیان 
این که عالقه مند است به فوتبال لیگ برتر بازگردد، به 
تیم های چلسی و منچسترسیتی که در جستجوی مربی 

برای فصل آینده هستند، چراغ سبز نشان داده است. 
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احمدی: توان گرفتن 
استقالل  را داریم

شایعه ای که تکذیب 
شد     

مدافع تیم فوتبال س��پاهان گفت: اعتقاد دارم اختالف پنج امتیازی ما با 
استقالل، اختالف زیادی نیست و ما توان گرفتن استقالل در صدر جدول 
را داریم. او افزود: در هفته های آتی استقالل امتیاز از دست خواهد داد. به 
نظر من در چهار بازی آینده هر تیمی بتواند حداکثر امتیازات را کسب کند 
شانس قهرمانی دارد، به خصوص تیم سپاهان که در شرایط آرمانی قرار 
دارد. علی احمدی اظهارکرد: بازی با ملوان یک بازی خوب بود و خوشحالم 
که توانستیم بازی با پرسپولیس را جبران کنیم و با این برد همچنان در 

کورس قهرمانی خواهیم ماند. 
مدافع تیم فوتبال س��پاهان افزود: این هفته یک بازی حس��اس در جام 
باشگاه های آسیا در مقابل تیم النصر داریم و امیدوارم با کسب سه امتیاز، 

گام اول را در آسیا محکم برداریم. 

مدیرعام��ل کارخانه ذوب آهن گفت: بر خالف ش��ایعاتی ک��ه در مورد تغییر 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شنیده می شود، این شایعه صحت ندارد.

اردشیر سعد محمدی اظهار داشت:  به هر حال من تازه به ذوب آهن آمده ام و 
در مدتی که به این کارخانه اضافه شده ام، برای حل مشکالت باشگاه ذوب آهن 

نیز تالش کرده ام و در تالش هستم که بتوانیم این تیم را در لیگ نگه داریم. 
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در مورد شایعاتی که پیرامون تغییر مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن ش��نیده می شود، تصریح کرد:  این ش��ایعات صحت ندارد و 
هیچ تغییراتی قرار نیست در باشگاه ذوب آهن صورت گیرد.  وی بیان داشت: 
مشکالت مالی کارخانه کم کم در حال برطرف ش��دن است و با تالش بچه ها 
امیدوارم که مشکالت مالی باش��گاه ذوب آهن نیز در ماه های آینده به صورت 

کامل برطرف شود.

پنجمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان 
گروه 
استانداری، فرمانداری ها و شهرداری های ورزش

استان با حضور 38 تیم به مدت یک هفته 
برگزار شد که طی آن، تیم شهرداری اصفهان به عنوان قهرمانی 

این رقابت ها دست یافت.
در دیدار نهایی این مسابقات تیم شهرداری در مقابل شهرداری 
فوالد شهر در وقت قانونی با نتیجه یک به یک به تساوی رسید 
و در ضربات پنالتی با حس��اب پنج بر چهار پیروز و قهرمان این 

مسابقات شد.
فرمانداری فالورج��ان نیز در بازی رده بندی، تیم ش��هرداری 
کاش��ان را با نتیجه پنج بر صفر شکس��ت داد و بر سکوی سوم 
ایستاد. در این مراسم تیم استانداری در دیداری نمادین با تیم 
منتخب شهرداران استان با نتیجه پنج بر چهار به پیروزی رسید.

اس��تاندار اصفهان در پایان این رقابت ه��ا در جمع خبرنگاران 
به نکاتی در خصوص ورزش اس��تان اش��اره کرد ک��ه در ادامه 

می خوانید. 

   اس��تان اصفهان در ورزش نس��بت به س��ایر اس��تان ها از 
وضعیت خوبی برخوردار اس��ت. مدیریت اس��تان نگاهی ویژه 

به ورزش دارد.
  شادابی و نشاط مردم با ورزش مهیا می شود.

   باید روحیه ورزش��ی، عالقه مندی و نش��اط عالوه بر مرکز 
در سایر شهرستان های استان هم وجود داشته باشد و در این 

زمینه باید کار فرهنگی جدی صورت بگیرد.
    اس��تان اصفهان ظرفیت ه��ای قابل توجه��ی در ورزش 

همگانی دارد که نیازمند توجه جدی تر است.
    باید در بخش حمایتی، بسترسازی و زیربنایی وظایف خود 

را انجام دهیم.
    ورزشگاه های دولت نهم ودهم در سطح استان قابل قیاس 

با دولت های قبل نیست. البته هنوز با استانداردها فاصله زیاد 
داریم و باید در این زمینه فعالیت ها بیشتر شود.

    بیشتر این اماکن پیش��رفت فیزیکی80 درصد به باال دارد. 
در دهه فجر امسال هم دو هزار پروژه در استان به بهره برداری 

رسید و باید در سایر بخش ها نیز این اقدامات انجام شود.
    ورزش��گاه نقش جهان نه تنها مورد مطالبه اصفهان، بلکه 
پروژه ای ملی است و  در یک س��ال اخیر اقدامات خوبی در این 

زمینه صورت گرفته و پیشرفت کار مطلوب بوده است.
   پیمان��کار نقش جهان ق��ول داده که تا پایان اردیبهش��ت 
92 این پروژه به پایان برس��د و  این موضوع به صورت جدی در 
اس��تانداری دنبال می شود. بسیاری از قس��مت های ورزشگاه 

نقش جهان آماده شده است.

قهرمانی تیم شهرداری در مسابقات کارکنان

استاندار: مدیریت استان نگاه ویژه به ورزش دارد
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ران��د دوم مرحله حذفی  گروه 
رقابت ه��ای لی��گ برتر ورزش

بس��کتبال از  ام��روز ب��ا 
مصاف تیم های ماهان-مهرام و پتروشیمی بندر 
 ام��ام ب��ا ش��هرداری گ��رگان آغ��از می ش��ود؛ 
 رقابت هایی ک��ه به صورت س��ه از پن��ج برگزار 
می شود  و در دو بازی نخس��ت تیم های مهرام و 
پتروش��یمی در تهران و ماهشهر میزبان حریفان 

خود هستند. 
در مهم ترین دی��دار این مرحله، تیم بس��کتبال 
فوالدماه��ان با هدایت محس��ن ص��ادق زاده در 
 ته��ران دو ب��ازی س��خت را برگ��زار م��ی کند. 
فوالدی ها البته به واسطه رده باالتر در جدول این 
فرصت را داشتند که در دوبازی اول میزبان باشند، 
اما صادق زاده ترجیح داد ب��ازی های ابتدایی در 
تهران و س��ه بازی بعد در اصفهان برگزار ش��ود. 
هر دو تیم ش��رایط ایده آل و آم��اده ای برای این 
رقابت ها دارند. آخرین مص��اف دو تیم در هفته 

دوازدهم رقابت های لیگ برتر بس��کتبال انجام 
 شدکه به واسطه برخی مسائل مربوط به داوری، تا 
یکی، دوهفته بعد هم حواش��ی زی��ادی را ایجاد 
کرده بود که در نهایت با ورود فدراسیون و اعالم 
نظر نهایی خیلی زود اعتراض ها فیصله پیدا کرد 
اما باعث نش��د نگرانی ها از ناحی��ه داوری از بین 
برود، بنابراین به نظر می رسد کوبل داوری بازی 
امروز کار دشواری در زمین داشته باشد؛ چرا که 
هر گونه اش��تباه س��هوی نتیجه مستقیمی روی 

سرنوشت تیم برنده و صعود کننده می گذارد.  

صادق زاده: شکست مهرام ممکن است
س��رمربی تیم بس��کتبال فوالد ماهان س��پاهان  
درباره این بازی می گوید: مهرام��ی ها به دنبال 
کسب شش��مین قهرمانی لیگ هس��تند و برای 
کس��ب این عنوان انگیزه باالیی دارند. تیم ما هم 
پیش از این توانمندی خود را برای شکست مهرام 
نش��ان داده و برای تکرار این پی��روزی از انگیزه 

الزم برخوردار اس��ت و معتقدم شکس��ت مهرام، 
شدنی است.

به نظر می رس��د حواش��ی دیدار آخر دو تیم در 
تهران باعث شود محس��ن صادق زاده برای انجام 
دو بازی اول اصفهان را انتخاب کند، اما در کمال 
ناباوری او ترجیح داد دو بازی نخست این مرحله 
در خانه مهرام برگزار شود و برای این تصمیم هم 
دالیل خاص خ��ودش را دارد:» با توجه به قانونی 
که در برگ��زاری بازی های پل��ی آف وجود دارد، 
دس��ت مرا در مرحله قبل بس��ته گذاش��ته بود، 
بنابراین برای پذیرش بازی اول در خانه ریس��ک 
نکردم؛ معتقدم بازی اول در خانه خیلی سخت و 

استرس زاست.« 
وی ب��ه  آخری��ن رویاروی��ی تیمش با مه��رام و 
 مس��ائل داوری ای��ن دی��دار اش��اره م��ی کند و 
می گوید:»باشگاه فوالدماهان در حوزه مدیریتی 
به خوبی همه مسائل را رصد می کند، کما این که 
این اتفاق سال گذش��ته هم افتاد؛ هر کجا ضعفی 

وجود داشت با مستندات به فدراسیون نامه می زد 
و پاسخ می گرفت و جایی هم که عملکرد داوران 
خوب و س��تودنی بود، با ارسال نامه مراتب تشکر 
خود را از داوران و برگزارکنندگان مسابقه اعالم 
می کرد. امس��ال هم این حساسیت وجود دارد و 
مطمئن هم هستیم که فدراسیون برای این بازی 
منافع یک باش��گاه خاص و یا ش��خص خاصی را 
دنبال نخواهد کرد و بهترین و شایسته ترین تیم 

راهی فینال خواهد شد.«

ویسی: با تمرکز، مهرام را می بریم
سامان ویسی گارد رأس مطمئن تیم فوالدماهان  
هم می گوی��د: »ما با تیمی بازی داریم که س��ال 
هاس��ت اس��کلت اصلی خود را حفظ ک��رده و از 
بازیکنان جوان و ب��ا انگیزه ای برخوردار اس��ت؛ 
آنها س��رمربی تیم مل��ی را در اختی��ار دارند و از 
مش��خصات فنی و کار تیمی خوبی برخوردارند 
که همین موضوع کار را برای هر تیمی مش��کل 
می کند.« ماهانی ها دو بار در این فصل با مهرام 
بازی کردن��د که یک ب��رد و یک پیروزی س��هم 
 دو تی��م از این دیداره��ا بود. ویس��ی در این باره 
می گوید: »شرایط بازی امروز متفاوت است. هر 
دو تیم برای رسیدن به فینال باهم بازی می کنند، 
بنابراین بای��د همه تالش و تمرکز م��ان را به کار 
گیریم. ما از بعد از بازی ه��ای مرحله اول حذفی 
 تمرینات خیلی خوبی را پش��ت سرگذاش��تیم و 
با انگیزه و و تمرکز کار کردیم. امیدوارم که بتوانیم 
همه آنچه را که تمرین ک��رده ایم در زمین پیاده 
کنیم و در نهایت منجر به پیروزی تیم و راهیابی 

تیم ما به فینال شود.« 
با مصدومیت محمدرض��ا فالحت تنها گارد رأس 
تیم اصفهانی سامان ویسی است و همین موضوع 
مسئولیت او را برای این دیدار دو چندان می کند: 
»خدا راشکر مصدومیت محمد امجد هم برطرف 
ش��ده و او هم می تواند در این پست کمک کند، 
ضمن این که جواد داوری هم در پست یک بازی 
می کند و امیدوارم مشکلی در این زمینه نداشته 

باشیم.«

جوادداوری: در بس�کتبال فرد مالک 
نیست

ج��واد داوری، بازیک��ن ملی پ��وش فوالدماهان 
هم معتقد اس��ت داش��تن تمرکز سرنوشت تیم 
را مش��خص می کند: »هر تیمی که بتواند بدون 
استرس و با کنترل بهتر بازی تفکرات فنی تیمش 

را در زمین پیاده کن��د، برنده این دیدارها خواهد 
بود. البته به خاطر بح��ث حذفی رقابت های این 
مرحله استرس جزء الینفک بازی است، اما کنترل 
تمرکز و این استرس توس��ط بازیکنان می تواند 
تأثیر مستقیمی روی نتیجه دیدار داشته باشد.«

جواد داوری که ب��ه واس��طه مصدومیتی که در 
آخرین ب��ازی تیمش پی��دا کرد، چن��د روزی با 
سفیدپوش��ان اصفهانی تمرین نکرده و شاید در 
بازی اول مقابل مهرام فرصت همراهی تیمش را 
پیدا نکند:» هنوز هیچ چیز معلوم نیست و بستگی 
به موافقیت پزشک تیم دارد. ش��اید بازی اول را 
وارد میدان نش��وم یا دقایق کوتاه��ی بازی کنم. 
من چهار،پنج روزی اجازه تمرین نداش��تم و تازه 
از دیروز تمریناتم را آغاز کردم. ان شاءاهلل بتوانم 

برای تیم مفید واقع شوم. «
بازیکن اسبق تیم مهرام اشاره ای هم به وضعیت 
تیم مهرام دارد و حضور صم��د نیکخواه بهرامی، 
مهدی کامرانی و مهم��د بچیروی��چ را به عنوان 
نقاط مثبت این تیم می داند، ولی معتقد اس��ت: 
»در بس��کتبال فرد مالک نیس��ت، بلکه یک تیم 
و کار تیمی اس��ت که تیمی را به اوج می رس��اند 
یا به زمین می زند، بنابراین ما س��عی می کنیم 
با انج��ام یک ب��ازی تیمی خ��وب و هماهنگ به 

پیروزی برسیم.«

فالحت: این بچه ها سزاوار پیروزی اند
محمدرضا فالحت که در جریان بازی با استقالل 
زرین قش��م از ناحیه ای س��ی ال پا مصدوم شد 
و فرصت همراه��ی تیمش را از دس��ت داد هم از 
حساس��یت های این بازی می گوی��د: »من چند 
وقت یک بار سر تمرینات تیم رفته ام؛ آنها خیلی 
س��رحال و با انگیزه و آماده تمرین کردند و برای 
برد به تهران رفته اند. دعای من هم پش��ت س��ر 
ماهان است و امیدوارم بچه ها به حقشان برسند.«

گاردرأس مص��دوم فوالدماه��ان در م��ورد 
مصدومیتش م��ی گوید: »خیلی حیف ش��د که 
یکدفعه مصدوم ش��دم. من تازه روی دور افتاده 
ب��ودم، اما چ��اره ای جز کن��ار آمدن با ش��رایط 
 نیست. به هر حال آسیب دیدگی هم جزء ورزش 

حرفه ای است.«
 وی ب��ا اعتم��اد به نف��س خاص��ی از پی��روزی 
هم تیمی هایش در بازی با مهرام می گوید: »من 
قول می دهم تیم با پیروزی برگردد. این بازیکنان 
سزاوار پیروزی اند و این حق ماست که فینالیست 

شویم.«

هیچ کدام قصد خداحافظی از لیگ را ندارند

مهرام- فوالدماهان؛ نبرد فوالدین در آزادی



یادداشت

20 اردیبهشت ؛ روز فرخشهر
شهردار فرخشهر گفت: 25پروژه عمرانی در ش��هر در حال احداث 

است که از این تعداد،20 پروژه افتتاح شده است.
علی اصغ��ر حاج حی��دری در نشس��ت خب��ری با اصحاب رس��انه 
ومطبوعات افزود: در دو س��ال اخیر اقدامات مؤثر و ارزش��مندی در 
فرخشهر انجام گرفته که طبق برنامه های قبلی، 25 پروژه عمرانی 
در داخل فرخشهر ارایه شد که20 پروژه آن افتتاح گردیده و 5 پروژه 

باقی مانده در اردیبهشت ماه افتتاح می شود.
وی با بیان این که شیوه کار این پروژه ها به صورت امانی پیمانی بوده 
و از امکانات شهرداری استفاده می شود تصریح کرد: در فرخشهر سه 
 کارگاه تولید بلوک ایجاد شده که با تولید بلوک، بیشترخیابان های

 ش��هر مانند خیاب��ان ش��هدا و خیابان ام��ام)ره( پیاده رو س��ازی و 
جدول بندی ش��ده اس��ت. حاج حیدری با اش��اره به ای��ن که برای 
زیبا سازی و ایجاد فضای س��بز در ورودی های فرخشهر از بهترین 
متخصصین و طراحان استفاده شده اظهار داشت: ورودی های شهر 

از طرف اصفهان و کیار به زیباترین شکل فضاسازی شده است.
وی با بیان این که آبیاری فضای سبز فرخشهر در گذشته از آب شرب 
شهر بوده، افزود: اکنون با اس��تفاده از منبع آب پارک سرچشمه و 8 
چاه تجهیز شده دیگر، فضای سبز شهر به صورت لوله کشی آبیاری 

می شود که سیستم آبیاری، آب غیر کلردار است.
وی با بیان این که20 اردیبهشت روز فرخشهر نام گرفته است افزود: 
در20 اردیبهشت سال92 این جشن با عنوان فرش فرخشهر و قدمت 

آن برگزار می شود.

خبر ویژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
رضا ایمانی 

تمامی بیمارس��تان ها و مراکز درمانی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
برای ارای��ه خدمات به بیم��اران در ایام تعطیالت ن��وروز آمادگی کامل 
دارند. ستاد هدایت دانشگاه به صورت ش��بانه روزی آماده دریافت اخبار 
و اعزام بیم��اران از بیمارستان هاس��ت. با راه اندازی ای��ن بخش ها دیگر 
نیازی به مراجعه مردم استان به استان های همجوار نیست و متقاضیان 
می توانند تمامی خدمات را در باالترین سطح دریافت کنند. در این زمینه 
آموزش های الزم برای کارکنان در طول سال در سطوح مختلف توسط 
واحد آموزش بیمارستان  داده 
می شود. مراجعین به اورژانس 
بیمارس��تان ها می  توانن��د از 
طریق شماره تلفن 2229710 
و یا از طریق ارسال پیامک به 
ش��ماره 10008495137 
مش��کالت و نظرات خ��ود را 

مطرح کنند.

آمادگی کامل مراکز درمانی استان 
در نوروز

چهره روزیادداشت
    بزرگ ترین ارزش های زیبا شناسی در قرآن نهفته است

حجت االسالم سیدرضا عبداله زاده مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهارداشت: 
عجیب نیست که تنها کتاب آسمانی که از دستبرد حوادث زمانه محفوظ مانده است 
عالوه بر ابعاد دینی و اجتماعی، بزرگ ترین ارزش های زیبایی شناسی را در خود دارد.
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اخبار کوتاه

برگزاری جشنواره صدای بهاره 
مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: همزمان با سراس��ر کش��ور، 

جشنواره صدای بهاره در این استان برگزار می شود. 
مژگان ریاحی در نشست س��تاد دائمی تسهیالت سفر این 
استان اظهار داشت: با تأکید رییس میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور و معاون رییس جمهور، جشنواره 
صدای بهاره در تمامی استان های کشور برگزار می شود. وی 
از برگزاری این جشنواره در روزهای 28 اسفند ماه جاری تا 16 
فروردین 92 خبر داد و گفت: از زمان شروع تا پنجم فروردین 
برنامه های این جشنواره شاد است و از پنجم تا 16 فروردین 

برنامه ها متناسب با ایام فاطمیه برگزار می شود.

تکمیل طرح های آبرسانی 
روستاهای خانمیرزا 

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل 
و بهره برداری از طرح های آبرس��انی 9 روس��تای خانمیرزا 
در شهرس��تان ل��ردگان، 14 میلی��ارد و500 میلیون ریال 
اعتبار نیاز دارد. قاس��معلی خدابخش��ی در نشست بررسی 
مشکالت آب روستاهای شهرس��تان لردگان اظهار داشت: 
طرح تأمین آب روستاهای جوانمردی، قلعچه و بابا منصور، 
آبرس��انی به دو روس��تای باغ بهزاد و دهنو ب��اغ بهزاد، طرح 
آبرسانی س��لح چین، پروژه تأمین آب روستاهای علی آباد و 
صفی آباد و طرح آبرسانی به روستای بردبر از جمله پروژه های 
آبرسانی روستایی این شرکت بوده که در منطقه خانمیرزا در 
دست اجراست. وی افزود: احداث س��ه ایستگاه پمپاژ،600 
متر جاده دسترس��ی، حفر پنج حلقه چ��اه، اجرای360 متر 
فنس کشی، 12کیلومتر لوله گذاری خط انتقال، ساخت یک 
باب مخزن500 متر مکعبی در روستای بردبر، شبکه  های برق 
و تجهیز و راه اندازی دو حلقه از چاه های حفاری شده  از جمله 
اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این پروژه آبرسانی است. 

بسیج مهندسی ظرف تحقق 
دغدغه های والیت است

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج مهندسی 
ظرفیتی اس��ت که می ت��وان در قال��ب آن، با تفک��ر و ایده، 
دغدغه های والیت را محقق کرد. سردار رضا محمدسلیمانی 
در همایش روز مهندسی و بس��یج مهندسین اظهار داشت: 
امت اسالمی ایران با صبر و استقامت و پیروی از رهنمودهای 

رهبر معظم انقالب در سیر تکاملی خود قرار گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اقالم مورد نیاز مردم استان 
در آستانه فرا رسیدن نوروز 92 کامال فراهم شده است و هیچ گونه 
کمبود کاالیی در اس��تان نداریم. علی اصغر عنابستانی در نشست 
خبری اظهار داشت: در دیدار اخیر ریاست جمهوری با استانداران 
بر کنترل بازار و فروکش کردن التهاب موج��ود در بازار با توجه به 
نزدیکی ایام نوروز تأکید ش��د. وی افزود: امروز در بازار تغییرات و 
نوساناتی غیرمعمول مشاهده می شود، به طوری که قیمت  اجناس 
دارای تغییرات متفاوتی است. عنابستانی تصریح کرد: در حال حاضر 
در بازار برخی از کاالهایی که قیمت آنها با نوسانات ارز و تحریم ها 
نیز مرتبط نیست افزایش یافته که این مسأله نیازمند بررسی است.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از افزایش تعداد بازرسان رسمی 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت به70 نفر خبر داد و خاطرنشان 
کرد: برای کنترل هر چه بیش��تر س��طح بازار و تش��دید نظارت بر 
عملکرد بازاریان، تعداد بازرسان به70 نفر افزایش داده شده است تا با 
همکاری و تعامل سازمان تعزیرات حکومتی، فعال تر از پیش بر بازار 
مسلط شوند. وی با بیان این که در نوروز امسال 450 ناظر افتخاری 
در استان فعالیت خواهند کرد، ادامه داد: به عالوه در چند روز گذشته 
نیز10 نفر از معتمدین اس��تان به عنوان بازرس ویژه استاندار برای 

نظارت بر کار ناظران و بازرسان انتخاب شده اند.

آغاز فعالیت فروشگاه های عرضه مستقیم کاال از 15   
اس�فندماه

استاندار چهارمحال و بختیاری از آغاز فعالیت فروشگاه های عرضه 

مس��تقیم کاال از 15 اس��فندماه جاری خبر داد و تأکی��د کرد: در 
مجموع10 نقطه در استان شامل هفت مرکز شهرستان و سه شهر 
بزرگ در استان برای عرضه مستقیم کاال در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنش��ان کرد: این طرح از تاریخ 15 اسفندماه به مدت10 
روز اجرا خواهد شد.

عنابستانی از تخفیف10 تا20 درصدی کاال در این فروشگاه ها خبر 
داد و گفت: حذف واسطه ها و کاهش قیمت اجناس از اهداف اصلی 
برگزاری این نمایش��گاه ها محسوب می ش��ود. در این فروشگاه ها 
همچنین چند بازرس بر عملکرد غرفه داران نظارت خواهند کرد.

وی قیمت مرغ گرم در بازار امروز را  پنج هزار و950 تومان اعالم و 
خاطرنشان کرد: مرغ منجمد نیز با قیمت چهار هزار و800 تومان 

در بازار عرضه می شود.
عنابس��تانی با اش��اره به این که اقالم مورد نیاز مردم استان کامال 
فراهم شده است، اظهار داش��ت: مردم اصال نگران نباشند، چراکه 
هیچ گونه کمبود کاالیی در اس��تان نداریم. وی تصریح کرد: برای 
180 هزار خانوار ساکن در استان، برنج و سایر کاالها تدارک دیده 
شده است. مردم نیز باید با توجه به وضعیت موجود بازار با مسئوالن 
همکاری بیشتری داشته باش��ند، چراکه به دنبال آرام سازی جو 

حاکم بر بازار هستیم.
این مسئول از توزیع میوه ش��ب عید از تاریخ 25 اسفندماه جاری 
در بازار خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام ش��ده میوه های 
با کیفیت تر نسبت به سال گذش��ته و مطابق با ذائقه مردم تهیه و 

ذخیره سازی شده است. 

افزایش 20 درصدی قیم�ت کرایه ها در چهارمحال و 
بختیاری

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گف��ت: در تعطی��الت نوروزی 
به صورت موقت قیمت کرایه ها در این استان20 درصد افزایش پیدا 
می کند. علی اصغر عنابس��تانی در نشست ستاد دائمی تسهیالت 
س��فر این اس��تان، اجرای برنامه های فرهنگی برای مس��افران و 
گردشگران را یک دغدغه مهم در س��ال های گذشته عنوان کرد و 
اظهار داشت: در سال جاری جشنواره صدای بهاره فرصت مناسبی 

برای اجرای برنامه های فرهنگی در استان فراهم کرده است.
وی ادامه داد: باید با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی آداب و رسوم 
مردم استان را بهتر به گردشگران بشناسانیم و زمینه را برای افزایش 

ماندگاری مسافران در استان فراهم کنیم.
این مس��ئول خاطرنش��ان کرد: باید از فرصت فراهم ش��ده برای 
اجرای جشنواره صدای بهاره در استان بهترین استفاده را ببریم و 
محصوالت صنایع دستی و همچنین محصوالت فرهنگی و آداب و 
رسوم مردم این استان را به نحو درست به مسافران و گردشگرانی 
که اس��تان زیبای چهارمحال و بختیاری را مقصد سفرش��ان قرار 

می دهند، ارایه کنیم.

 CD صوتی معرفی جاذبه های چهارمحال و بختیاری 
تهیه می شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در نشست 
ستاد دائمی تسهیالت این استان، اطالع رسانی درست را یک اصل 
مهم در معرفی جاذبه های گردشگری اس��تان و همچنین جذب 
  CD گردشگر دانست و ابراز داشت: برای این منظور در سال جاری

صوتی معرفی جاذبه های استان تهیه می شود.
 وی با بیان این که 15 پایگاه راهنمای گردشگران نوروزی در این 
استان فعال می  شود، اذعان داشت: سازمان جمعیت حالل احمر 
اس��تان، آموزش های الزم را در این زمینه ب��ه نیروهای راهنمای 

مسافران داده است.
جالل��ی عنوان کرد: صدا و س��یمای مرکز اس��تان از مس��افران و 
گردش��گرانی که به این استان س��فر می کنند، مصاحبه گرفته و 
جشن ها و برنامه های مختلفی که به مناسبت ایام نوروز در استان 
اجرا می ش��وند را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد. معاون 
سیاسی امنیتی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در پایان افزود: 
برنامه استقبال از مسافران نوروزی، تهیه پکیج اطالع رسانی، توزیع 
نقشه راهنمای استان بین مسافران و گردشگران و توزیع دفترچه 
 نوروزی از جمل��ه مهم ترین برنامه های این اس��تان در راس��تای 

اطالع رسانی درست به مسافران و گردشگران است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

هیچ کمبود کاالیی در چهارمحال و بختیاری نداریم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تغییرات
7572 ش��ماره: 3591/ت 91/103. آگهی تغییرات شرکت اصفهان اطلس ابزار 
با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 40716 و شناس��ه ملی 10260584055. 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1391/10/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: 1- اعض��اء هیئت مدیره ب��رای مدت نامحدود ب��ه قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدن��د: آقای محمودرضا اس��ماعیلیان حس��ین آب��ادی و آقای 
محم��د اعمی. 2- س��مت اعض��اء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل تعیی��ن گردیدند: 
آقای محمودرضا اس��ماعیلیان حسین آبادی به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
آق��ای محمد اعمی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمداعمی به س��مت 
مدیرعامل. 3- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان 
خیاب��ان 22 بهمن روبروی ش��هرک علمی و تحقیقاتی- مجتم��ع تک واحد 2 
کدپس��تی: 8158659997- تلف��ن: 03112656011 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 4- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. در تاریخ 
1391/10/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
 تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

انتقالی
7573 ش��ماره: 86/الف 91/103 آگهی انتقالی ش��رکت ساختمانی تأسیساتی 
س��ازه سیال اسپادانا با مس��ئولیت محدود. به موجب نامه شماره 32/11069 
مورخ 1391/3/7 و به موجب صورت جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1388/4/21 مرکز اصلی شرکت ساختمانی تأسیساتی سازه سیال اسپادانا با 
مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 249529 واحد ثبتی تهران به نشانی استان 
اصفهان اصفهان کوی امیر حمزه خیابان آزادی خیابان پنجم فرعی اول پالک 
21 کدپستی: 8174967386 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 48964 به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1391/10/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و جهت اط��الع عموم آگهی می گردد. م الف/ 17239 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7574 ش��ماره: 3560/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت فن��ی مهندس��ی 
نفیس طرح اس��پادان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 44206 و شناس��ه ملی 
10260620922. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت 
مدیره م��ورخ 1391/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم زهرا یزدانی 
چم حیدری به عنوان ب��ازرس اصلی، خانم زینب منصوری به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار 
زاینده رود جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل می باش��ند: آقای سلیمان نادری لردجانی و آقای آرمین ضیغمی 
و آق��ای عبدالعلی نادری ش��ورابی و آقای مصطفی ن��ادری لردجانی و آقای 
محمدعل��ی امین الرعایا یمینی تا تاریخ 1393/10/14. 4- س��مت اعضاء هیئت 
مدی��ره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای س��لیمان نادری لردجانی به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و آقای آرمین ضیغمی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 
و آقای عبدالعلی نادری شورابی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی 
نادری لردجانی به س��مت عضو هیئت مدیره و آق��ای محمدعلی امین الرعایا 
یمینی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعلی نادری شورابی به سمت 
مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای سلیمان 
نادری لردجانی رئیس هیئت مدیره یا عبدالعلی نادری ش��ورابی مدیرعامل و 
با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باشد. در تاریخ 1391/10/19 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
ثب��ت و مورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/ 17208  آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7575 ش��ماره: 3564/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت فن��ی مهندس��ی 
نفیس طرح اس��پادان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 44206 و شناس��ه ملی 

10260620922. به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
1391/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
به آدرس شهر اصفهان سه راه سیمین کوی ولیعصر خیابان مشفق کاشانی 

کوچه چهارم آخر کوچه پالک 139 آ- کدپس��تی 8174793374 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/10/19 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 
قرار گرفت. م الف/ 17171  آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7577 ش��ماره: 3046/ الف 91/103 آگهی تأس��یس مؤسسه مشاوره حقوقی 
و وکالت عدالت خواه مهر میهن. موسس��ه ف��وق در تاریخ 1391/10/18 تحت 
ش��ماره 3484 و شناس��ه ملی 10260672021 در این اداره به ثبت رسیده و 
در تاری��خ 1391/10/18 از لحاظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- 

موضوع موسسه: ایجاد دفتر خدمات حقوقی توسط خانم مریم قاسمی دارای 
پروانه مش��اوره حقوقی بش��ماره 187/19631/م/پ صادره از طرف معاون 
محترم قضایی قوه قضاییه و رئیس هیأت اجرایی مشاوران حقوقی جهت ارائه 
خدمات حقوقی بعنوان مش��اوره حقوقی در دع��اوی کیفری و حقوقی- انجام 
وکال��ت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاه های خانواده- ش��هرداری 
ه��ا و کمیس��یون های آن به ویژه کمیس��یون م��اده 5- دادگاه های انقالب و 
مراج��ع مربوط به تعزی��رات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیس��یون های آن- 
هیأتهای رس��یدگی تحت پوش��ش وزارت کار و امور اجتماعی- دیوان عدالت 
اداری- همچنی��ن ارائه خدمات حقوقی ش��امل مش��اوره و انجام امور وکالت 
از ط��رف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی 
و دادگاه ه��ا و مراجع قضایی کش��ورهای خارج مطابق ب��ا ضوابط و قوانین 
موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرس��ی اعم از داخلی و 
بین المللی. 2- مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت 2 س��ال. 3- مرکز اصلی 
موسسه: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان چهارباغ عباسی- 
بازار آزادی- ورودی اول- طبقه دوم- واحد 303- کدپستی: 8134658861- 
تلف��ن: 09132110616. 4- س��رمایه موسس��ه: مبل��غ 1/000/000 ریال می 
باش��د. 5- اولین مدیران موسس��ه: 1-5- خانم مریم قاس��می به سمت عضو 
هیئت مدیره. 2-5- خانم مریم قاس��می به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات 
موسسه با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 16944 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تصمیمات
7578 ش��ماره: 10014/ث-1391/10/26. آگهی تصمیمات در شرکت خدماتی 
بازرگانی و فنی مهندس��ی سپاهان اتصال با مس��ئولیت محدود، ثبت شده به 
ش��ماره 21501 و شناس��ه ملی 10260423523. برابر صورتجلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده مورخ 91/6/19 ک��ه در تاریخ 91/10/26 ب��ه این اداره 
واصل گردید تصمیمات زیر در ش��رکت مذکور اتخ��اذ گردید: 1- موارد زیر 
به موضوع ش��رکت ماده 4 اساس��نامه اضافه ش��د: انجام کلیه فعالیت های 

خدمات تحقیقاتی، طراحی، س��اخت، اجرا، مونت��اژ، نصب، تعمیر و نگهداری ، 
بهره برداری، نمونه س��ازی و تولید در زمین��ه اتصاالت، مکانیک، الکترونیک، 
ابزار دقیق، کنترل متالوژی، ش��یمی، مهندسی ش��یمی، پلیمر، صنایع فلزی و 
غیرفلزی، حفاری، اس��تخراج وبرق، مشارکت در امور صنعتی و غیرصنعتی، 
انجام مهندس��ی معکوس، نظارت، بازرس��ی، برگزاری سمینارها، همایش ها، 
کنفرانس های تخصصی مرتبط در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه پروژه 
های جوش��کاری، تأمین نیروی ماهر و متخصص موردنیاز به صورت موقت 
انج��ام فعالیت های مجاز بازرگانی اع��م از داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت 
ها، مش��ارکت در سایر شرکت ها و مؤسس��ات دولتی و غیردولتی، 2- مرکز 
ش��رکت در اصفهان: به آدرس خیابان چهارباغ خواجو- بن بست شهید دکتر 
کوشا پالک 20 کدپستی 8143655471 انتقال یافت و ماده 2 اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/10/26 تکمیل ش��د. م الف/ 
17517  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
7579 ش��ماره: 3144/ الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت سروش اندیشه 
برخط با مس��ئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/10/26 تحت شماره 
49003 و شناسه ملی 10260672849 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/26 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- 
موضوع ش��رکت: انجام خدمات کامپیوتری صرفًا سخت افزار شبکه- امنیت 
ش��بکه- اتوماسیون اداری- صنعتی و حسابداری، برنامه نویسی اتوماسیون 
صرفًا س��خت افزار- مشاوره- فناوری اطالعات- اخذ نمایندگی از کلیه ارگان 
های خصوصی و دولتی- عقد قرارداد با کلیه ارگان های خصوصی و دولتی- 
مش��اوره در سیس��تم های مدیریت- عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و 
حقوقی- خرید و فروش- صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت 
در مناقص��ه ه��ا و مزایده ها- خری��د و فروش انواع قطع��ات و لوازم جانبی 
کامپیوتر- تأمین نیروی انسانی موقت. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان- 
بلوار کشاورز- نرس��یده به سه راه سیمین جنب مس��جد انبیاء طبقه فوقانی 
فروشگاه سیمرغ کدپستی 8174735793- تلفن: 03117757153. 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم 
نجمه داودی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای و حید دهقانزاد به سمت 
عض��و هیئت مدیره. 3-5- آقای وحید دهقانزاد به س��مت مدیر عامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است.  7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7580 ش��ماره: 3597/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آسان صعود جی با 
مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 43024 و شناس��ه ملی 10260608574. به 
استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/10/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان 
میدان احمد آباد خیابان جی نرس��یده به خیابان اریس��ون- س��مت راس��ت- 
مجتمع آس��مان طبقه باال- کدپستی 8156155599 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/10/24 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 

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

تأسیس
7581 ش��ماره: 3138/ الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت سرزمین نوشیدنی 
های ناب س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/26 تحت ش��ماره 
48996 و شناسه ملی 10260672780 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/26 از لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار 
زاین��ده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلی��ه فعالیت های 
بازرگان��ی- پخش- واردات- صادرات- خرید و فروش و تولید کاالهای مجاز 
بازرگانی- اخذ تس��هیالت از بانک های دولت��ی و خصوصی- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی- دولتی و غیردولتی- داخلی و خارجی به منظور 
تحقق اهداف ش��رکت- کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکت های معتبر داخلی و خارجی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان- 
ش��هرک امیری��ه- خیابان هفت��م- خیابان پی��روزی- پالک 141- کدپس��تی 
8174949483 تلفن: 03117801591. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می 

باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
92338 م��ورخ 1391/10/9 نزد بانک ملت ش��عبه مرداوی��ج پرداخت گردیده 
است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای هادی صالحی مهرآوران به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای سید ابراهیم خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- آقای س��ید ابراهیم خلیلی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور و 
اوراق عادی و اداری به امضای سید ابراهیم خلیلی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای داود دباغی به عنوان بازرس 
اصلی. 2-8- خانم ش��ادی دباغی به عنوان بازس علی البدل. م الف/ 17485 

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

تأسیس
7582 ش��ماره: 3134/ ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت آبادگس��ترش 
اصفهان س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/25 تحت ش��ماره 
48994 و شناسه ملی 10260672756 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/25 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام- طراحی- خدمات مشاوره 
و نظ��ارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی س��اختمانی- کش��اورزی- 
معدنی- صنعتی و فنی- ابنیه و محوطه س��ازی و تأسیسات- برق ساختمان- 
نقشه کشی و نقش��ه برداری- راهسازی- تأمین نیروی انسانی موقت- خرید 
و ف��روش آهن آالت و فل��زات- تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصی��ل وام و اعتبارات بانک های 
داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت- عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی وحقوقی- ش��رکت در مزای��دات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ 
و اعط��ای نمایندگ��ی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچ��ه که با موضوع 
شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان-خیابان رباط اول خیابان 
ش��یخ فائز کوی تختی کوی بهاران پالک 17- کدپستی 8138835613- تلفن: 
03113368344. 4- س��رمایه 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 توس��ط مؤسس��ین طی گواه��ی بانک��ی ش��ماره 53/6570/323 مورخ 
1391/10/11 نزد بانک تجارت ش��عبه س��لمان فارسی پرداخت گردیده است. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای ایمان روفی عادکانی به س��مت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- خانم زهرا حیدری جونی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای مس��عود حیدری جونی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای 
ایمان روفی عادکانی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای مهدی حی��دری جونی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
بنیامین سورانی یانچشمه به عنوان بازس علی البدل. آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
7583 ش��ماره: 3640/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت فنی مهندس��ی تیام 
الکترونیک س��پاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 41668 و شناسه ملی 
10260593992. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/9/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید 
و علی اکبر یزدی برای مدت یک س��ال به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. 
نشانی محل تصفیه شهر جدید بهارستان خیابان ولی عصر چهارراه شمشاد 
مجتمع تجاری پاس��ارگاد طبقه دوم کدپس��تی: 8143100000 می باش��د. در 
تاری��خ 1391/10/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیی��د و امضاء قرار گرف��ت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان



در هفته گذش��ته چند فن��اوری جدید وارد 
بازار شده اس��ت که در اینجا تعدادی از این 

فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

 روبات آب جمع کن

در هفته گذش��ته از روباتی رونمایی شد که 
قرار است برای تحقیقات مختلف به کره ماه 
 »RASSOR« فرستاده شود. این روبات که
نام دارد. در س��طح ماه به دنب��ال آب، یخ و 

سوخت خواهد گش��ت و اطالعات خود را از 
تجزیه و تحلیل آنها به زمین خواهد فرستاد.

آفیس 2013
 

 باالخ��ره پس از م��دت ه��ا انتظ��ار مجموعه 
نرم افزارهای آفیس 2013 مخصوص ویندوز8 
رونمایی شد و از آنجایی که این ویندوز آن طور 
که بای��د م��ورد پس��ند ق��رار نگرفته اس��ت، 
ماکروسافت امیدوار است ورود آفیس به بازار در 

فروش ویندوز نیز تأثیر گذار باشد.

آی پد 128 گیگابایتی
 

اپل در هفته گذش��ته به طرف��داران تبلت های 
خودش وعده بسیار جالبی داد. این شرکت اعالم 
کرد که قصد دارد در آینده آی پد های خود را با 
حافظه 128 گیگابایتی وارد بازار کند. این می 
تواند آغازی برای دیگر ش��رکت های س��ازنده 

باشد تا تبلت هایی با حافظه باالتر تولید کنند.

هلی کوپتر عکاس
 

به تازگی یک هلی کوپتر جدیدرونمایی ش��ده 
 اس��ت که م��ی توان��د ش��ما را در خیاب��ان ها 
 تعقی��ب کرده و از ش��ما عکس ه��ای متفاوت 

بگیرد. 
این هلی کوپتر 4 موتوره با دوربین دیجیتال و 
سیستم هایی که دارد می تواند از محیط اطراف 
فیلم یا عکس بگیرد و س��پس آنه��ا را به تلفن 

همراه شما بفرستد.
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ساندویچی که نارنجک شد
آن روزها که ایران پر از حوادث ریز و 
درشت بود، هیچ کس فکر نمی کرد 
روزی فرا خواهد رسید  که زحمات 
به ثمر خواهد نشس��ت. آنچه پیش 
روی شماس��ت خاطره ای خواندنی 
از یک مبارز انقالب اس��المی است 

که بسیار جالب است:
هن��گام ورود ام��ام)ره( ب��ه ایران، 
کاروانی از اصفهان راه انداختیم تا به 
پیشواز برویم. مسئولیت گروه به عهده من بود. آنقدر دستپاچه بودیم 
که هیچ امکاناتی به همراه نیاورده بودیم. وقتی به تهران رسیدیم یک 
 راست به حس��ینیه اصفهانی ها رفتیم. با نان و خرمایی سر کردیم تا 
این که مردم دلشان سوخت، ما را تقس��یم کردند و به خانه هایشان 
بردند و  از ماپذیرایی کردند. ما هم به خانه ای دعوت شدیم، صاحبخانه 

یک سرگرد بود و ما خبر نداشتیم. خانم محجبه ای داشت.
آن موقع مردم شب ها باالی پشت بام »اهلل اکبر« می گفتند و روزها 
راهپیمایی می کردند. یک شب همسایه آمد و گفت: »سردسته شما 
کیه؟« گفتم: »بفرمایید«. گفت: »این خانه ای که شما در آن هستید 
مال یک ارتشی است. او مرد خوبی است، ولی اگر شما روی پشت بام 

خانه ایشان شعار بدهید، او را می برند و اعدام می کنند.«
او که رفت داش��تم با بچه ها مش��ورت می کردم که چه باید کرد که 
یکمرتبه س��ر و کله جناب س��رگرد پیدا ش��د و گفت: »معطل چه 
هستید؟ چرا نمی روید باالی پشت بام؟« گفتیم: »واقعیتش این است 
 که شنیدیم شما ارتشی هستید. می ترسیم کار ما برایتان مشکل ساز

شود.« محکم و قاطع گفت: »این چه حرفی است؟ هیچ عیبی ندارد. 
گور پدر شاه و هرچه شاه دوست است! برای این که خیالتان را راحت 
کنم به ش��ما بگویم که بنده تصمیم گرفتم از فردا پادگان هم نروم، 
حاال بروید.« و ما با خیال راحت رفتیم پش��ت بام و با قوت،  اهلل اکبر 
گفتیم. در حال ش��عاردادن بودیم که همس��ایه با دلهره و اضطراب 
باال آمد و به من گفت: »مگر به ش��ما نگفتم رعایت حال صاحبخانه 
را بکنید؟ او ارتشی اس��ت.« به او گفتم: »شما کجای کار هستید؟ او 
خودش هم دارد شعار می دهد!« این را که گفتم خودش هم به جمع 
 شعاردهندگان پیوس��ت. آن شب های دوست داش��تنی گذشت تا

این که علما توی مس��جد دانش��گاه تحصن کردند. ما هم که دنبال 
چنین جاهایی می گشتیم، رفتیم آنجا.

روزی که گاردی ها به دانشگاه حمله کردند و تیراندازی شد، من بین 
دو ماشین »ریو« ارتشی پر از سرباز مسلح بودم و اتفاقی عجیب رخ 
داد که باورش کمی مشکل است، ولی خودم شاهدش بودم. یک نفر را 
 دیدم که رفت توی اغذیه فروشی، یک ساندویچ خرید و برای این که

عالقه اش را به سربازها نشان بدهد، ساندویچش را نصف کرد و نیمی 
از آن را به سمت سربازها که پشت »ریو« بودند پرتاب کرد.

س��ربازها که خیال کردند نارنجک اس��ت، یکهو خیز برداش��تند و 
شلیک کردند و درگیری شروع و اوضاع متشنج شد. یکی از راننده ها 
که دس��ت و پایش را گم کرده بود، کم مانده بود مرا بین دو ماشین 
له کند که من با یک خی��ز خودم را توی ج��وی آب انداختم و دیگر 
نفهمیدم چه شد. وقتی چشم باز کردم و به خود آمدم دیدم در همان 
ساندویچ فروشی هستم و یکی دارد ش��یر به حلقم می ریزد. سرم به 
شدت گیج می رفت و از پایم خون می آمد. مرا بردند توی دانشگاه تا 
مخفیانه مداوا کنند. یک ملحفه آماده کرده بودند و همین که کسی 
از در وارد می شد، سریع دست از کار می کشیدند، ملحفه را روی من 
می انداختند و شروع می کردند به قرآن و فاتحه خواندن! و آنها خیال 
می کردند کسی مرده، پی کارشان می رفتند و آنها دوباره به جراحی 
می پرداختند. برو بیای عجیبی بود. س��الن به هم ریخته شده بود و 
کسی آرام و قرار نداش��ت. وقتی هوا تاریک ش��د، مرا به بیمارستان 
شریعتی منتقل کردند. صبح که گروه به اصفهان برمی گردد، آیت اهلل 
طاهری سراغ مرا می گیرد و از جریان با خبر می شود. با دوستان در 
تهران تماس می گیرد و می گوید فوری به سراغ سر اکیپ ما بروید و 
مواظبش باشید که به دام نیفتد. توی بیمارستان شریعتی دو پرستار 
مراقب من بودند. به محض ورود غریبه مثل گذشته یک ملحفه رویم 
می کشیدند تا کسی متوجه نشود. به من سفارش کرده بودند که اگر 
بفهمند تو اینجا هستی هم برای ما مسئولیت دارد و هم تو را می برند 
و سربه نیست می کنند. وقتی کس��ی آمد، برو زیر ملحفه و صدایت 
در نیاید. در همین حین یک نفر وارد ش��د، خودم را به مردن زدم. او 
نزدیک شد و خیلی سنگین و جدی گفت: »شما اینجا زمانی دارید؟« 
من دم در اسم مس��تعار داده بودم، گفتند: »نه« و او رفت. پرستارها 
به من گفتند یک س��اواکی اینجاست حواس��ت جمع باشد. آن مرد 
لحظاتی بعد برگشت و دوباره پرس��ید: »اینجا مجروح نیاورده اند؟« 
یواشکی از زیر ملحفه نگاه کردم، چهره اش به ساواکی ها نمی خورد.

وقتی دور شد، بلند شدم نشس��تم و گفتم: »او را صدا بزنید، کارش 
دارم!« پرستارها دلواپس ش��دند و گفتند: »او س��اواکی است، تو را 
می برد.« گفتم: »نه، به قیافه اش نمی خ��ورد.« او را صدا زدند و آمد. 
 پرس��یدم از کجا می آیید؟ زمانی کیس��ت؟ مرا نمی شناخت، گفت :

 »یک بنده خدایی است که از دفتر آیت اهلل طاهری اصفهان به تهران 
آمده  و مجروح شده، گفتند صبح او را به اینجا آورده اند، ولی نامش در 
لیست بیمارستان نیست. تو را به خدا اگر می دانید بگویید می خواهم 
او را به اصفهان ببرم.« من هم فوراگفتم: خودم هس��تم. گفت: »پس 
تو زیر ملحفه بودی؟« گفتم: »بل��ه«. گفت: »حاال چطور تو را بیرون 
ببرم؟« گفتم: »پسر عمویم جلوی در منتظر است، با او هماهنگ کن 
بقیه اش با من.« رفت و برگشت و با هماهنگی پرستارها از در پشتی 
رفتیم توی ماشین استیشنی که با خودش آورده بود و من کف ماشین 
دراز کش��یدم و گفتم: »حاال با احتیاط به طرف در نگهبانی حرکت 
کن.« به آنجا که رس��ید نگهبان جلو آمد، نگاهی کرد و گفت: »این 
ماشین وقتی داخل شد مجروح نداشت! مشخصات مجروح چیست؟« 
 گفتم: »جناب. من زمین خوردم، مختصر جراحتی برداش��تم و...«. 
همین طور که بگو مگو می کردیم، پسر عمویم زنجیر را انداخت و به 

سرعت پرید توی ماشین و مرغ از قفس پرید!

 یکی از اج��زای رایانه ه��ا که کارب��رد زیادی نی��ز دارد 
 »رایتر« ها هستند. این دس��تگاه شاید در نظر اول بسیار 
بی اهمیت باشد و کار خاصی را انجام ندهد، اما در کل نیاز 

به مراقبت های ویژه ای دارد.
برای این که بتوانید همیش��ه از رایتر خود استفاده کنید 
باید نکاتی را مد نظر داشته باشید. این دستگاه ها بسیار 
ظریف هستند و با کوچک ترین ایرادی ممکن است از کار 
بیفتند از همین رو باید به دقت آنها را زیر نظر داش��ت و 

نکات زیر را  درمورد آنها رعایت کرد:

     اولین نکته درمورد هر رایتری توجه به میزان سرعت 
خواندن دیسکش است. در ابتدا به این نکته توجه کنید 
که اگر رایتر شما توانایی خواندن دیسک های سرعت باال 

را ندارد، این دیسک ها را در آن قرار ندهید.
     هیچ گاه دیس��ک هایی ک��ه دچار شکس��تگی و یا 
ترک های بس��یار ریز هس��تند در دس��تگاه قرار ندهید. 
موارد بس��یاری دیده ش��ده اس��ت که با قرار دادن یک 
دیسک شکسته، دیسک، منفجر ش��ده و دستگاه نیز از 

بین رفته است.
     یکی از کارهایی که آس��یب زیادی به دس��تگاه وارد 
می کند هل دادن محل قرار گرفتن دیس��ک است. برای 
بستن و یا باز کردن دس��تگاه، از دکمه آن استفاده کنید، 
چرا که هل دادن درب دستگاه ممکن است آسیب جدی 

به آن وارد کند.
    اگر از سی دی های خش دار اس��تفاده می کنید و یا 
مجبور هستید از آنها استفاده کنید. بهتر است قبل از قرار 
دادن آن در دس��تگاه، خش های آن را تمیز کرده و یا از 
خش گیر استفاده کنید. دیسک های خش دار هد رایتر 

را خراب می کنند.
     کیس رایانه را در محل هایی که گ��رد و غبار زیادی 
 وجود دارد قرار ندهی��د. رایترها در این ش��رایط ممکن 
 است دچار مش��کالت فنی متفاوتی ش��وند که از جمله 
مهم ترین آنها کثیف ش��دن هد و از بین رفتن دس��تگاه 

است.
     برای رای��ت کردن دیس��ک حتما از ن��رم افزارهای 
مخصوص استفاده کنید و سعی کنید فایل هایی که قصد 
رایت کردن دارید با سرعت پایین انجام دهید. این مورد، 
هم فشار کمتری به رایتر می آورد و هم دیسک شما خوب 

رایت می شود.

 5 خوراکی 
مخصوص فصل یخبندان

زمستان، فصل سرما و مشکالت مختلف است که هر 
کدام ش��رایط و ویژگی های خودش را دارد. از این رو 
باید تمام��ی رفتارها و خوراکی هایمان را زمس��تانی 

کنیم.
تغذیه، نقشی اساسی درسالمت بدن ما دارد و از همین 
رو الزم اس��ت تا همیش��ه به آن توجه ویژه ای داشته 
باشیم. در زمستان خوراکی های مختلفی هستند که 
می توانید از آنها اس��تفاده کنید. در این میان برخی 
خوراکی ها از اهمیت باالیی برخوردارند، به طوری که 

باید بیشتر از آنها مصرف کنیم.
     گردو : اولین و مهم ترین نکته ای که در زمستان 
به آن اشاره می شود خشک بودن هوای داخل خانه و 
 یا محل کار است. از آنجایی که بسیاری از دستگاه های

گرمایشی روش��ن هس��تند، هوا در محل های بسته 
 کمتر جریان داشته و خش��ک می شود. این هوا باعث 
می شود تا پوست شما خش��ک شود و دوای درد شما 
 گردو اس��ت.  اس��یدهای چرب گردو از جمله امگا3 
 می توانند به جنگ خشکی پوست شما بروند. روزانه

 2 الی 3 گردو مصرف کنید.
    س�یر: این س��بزی که خیلی مورد پسند نیست 
می توان یک گزینه بسیار مناس��ب در روزهای سرد 
زمستان باشد. همه انسان ها در این فصل در معرض 
 بیماری سرماخوردگی هستند و این امر اجتناب ناپذیر

اس��ت. محققان به این نتیجه رس��یده ان��د که هیچ 
خوراک��ی بهتر از س��یر نم��ی تواند جل��وی ویروس 
س��رماخوردگی را بگیرد. در این فصل تا حد امکان از 

سیر در غذاهایتان استفاده کنید.
    کدو حلوایی: یکی از ناش��ناخته ترین گونه های 
کدو در ایران که کمتر از آن اس��تفاده می ش��ود کدو 
حلوایی اس��ت. محققان به این نتیجه رس��یده اند که 
در زمستان اس��تعداد افراد برای افزایش وزن، بیشتر 
خواهد ب��ود، از همین رو ک��دو حلوایی م��ی تواند از 
افزایش وزن شما جلوگیری کند. این خوراکی، بسیار 
 کم کالری و پر انرژی اس��ت. ک��دو حلوایی همچنین 
می تواند از بیماری های قلبی و سرطان نیز جلوگیری 

کند.
     س�اندویچ م�رغ: همان طور که گفتیم زمستان 
متابولیس��م بدن کم و در کنار آن استعداد چاقی افزایش 
پیدا می کند ویکی از مهم تری��ن عوارضی که این حالت 
دارد بی حالی و خواب آلودگی است. مرغ یکی از بهترین 
غذاهای اصلی است که می تواند برای این فصل مناسب 
باش��د، به طوری که تمامی انرژی مورد نیاز شما را بدون 

این که کالری زیادی داشته باشد به بدن تزریق می کند.

زنگار ز دل رایتر خود 
بزدایید -3+12
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خواندنی

دانستنی

خاطره

اخبار کوتاه

عکس نوشت

به تازگی یک طرح شرکت بنز در مسابقات چالش2013 به رتبه سوم رسیده است. طرح 
اصلی این خودرو را»Liu Shun« و »Gao Zhiqiang« مشترکا ارایه داده و نام آن را 
نیز »دلفین« گذاشته اند. بنز را می توان بزرگ ترین تولید کننده خودرو در دنیا دانست. 
این شرکت همیشه منحصر به فردترین طرح ها را برای خودروهای خود انتخاب می کند. 

به تازگی یک طرح این شرکت در مسابقات چالش 2013 به رتبه سوم رسیده است. 
طرح اصلی این خ��ودرو را »Liu Shun« و »Gao Zhiqiang« مش��ترکا ارایه داده و 
نام آن را نیز “»دلفین« گذاشته اند. بدنه این خودرو بس��یار آیرودینامیک و جالب است، 
به طوری که فشار باد به هیچ عنوان نمی تواند مانع از افزایش سرعت آن شود و همچنین 

کشیدگی این خودرو شبیه به بدن یک دلفین است.
سقف این خودرو تماما از شیشه درست شده و همچنین بدنه آن نیز از فیبر کربن ساخته 

شده است. 
این قابلیت باعث می شود تا وزن خودرو کاهش یافته و سرعت آن افزایش بیابد. این خودرو 
را بنز تا به حال به طور کامل تأیید نکرده اس��ت، اما به نظر می رس��د تا سال های2020 
تصمیم به تولید آن بکند. این خودرو همچنین از یک موتور الکتریکی برای قدرت پیشران 

استفاده می کند.

آشپزخانه های پرتابل تا به حال در مدل های مختلفی ساخته شده اند که البته هر کدام دارای 
نواقصی بوده و همچین فضای زیادی را اشغال می کردند.

با توجه به این که آشپزخانه بخشی بسیار مهم در خانه اس��ت نیاز است تا در هر مکانی از آن 
بتوان استفاده کرد، از همین رو طراحان، آشپزخانه های قابل حملی را تولید کرده اند. به تازگی 
آشپزخانه ای به نام »flix Live« در آلمان تولید شده اس��ت که در نوع خود بسیار جذاب و 
جالب است، چرا که تمام امکانات یک آشپزخانه کامل را در یک فضای بسیار کوچک محدود 
کرده است. دراین آش��پزخانه ش��ما می توانید دو اجاق گاز الکتریکی و تخته مخصوص خرد 
 کردن را بیابید که در سه بخش متفاوت مانند بال هایی از دستگاه جدا می شوند. در بخش های

دیگر این آشپزخانه ش��ما می توانید کش��وی مخصوص چاقوها، فر، کشوی ظروف مختلف و 
همچنین یک ماکروویو اشاره کرد که همه آنها از جمله وسایل مورد نیاز برای یک آشپزخانه 

حرفه ای هستند.
تمامی این امکانات در  ابعاد بس��یار کوچک قرار دارند و طراحان آن می گویند این دستگاه را 
می توان در هر کمد و یا مکان خاصی قرار داد و فضای زیادی اشغال نمی کند. بدنه این دستگاه 
از استیل ضد لک و همچنین چوب درست شده است تا زیبایی و کیفیت را در کنار هم داشته 

باشد. این دستگاه قرار است تا چند ماه دیگر وارد بازار شود.

درمیان ارگانیس��م های عجی��ب و غریبی ک��ه در زمین ما 
زندگی می کنند، یک نوع باکتری وج��ود دارد که می تواند 
طالی حل ش��ده در آب را به تکه های میکروسکوپی طالی 
 Delftia (جامد تبدیل کند. علت وجود باکتری گرم منفی
"acidovorans (روی س��طح تک��ه ه��ای ط��ال هم��واره 
ش��یمیدان ها را متعجب کرده بود، اما وجود آن عاملی ش��د 
تا دانش��مندان درباره تولید ذرات طالی حل ش��ده در آب 
به بررس��ی بپردازند، اما معمای اصلی این اس��ت که چگونه 
Delftia acidovorans ای��ن ترفند را انج��ام می دهد، 
چراکه طالی حل شده در آب، سمی است. محققان کانادایی 
اظهار داش��تند که پاس��خ به این س��ؤال در مولکولی وجود 
دارد که این باکت��ری آن را دفع می کند. ای��ن مولکول، هم 
از ارگانیسم زنده درمقابل سم حفاظت کرده و هم یون های 

سمی را به ذرات تبدیل می کند.

در مقاله ای که توس��ط محققان در مجله زیس��ت شناس��ی 
شیمی منتشر ش��ده، آمده اس��ت که این اولین بار است که 
مشخص شده یک متابولیک پنهان می تواند در مقابل طالی 
س��می، خود را حفظ کرده و می تواند به زیست کانی سازی 
)فرآیندی که اورگانیس��م های زنده از طریق آن مواد کانی 
تولید می کنند( طال منتهی ش��ود. این مولکول می تواند در 

ش��رایط pH خنثی و در دمای اتاق چنین کار برجسته ای 
انجام دهند و طالی محلول در آب را به تکه های جامد تبدیل 
کند. ناتان مکاروی از دانشگاه مک مس��تر اونتاریو به عنوان 
یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت که این تحقیق 
با هدف تولید طال از آب در آزمایشگاه انجام نشده است، اما به 
نظر می رسد که این فرآیند میسر باشد.تحقیقات پیشین نیز 
 Ischiadicus نشان داده بود که یک باکتری دیگر با عنوان
metalliduran با سمی بودن طال به واسطه ذخیره کردن 
یون های آن داخل س��لول ه��ای خود مقابله م��ی کند. این 
باکتری برای رش��د به برخی از فلزات چون آهن نیاز دارد و 
س��ایر فلزات چون نقره، آنها را از بین می برد. طالی محلول 
در آب به طور نامرئی در اقیانوس ه��ا، آب های زیرزمینی و 
س��ایر منابع آبی طبیعی وجود دارد و طالی جامد عمدتا در 

فرآیندهای زمین شناختی تشکیل می شود.

آشپزخانه  ای که در کمد جامی شود بنز، »دلفین« تولید می کند 

حشره  ای که تخم طال می گذارد 

بازی های المپیک روستایی 
در هند

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
  عب��ادت هفت��اد ج��زء اس��ت و باالتری��ن و ب��زرگ تری��ن جزء آن کس��ب 

حالل است.
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