
جوابیه استانداری اصفهان

 »من منچستریونایتد 
را دوست دارم« 
ترجمه شد

کشوری بزرگ،  فاقد صنعتی کوچک

پاسخ به درج یک مطلب

اکران یک فیلم توقیفی با موضوع 
ریاست جمهوری در آستانه انتخابات  5

 جمع آوری بیش از
11میلیارد ریال زکات  78
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طراحی المپ های بی سیم
5 با روشنایی دلخواه

با مال حرام نمی شود منتظر 
امام زمان بود

 ذوب آهن، بازنده سربلند 

پرونده حذفی بسته شد،به لیگ بچسبید!

حض��رت آی��ت اهلل عب��داهلل ج��وادی آمل��ی در دی��دار 
حجت االسالم مسعود پورسید آقایی، رییس مؤسسه آینده 
روشن و هیأت همراه گفت: بهترین راه برای ارزیابی انتظار 
زمینه سازی تبلیغ و نشر معارف اسالمی است. وی با اشاره 
به این که در عصر بیشتر ائمه)ع( خفقان حاکم بود، افزود: ...

تدوین سند توسعه استان  
بر اساس واقعیت ها 

سند برنامه پنجم توسعه استان بر اساس شاخص ها و 
معیارهای منطقی و واقعی تهیه و تدوین ش��ده است. 
تناس��ب این س��ند با وضعیت موجود و ظرفیت های 
استان می تواند در پیش��برد و اجرایی کردن آن کمک 
 بسزایی به ماکند. برای تهیه و تدوین این سند بیش از

10هزار نفر ساعت تالش کار انجام گرفته است؛ هرچند 
برای تدوین این برنامه سعی شده تا یک تعادل منطقی 
بین حوزه های مختلف ایجاد ش��ود، اما ممکن اس��ت 

نقایصی در آن وجود داشته باشد...

س: مهر[
]عک

2

6 بهره برداری از فاز دوم 
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طرح احیای میدان امام علی )ع(

کارگران اصفهانی به جای 
دندان پر کردن، دندان کش شده اند4

روزنامه زاینده رود اصفهان در روزهای اول اسفند ماه با استناد 
به مدارک موجود و منتشره در پایگاه خبری هاتف آنالین و با 
تکیه بر رسالت مطبوعاتی و تنویرگرایانه خود اقدام به انتشار 
مطلبی تحت عنوان » بفرمایید قشم به صرف همایش« نمود. 
در این مطلب با وجود ای��ن که نگارنده طی تم��اس تلفنی با 
مس��ئولین روابط عمومی اس��تانداری تالش خ��ود را در درج 
دیدگاه اهالی اس��تانداری کرد، اما از همان ابتدا آماج انتقادها 
قرار گفت. به همین دلیل و بنا به حقی که نشریه برای مخاطبان 
و شهروندان فیهم اصفهان قائل است، جوابیه استانداری استان 

اصفهان را در همان محل درج می کند.
نشریه زاینده رود در تاریخ پنجم اس��فند 91 در شماره 985 
خود مطلبی با عنوان »بفرمایید قش��م ب��ه صرف همایش« به 

موضوع همایش مش��اوران جوان کش��ور که اخیراً در جزیران 
قشم برگزار شد پرداخته و در آن، شخص استاندار و استانداری 
اصفهان را خطاب قرار داده اس��ت. لذا اداره کل روابط عمومی 
استانداری به منظور تنویر افکار عمومی و برابر قانون مطبوعات، 
جوابیه خود را منتش��ر می کن��د. مطلب- بفرمایید قش��م به 
صرف همایش- از آن دست نوش��ته هایی است که در شأن و 
شایس��ته مطبوعه ای که باید هدفش ارتقای فرهنگ صداقت 
و امانت داری در جامعه باش��د نیس��ت؛ چرا که نق��د و نقادی 
که اصل جدایی ناپذی��ر در امر روزنامه نگاری اس��ت و زمانی 
 ارزشمند و تأثیرگذار اس��ت که عالوه بر صداقت، جانب ادب و 

عفت کالم را نیز رعایت کند.
3

 باورهای شیعی را خرج 
هوگو چاوز نکنید

 127 هزار مأموریت 
فوریت های پزشکی

کاهش 20درصدی خرید 
پوشاک عید در اصفهان

ذوب آهن باید سهمیه 
آسیایی بگیرد

لیگ برتر بدمینتون، 
عجیب ترین لیگ ایران!
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شهرداری گرگاب به استناد مجوز شماره 3/659 شورای محترم اسالمی شهر قصد دارد نسبت 
به فروش س��ه قطعه زمین از زمین های واقع در مجتمع مس��کونی بنیاد مس��کن شهر گرگاب با 
مش��خصات ذیل و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگس��تری اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت بعمل می آی��د جهت بازدید و اطالع از ش��رایط برگزاری و اخذ م��دارک مزایده حداکثر تا 
 تاریخ 91/12/20 به ش��هرداری گرگاب به آدرس اصفهان شاهین ش��هر- گرگاب- انتهای بلوار

امام خمینی )ره( مراجعه نمایند.

آگهی مزایده فروش مرحله دوم

سید محمد احمدی- شهردار گرگاب

متراژ پالک تعداد پالکنوع کاربریشرح پالکردیف
)مترمربع(

قیمت کارشناسی هر 
پالک )ریال(

زمين )پالک های 34 و 35 و 1
36 مجتمع بنياد مسكن(

3200390/000/000مسكونی

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک جایگاه قلعه شور )از 

نوع LMF و با ظرفیت 2145 نرمال مترمکعب در ساعت(
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رس��ید وجه مبنی بر واریز مبلغ 85/000/000 ریال 
به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سبیا بانک ملی( و شناسه واریز 
26/100/000/026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر 

بانکی سه ماهه. 
مهلت اعالم آمادگی: به مدت دو هفته از تاریخ آگهی نوبت اول، مندرج در روزنامه که از سایت های 
HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR قاب��ل 
رؤیت می باشد. و تحویل آن به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، 

تلفن: 6244618.
شرايط متقاضی: کلیه شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های CNG مورد تأیید مدیر طرح 

.CNG
ضمنًا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت می باشد.

آگهی مناقصه
)نوبت دوم شماره 800/29503(

روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی منطقه اصفهان

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 قانون مالیاتی کنونی 
جوابگوی نیازها نیست

معاون پارلمانی رییس جمهور با اعالم این که دولت در هفته جاری 
الیحه اصالح قانون مالیاتی را با قیددو فوریت تقدیم مجلس شورای 
اس��المی کرد، اظهار داش��ت: قانون فعلی مالی��ات جوابگوی نیازها 

نیست.
لطف اهلل فروزنده روز چهارش��نبه پس از پایان جلس��ه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران با بیان این که مالی��ات یکی از ارکان مهم حوزه 
اقتصادی است، افزود: اگر مجلس این قانون را با دو فوریت تصویب 

کند، در حوزه اقتصادی تحول و شفافیت به وجود می آید.
وی بااشاره به این که این الیحه یک بار دیگر با دوفوریت به مجلس 
شورای اسالمی فرستاده شد اما تصویب نشده بود، اظهارداشت: این 
الیحه شش ماه در کمیسیون مربوطه بررسی شد و امیدواریم اکنون 

با دو فوریت به تصویب برسد. 

 هیچ استانی از بی مهری وزیر نیرو 
در امان نمانده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد 
وزارت نیرو گفت: متأس��فانه بس��یاری از پروژه ها به علت ضعف در 
مدیریت وزیر نیرو و س��پردن کار ب��ه افراد بی تخصص در آس��تانه 
تعطیلی هستند. عزت اهلل یوسفیان مال با بیان این که تعطیلی پروژه ها 
نابودی تولید و بیکاری جوانان را در پی  خواهد داشت، گفت: وزارت 
نیرو با اقدامات اخیر خود و بی تدبیری در اتخاذ تصمیم درست زمینه 
نابودی پروژه هایی که آینده کشور را تضمین می کرد را فراهم کرده 
است. نماینده مردم آمل در مجلس ش��ورای اسالمی با تأکید بر این 
که برخی از طرح هایی که به منزله چشم نظام می توانست نشانه ای از 
پیشرفت و اقتدار ایران باشد در آستانه نابودی قرار گرفته اند، افزود: از 
جمله پروژه هایی که به تعطیلی کشیده شده اند، طرح هایی است که 
در دست وزارت نیرو بوده و در سایه بی نظارتی و عدم کفایت کافی 

در آستانه نابودی هستند.

 پیشنهاد جدید نفتی ایران 
به کشورهای اکو

وزیر نفت با ارایه پیشنهاد جدیدی به وزیران نفت و انرژی 10 کشور 
عضو اکو، جزییات منشور انرژی کش��ورهای عضو اکو را تشریح کرد 
و گفت: تأمین امنیت انرژی باید محور مهم ترین فعالیت کشورهای 
عضو اکو باشد. رستم قاسمی در س��ومین اجالس وزیران انرژی اکو 
با بیان این که انرژی همواره از نیازهای اصلی بش��ریت بوده و تنوع 
بخشی به منابع انرژی هیچ گاه از دغدغه های جامعه جهانی حذف 
نخواهد شد، گفت: با وجود سرمایه گذاری های کالن و رشد فناوری 
در سال های اخیر اما انرژی های پاک و تجدید پذیر همچنان سهم 
اندکی در س��بد انرژی جهان دارند. وزیر نفت با تأکید بر این که هم 
اکنون حدود یک چهارم کل ذخایر گاز، یک هشتم کل ذخایر نفت و 
بیش از 5 درصد کل تولید برق جهان در اختیار کشورهای عضو اکو 
است، تصریح کرد: با وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری و انرژی 
اما همکاری و تجارت درون منطقه ای در حوزه انرژی بین کشورهای 

عضو اکو بسیار ضعیف است.

هنرمندان در محفل رحیم مشایی
جش��ن بزرگ هنرمندان ایران با عنوان »درخت دوستی« به دبیری 
مجید اخشابی، سه شنبه شب با 80 دقیقه تأخیر با حضور اسفندیار 
رحیم مش��ایی و جمعی از هنرمندان در سالن اجالس سران برگزار 
شد. رحیم مشایی که امسال در جشنواره های مهمی چون موسیقی، 
تجسمی و فیلم فجر حاضر نشده بود، با حضورش در این جشن، این 
تردید را ایجاد کرد که یکی از بنیانگ��ذاران یا حامیان مالی آن بوده 
است. در این مراسم جمشیدمش��ایخی، علی معلم، داوود رشیدی، 
نواب صفوی و بسیاری از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون حضور 

داشتند. 

 زمان امتحانات 
در ایام انتخابات تغییر نمی کند

معاون آموزش��ی وزارت علوم در خصوص تغییر زمان امتحانات در 
ایام انتخابات گفت: به احتمال قوی دس��توری مبنی بر تغییر زمان 

امتحانات در ایام انتخابات نخواهیم داشت.
 پی��ش از این، کام��ران دانش��جو وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات دانشگاه ها در ایام انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گفته بود: »در این راس��تا به معاونت آموزش��ی 
مأموریت داده شده تا با همکاری تعدادی از دانشگاه ها ظرف 10 روز 
آینده نسبت به تهیه و تدوین دس��تور العمل یا شیوه نامه برگزاری 
امتحانات در ایام انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه های سراسر 

کشور اقدام کنند.«

حضرت آیت اهلل عبداهلل جوادی در دیدار حجت االسالم مسعود 
پورسید آقایی، رییس مؤسسه آینده روشن و هیأت همراه گفت: 
بهترین راه برای ارزیابی انتظار، زمینه سازی تبلیغ و نشر معارف 
اسالمی اس��ت. وی با اش��اره به این که در عصر بیشتر ائمه)ع( 
خفقان حاکم بود، افزود: در میان ائمه)ع( عصر امام باقر)ع( و امام 
صادق)ع( دوران زرینی برای نشر معارف الهی و اسالمی بود و این 
بزرگواران مسائل و مشکالت مختلفی را برطرف کردند و به نوعی 
بهترین زمان برای پرورش و استیالی تش��یع بود. وی در ادامه 
اظهار داشت: نشر تفسیر و احادیث مختص حوزه های علمیه بود 
و در آن زمان زعیم حوزه های علمیه مکه، مدینه و عراق افرادی 
بودند که در نقطه مقابل اهل بیت)ع( قرار داشتند و اجازه رواج 

تفسیر و حدیث را نمی دادند.

ضرورت بررسی و مسند کردن احادیث و دعاهای 
امام زمان)عج(

حضرت آیت اهلل جوادی آملی با بیان این ک��ه برخی بزرگواران 
تالش کردن��د و نهج البالغ��ه را به ص��ورت خطاب��ه و حدیث 
مس��ند درآورده و از مرس��له بودن خارج کردند، خاطرنش��ان 
کرد: همان گونه، باید احادیث، زیارات و دعاه��ای وارده از امام 
زمان)عج( بررسی و به صورت مسند درآید و به صورت احادیثی 
محکم در اختیار جامعه قرار گی��رد. وی با تأکید بر این که برای 
رسیدن به انتظار زمینه ساز ظهور باید از دنیا فاصله بگیریم و زهد 
از دنیا داشته باشیم، افزود: اصل فاصله گرفتن از دنیا شرط است 

نه فاصله گرفتن از مردم و جامعه؛ چون کسی که از جامعه و مردم 
فاصله می گیرد، طعمه شیطنت می شود؛ اصل این است که فاصله 

خود را با دنیا زیاد کنیم تا بتوانیم به خدا نزدیک شویم.

امور دنیوی بس�یاری از مش�کالت زندگ�ی را رقم 
می زند

اس��تاد عالی حوزه علمیه قم با اش��اره به این که تمام اختالفات 
دنیوی به دلیل دنیاگرایی افراد اس��ت، ابراز داشت: امور دنیوی 
بس��یاری از مش��کالت زندگی را رقم می زند و اگر از دنیاگرایی 
دوری کنیم، نه تنها مش��کالت گریبان گیر ما نمی ش��وند بلکه 
زندگی بهتر داش��ته و بهتر می توانیم رضایت خداوند را جلب 
کنیم. وی گفت: باید دعاه��ا و زیاراتی که از امام زمان)عج( نقل 
شده و دعاها و زیاراتی که درباره امام نقل شده و هین طور دعاها و 
زیاراتی که از نایبان و درباره نایبان حضرت نقل شده جمع آوری 
و از حالت مرس��له خارج و به صورت مسند در بیاید و به صورت 
حدیث و روایت مسندالسند ارایه شود که این امر تأثیر بسیاری 

در انتظار صحیح  و ظهور دارد.

با مال حرام نمی شود منتظر ظهور امام زمان)عج( 
بود

حضرت آیت اهلل جوادی آملی با بیان این که با مال حرام نمی شود 
منتظر ظهور امام زمان)عج( بود، ابراز داشت: باید یاد بگیریم که 
در دعاها از نیاز به ناز برسیم؛ یعنی دعای ما به این صورت باشد 

که با خدا ناز کنیم که دعای افتت��اح داللت بر ناز با خداوند دارد 
و چگونگی ناز و درد دل با خداوند هم در مناجات شعبانیه آمده 
است. وی ادامه داد: درددل عاش��قانه با خداوند یکی از بهترین 

عبادات است و لذت عبادت را به انسان می چشاند.
مفسر برجس��ته قرآن کریم با اش��اره به این که اگر انسان بداند 
که خداوند اهل نازکردن است، وقتی س��ر به سجده می گذارد 
دیگر سر از سجده بر نخواهد داش��ت، افزود: ناز کردن و درددل 
عاشقانه با خداوند، یکی از بهترین عبادات است و لذت عبادت 

را به انسان می چشاند.

ع�دم مس�ند ب�ودن روای�ات، دعاه�ا و احادیث 
اهل بیت)ع( دلیل ظهور عرفان های کاذب

وی خاطرنش��ان کرد: ظه��ور عرفان های کاذب ب��ه این دلیل 
اس��ت که روایات، دعاها، احادیث و زیارات اهل بیت)ع( به ویژه 
امام زمان)عج( به صورت مس��ند جمع آوری نشده که اگر این 
امر محقق ش��ود و این ادعیه، زیارات و احادی��ث جمع آوری و 
از مرسله به مسند تبدیل ش��وند، جایی برای ظهور عرفان های 
کاذب نخواهد ب��ود. حضرت آیت اهلل جوادی آمل��ی با بیان این 
که داشتن منتظران زمینه س��از در جامعه در گرو طرح صحیح 
 احادیث و روایات است، تصریح کرد: باید برای انتظار زمینه ساز 
برنامه ریزی کنیم که جمع  آوری احادیث، روایات، دعاها و زیارات 
امام زمان)عج(، درباره امام)عج( و درباره نایبان امام زمان)عج( و 
تبدیل آنها به مسند یکی از این کارهاست. وی معرفی مضامین 
دعاها به صورت داللی برای مردم را هم از دیگر کارهای تأثیرگذار 
در انتظار زمینه ساز عنوان کرد و افزود: باید دعاها و زیارات را به 
گونه ای برای م��ردم معرفی کنیم که مدال علیک باش��د؛ یعنی 
 مردم به صورتی دعا و زیارت بخوانند که با خداوند ناز کند و با ناز 
 درددل خ��ود را با خداوند داش��ته باش��ند. حض��رت آیت اهلل 
جوادی آملی با اشاره به این که همه چیز مختص خداوند است، 
ابراز داشت: نیازمندی نس��بت به دیگران کار باطل و اشتباهی 
است و باید انسان هر چیزی را از خداوند بخواهد و کارهای خود 
را با توکل به خداوند انجام دهد و یقین به این داشته باشند که 

خداوند او را کمک خواهد کرد.

نبود بودجه فرهنگی بهانه ای بیش نیست 
وی خاطرنش��ان کرد: برای انجام کارهای فرهنگی باید تالش 
کرد و این که بودجه فرهنگی هست یا نه بهانه ای بیش نیست، 
باید از خط بودجه و این قبیل امور بیرون بیاییم و توکل و امید 
به خدا داشته باشیم و چشم انتظار کمک های فرهنگی نباشیم.

اگر برای خدا و اهل بیت)ع( حرکت کنیم، خودشان کمک و یاری 
می کنند. حضرت آیت اهلل جوادی آملی در پایان با بیان این که 
حوزه های علمیه باید بیشتر برای نشر معارف الهی و زمینه سازی 
ظهور تالش کنند، گفت: هیچ گوشه ای در جهان از تشیع نیست 
مگر این که وامدار حوزه نجف هس��تند و ح��وزه قم هم باید در 

دوران کنونی به همین گونه باشد.

توصیه های عالمه جوادی آملی برای انتظار صحیح فرج

 چین خواستار آرامش با مال حرام نمی شود منتظر امام عصر بود
در شبه جزیره کره شد

دولت چین روز چهارش��نبه و پس از تهدید بخش های 
نظامی دو کره علیه یکدیگر، خواس��تار خویش��تنداری 
و حف��ظ آرام��ش در منطق��ه ش��د. س��خنگوی وزارت 
امور خارجه چین در نشس��ت خبری روزان��ه، به تهدید 
فرماندهی کره شمالی مبنی بر لغو پیمان متارکه جنگ 
با کره جنوبی، واکنش نش��ان داد. خوا چ��ون اینگ این 
پیمان را که در سال 1953 بسته شده برای صلح و ثبات 
شبه جزیره کره مهم دانست، اما درهمین حال گفت که 
باید طرفین به یک توافقنامه صلح نیز بیندیشند. وی از 
همه طرف ها خواست اوضاع شبه جزیره کره را بیش از 

این متشنج نکنند.

همکاری هسته ای هند و 
قزاقستان افزایش می یابد

هند و قزاقستان قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن 
همکاری های خود را در حوزه انرژی هسته ای صلح آمیز 

تا سال 2014 گسترش می دهند. 
این ق��رارداد هس��ته ای بین س��لمان خورش��ید، وزیر 
ام��ور خارج��ه هن��د و ارالن ادریس��ف همت��ای قزاقی 
وی، ب��رای تأمی��ن س��وخت م��ورد نی��از رآکتورهای 
تأمین انرژی توس��ط قزاقس��تان ک��ه از نظ��ر اورانیوم 
قوی اس��ت روز چهارش��نبه امضا ش��د. وزی��ر خارجه 
قزاقس��تان ک��ه درس��فری دوروزه در دهلی نو به س��ر 
 می ب��رد، همچنی��ن در باره پ��روژه های ش��رکت نفت 
بین المللی ویدش هند )ONGC( ب��ا مقامات هندی 
مذاکره کرد. این شرکت 25 درصد از سهام در بلوک نفتی 

ساتپایو )Satpayev( در دریای خزر را داراست.  

سرطان 6 رهبر آمریکای 
التین مخالف واشنگتن 

زوگانف آمریکا را متهم کرد. گنادی زوگانف، رهبر حزب 
کمونیست روس��یه، آمریکا را به دخالت در مرگ هوگو 
چاوز رییس جمهوری فقی��د ونزوئال متهم کرد. زوگانف 
روز چهارش��نبه در مصاحبه با کانال تلویزیونی روس��یه 
24 گفت: چطور ش��د که به طور همزمان ش��ش رهبر 
کشورهای آمریکای التین مخالف با سیاست های آمریکا 

به یک بیماری )سرطان( مبتال شده اند. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

ملت در برابر حذف تعطیلی 
مناسبت های مذهبی می ایستند

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی 

طرح حذف تعطیلی روزهای شهادت امام رضا)ع(، شهادت امام صادق)ع( 
و شهادت حضرت زهرا)س( مطرح شده و گفته اند که در ازای حذف این 
تعطیلی ها بین التعطیل ها را به رس��میت بشناس��ند. ما برای مجلسیان 
احترام قائلیم، ولی آنهایی که این فکر خام را در سر می پرورانند، باید بدانند 
تمام ملت در مقابل آنها خواهند ایس��تاد؛ چرا که این کار به هیچ قیمت 
عملی نخواهد شد. پیشنهادهای خنده داری مطرح می شود و انگار برخی 
نمی دانن��د در ک��دام مملکت 
زندگی می کنن��د. گفته اند که 
شهادت امام رضا)ع( در مشهد 
و ش��هادت حضرت زهرا)س( 
نی��ز در قم تعطیل باش��د؛ مگر 
امام رضا)ع( فقط برای مشهد و 
حضرت زهرا)س( فقط برای قم 
هستند؟ چه افراد نادانی هستند 

که این طرز تفکرها را دارند.
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احمدی نژاد به احترام چاوز عزای عمومی در کشور اعالم کرد

در جلس��ه دیروز هیأت دولت که به ریاس��ت محمود احمدی نژاد تش��کیل ش��د، به پاس 
قدرشناس��ی از هوگو چ��اوز، رییس جمهور فقی��د ونزوئال و ب��ه احترام ملت این کش��ور، 

چهارشنبه، شانزدهم اسفند ماه در کشور عزای عمومی اعالم شد. 
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اوباما نتوانست ایران 
را مهار کند

جزایر سه گانه  متعلق 
به ایران است

یکی از فرماندهان آمریکایی تهدیدهای ایران را در فعالیت های هسته ای، 
 تهدیدات علیه خطوط دریایی خلیج فارس و دریای عمان، دس��تیابی به 
موش��ک های بالس��تیک کوتاه و میان ب��رد، فعالیت های ش��بکه ها و 
گروه های وابسته به ایران در سرتاس��ر خاورمیانه و نیز رشد قابلیت ها و 
فعالیت های اینترنتی مخرب )حمالت سایبری( دسته بندی کرد. ژنرال 
جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه )س��نتکام( 
روز سه شنبه در جلسه سنا اعالم کرد که سیاست های اوباما برای تحریم 
ایران همزمان با تالش های دیپلماتیک برای بازداشتن این کشور از کسب 
قابلیت های هسته ای و نفوذ روزافزون ایران در منطقه خاورمیانه، مؤثر 

و کارگر نبوده است. 

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به پیش نویس بیانیه نشست اتحادیه عرب 
و موضوعاتی که قرار است در مورد ایران در این جلسه به آن پرداخته شود، به 
ویژه جزایر سه گانه گفت: جزایر سه گانه متعلق به ایران است، همیشه متعلق 
به ایران بوده و خواهد بود. رامین مهمانپرست  در پاسخ به سؤالی دیگری درباره 
جلسه امروز اتحادیه اروپا که قرار است برخی تحریم های جدید علیه ایران در 
مورد ایجاد محدودیت در تجارت ایران از طریق مرکز مالی مرکزی اروپا مطرح 
شود، گفت: هر اقدامی در جهت مثبت یا منفی بخواهد صورت بگیرد را حتما از 
نزدیک مورد ارزیابی قرار می دهیم. وی همچنین درباره جلسه امروز اتحادیه 
 عرب و موضوعاتی که در مورد ایران در این جلسه در دستور کار عنوان شده، 

به ویژه جزایر سه گانه گفت: جزایر سه گانه متعلق به ایران است و خواهد بود.

عصر ای�ران: هوگو چ��اوز، ریی��س جمه��وری ونزوئال روز 
س��ه ش��نبه و پس از یک مبارزه طوالنی با بیماری سرطان، 

درگذشت. 
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسالمی ایران، در پیامی 
پر س��وز و گداز در گذش��ت هوگو چاوز، رییس جمهور فقید 

ونزوئال را تسلیت گفت.
 ایران و ونزوئال، دو کش��ور دوست هس��تند و احمدی نژاد و 
چاوز نیز در طول هفت سال و نیم سال اخیر، روابط دوستانه 

شخصی نیز پیدا کرده اند.
از این روست که صدور پیام تس��لیت از سوی احمدی نژاد به 
مناسبت درگذشت یک دوست قدیمی، هم قابل انتظار بود و 
هم باید صورت می گرفت، لذا نه تنها بر اصل صدور این پیام 

نقدی نیست، بلکه اقدامی شایسته و بایسته نیز بود.

آنچه در پیام سیاسی - عاطفی احمدی نژاد مورد انتقاد است، 
وارد کردن مباحث اعتقادی شیعه در آن است.

 ش��یعیان عقی��ده دارند ک��ه حضرت ام��ام زمان )ع��ج( در 
آخر الزمان به عنوان »انسان کامل« ظهور می کنند و ایشان را 
حضرت عیسی )ع( همراهی خواهند کرد. همچنین جمعی از 
صالحان خاص و مقربان درگاه الهی، بعد از مرگشان، بار دیگر 
رجعت خواهند کرد و در رکاب امام عصر)عج( به تحقق آرمان 

نهایی بشریت، یعنی صلح و عدالت، همت خواهند گمارد. 
حال رییس جمهور اسالمی ایران، درباره هوگو چاوز، چنین 
می نویسد: »تردید ندارم که او بازخواهد گشت و به همراه همه 
صالحان و حضرت مس��یح)ع( و تنها باقیمانده از نسل پاکان، 
انسان کامل، خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و 

عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد.«
قطعاً احمدی نژاد حق دارد به عنوان رییس جمهور، درگذشت 
همتای خارجی اش را در قالب عرف شناخته شده بین المللی 
و با توجه به س��طح روابط دو جانبه، تسلیت بگوید و حتی در 
آیین خاک سپاری اش نیز ش��رکت کند، ولی نه او و نه هیچ 
کس دیگری حق ندارد اعتقادات ش��یعی را در قالب تعارفات 
سیاس��ی و عاطفی حراج کند و حکم بالتردید دهد که هوگو 
چاوز، رجعت خواهد کرد و در کنار حضرت مسیح)ع( و »تنها 
باقیمانده از نسل پاکان، انس��ان کامل« که از نظر شیعه، امام 
 عصر )عج( اس��ت، به تحقق عدالت در جه��ان کمک خواهد

کرد! مگر احمدی نژاد دارای چه صالحیت عرفانی س��ترگی 
است که تشخیص بدهد چاوز بعد از مرگ باز خواهد گشت و 
در رکاب حضرت مهدی موعود)عج( به تحقق عدالت جهانی 
کمک خواهد کرد؟! احمدی ن��ژاد، فقط یک رییس جمهور و 

فقط یک صاحب منصب سیاسی است و الغیر.
چوب حراج زدن ب��ر باورهای دین��ی و مذهب��ی، آن هم به 
 بهانه مرگ ی��ک رییس جمهور آمریکای التین -که س��وابق

غیر دینی اش بر همه آشکار است - هرگز قابل قبول و اغماض 
نیست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به کنگره هفت هزار زن 
ش��هید اعالم کردند: زن مجاهد مس��لمان ایرانی، معلم ثانی 
برای زنان جهان خواهد بود، پس از معلم اول که زنان مجاهد 
صدر اسالم بودند. ایش��ان در این سخنان به الگوی اسالمی و 
نه شرقی و نه غربی زن در ایران اش��اره کردند و از مسئوالن 
خواستند تا جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به دنیا که سخت 

محتاج شناختن آن است، بنمایانند.
متن پیام رهبر انقالب اس��المی ب��ه کنگره هف��ت هزار زن 
 ش��هید که امروز در افتتاح این کنگره قرائت شد، به شرح زیر

 است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امروز در اینجا برای تعظیم به ارتش هزاران نفره زنان شهیدی 
گرد آمده اید که در تغییر مسیر تاریخ اسالم و کشور، نقشی 

شایسته ایفا کردند و سربلند به محضر خدای متعال رفتند. 
لشکری از فرش��تگان که از جان مقدس خویش در راه اسالم 
مایه گذاردند؛ تماشاچی نبودند و قدم در میدان عمل نهادند 
و در نقش معماران ایران جدید ظاهر شدند. اینان زنان بزرگی 
 بودند ک��ه تعریف جدیدی از »زن« به ش��رق و غ��رب، ارایه 

کردند.
 زن، در تعریف غالباً ش��رقی، همچون عنصری در حاش��یه و 
بی نقش در تاریخ س��ازی و در تعریف غالباً غرب��ی، به مثابه 
موجودی که جنس��یت او بر انس��انیتش می چربد و ابزاری 
جنسی برای مردان و در خدمت س��رمایه داری جدید است، 

معرفی می شد.
 ش��یرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم، 
»زن نه ش��رقی، نه غربی« است. زن مس��لمان ایرانی، تاریخ 
 جدیدی را پیش چش��م زن��ان جهان گش��ود و ثابت کرد که 
می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و ش��ریف بود و درعین 

حال، در متن و مرکز بود. 
می توان س��نگر خانواده را پاکی��زه نگاه داش��ت و در عرصه 
سیاس��ی و اجتماعی نیز، سنگرس��ازی های جدی��د کرد و 

فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنانی که اوج احساس و لطف و 
رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت در آمیختند 
و مردانه تری��ن میدان ها را با ش��جاعت و اخالص و فداکاری 

خود فتح کردند.
در انقالب اس��المی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که 
می توانند تعریف زن و حضور او در س��احت رش��د و تهذیب 
خویش و در ساحت حفظ خانه س��الم و خانواده متعال و در 
ساحت والیت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منکر 
و جهاد اجتماع��ی را جهانی کنند و بن بس��ت های بزرگ را 

درهم بشکنند.
اقتدار و جذبه تازه ای به برکت خون این زنان مجاهد در عصر 
جدید ظهور کرده است که زنان را ابتدا در جهان اسالم، تحت 
تأثیر قرار داد و دیر یا زود در سرنوشت و جایگاه زنان جهان، 

دست خواهد برد.
تا آفتاب درخش��ان خدیجه  کبری )س( و فاطمه زهرا)س(

و زینب کبری )س( می درخش��د، طرح های کهنه و نو »ضد 
زن« به نتیجه نخواهد رسید و هزاران زن کربالیی ما نه تنها 
خطوط سیاه س��تم های ظاهری را در هم شکسته اند، بلکه 
 س��تم های مدرن به زن را نیز رس��وا و بی آبرو کرده و نشان 
داده اند ک��ه حق کرامت الهی زن، باالترین حقوق زن اس��ت 
که در جهان به اصطالح مدرن، هرگز ش��ناخته نشده و امروز 
وقت شناخته شدن آن است. به خانواده این شهیدان واالمقام 
تبریک می گویم و امیدوارم که به برکت خون این زنان شریف 
و مجاهد، رس��انه ها و هنرمندان و فرزانگان و س��ینماگرانی 
بتوانند جهاد بزرگ زن ایرانی مس��لمان را به دنیا که سخت 

محتاج شناختن آن است، بنمایانند.
زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلم ثانی برای زنان جهان خواهد 

بود، پس از معلم اول که زنان مجاهد صدر اسالم بودند.
سالم خدا بر بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( و بر 
همه زنان بزرگ صدر اسالم و بر بانوان فداکار و از جان گذشته  

ایران اسالمی.

مراقب باشید
 باورهای شیعی را خرج هوگو چاوز نکنید

پیام مقام معظم رهبری به کنگره هفت هزار زن شهید 
زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلم ثانی برای زنان جهان خواهد بود



یادداشت

 استراتژی آموزش و پژوهش
 در دانشگاه ها مدنظر قرار گیرد

استاد دانشگاه کینگستون انگلستان گفت: الزم است استراتژی آموزش 
و پژوهش در دانش��گاه ها برای رفع مش��کالت مدنظر ق��رار گیرد. اکبر 
ابو ترابی در همایش کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مهندس��ی 
که در دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر برگزار شد، اظهار داشت: در بحث 
پژوهش های نوین در مهندسی، مسأله مهم، ارتباط میان دانش و انتقال 
این دانش به دانشگاه است که مهم ترین مس��أله آن فرمول مهندسی و 
فنونی است که یک دانشجو بتواند داده ها را فراگرفته و به کار گیرد. وی با 
تأکید بر این که در طراحی نوین آموزش عالی در دنیا این نکته بسیار مورد 
توجه قرار می گیرد، افزود: باید دانش فنی و پژوهش های پژوهش��گران 
را به نحوی وارد صنعت کنیم و این در حالی اس��ت که خود پژوهشگران 

نمی توانند دانش خود را وارد بازار تولید کنند.

 خارو به پناهگاه حیات وحش
 ارتقا می یابد

رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان به ایسنا گفت: منطقه شکار 
ممنوع »خارو«  و به خصوص مس��یرکوه های»دم« یک��ی از قلمروهای 
یوزپلنگ آسیایی در ایران به حساب می آید. پرویز پاکزاد در این خصوص 
 اظهار داشت: منطقه ش��کار ممنوع خارو که در80 کیلومتری روستای

کریم آباد زواره در شمال شهرستان اردستان با مساحتی بالغ بر120هزار 
هکتار و هم مرز با پارک ملی کویر استان سمنان واقع گردیده است، یکی از 
بهترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی در ایران و استان اصفهان محسوب 
می شود و در حال حاضر در این منطقه هیچ گونه مستثنیاتی وجود ندارد. 
رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان از ارتقای منطقه شکار ممنوع 
خارو به پناهگاه خبرداد و گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی 
اداره حفاظت محیط زیست اردستان اقدامات اصلی و اولیه برای ارتقای 
این زیس��تگاه بکر جانوری در منطقه به پناهگاه انجام شده و درآینده ای 

نزدیک شاهد به وقوع پیوستن این موضوع نیز خواهیم بود.

 بهره برداری از فاز دوم 
طرح احیای میدان امام علی )ع(

 شهردار اصفهان از بهره برداری فاز دوم طرح احیای میدان امام علی)ع( 
تا پایان فروردین سال آینده خبر داد و تأکید کرد: ماهیت فعالیت های 
شهرداری اصفهان مردم داری است. مرتضی سقائیان نژاد در حاشیه دیدار 
با اهالی منطقه3 گفت: طرح احیای میدان امام عل��ی)ع( از پروژه های 
 مان��دگار و زیربنایی ش��هر اصفهان محس��وب می ش��ود، همچنین از 
پروژه های بی نظیر کشور اس��ت. وی با بیان این که فاز دوم میدان امام 
علی )ع( تا پایان فرودین ماه سال۹2 به بهره برداری خواهد رسید اذعان 
داش��ت: طرح احیای میدان امام علی)ع( در وسعتی بالغ بر32 هکتار در 
حال اجراست، به طوری که میدان امام علی)ع( به وسعت بیش از ۵ هکتار 

در دو بخش میدان اصلی و جلوخان مسجد جامع در حال احیاست.

 کشف نیم تن مواد مخدر
 و دستگیری10 قاچاقچی در اصفهان

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از کش��ف نزدیک به نیم تن انواع مواد 
مخدر در عملیات انتظامی یک هفته گذش��ته خب��ر داد و افزود: دراین 
زمینه10قاچاقچی و س��وداگر مرگ دستگیر شدند. س��ردارعبدالرضا 
آقاخانی با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای طرح تشدید برخورد 
با قاچاقچیان مواد مخدر سنتی و صنعتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر در یک هفته گذشته پنج عملیات ضربتی را در نقاط مختلف این 
اس��تان به مرحله اجرا گذاش��تند. رییس پلیس اصفهان افزود: مأموران 
عملیات ویژه در این مدت موفق به ردگیری و انهدام ۵ محموله قاچاق مواد 

مخدر  سنتی و صنعتی در اصفهان شدند. 

گشتی در اخبار

فوالد مبارکه آالینده است
نماینده مردم مبارکه در مجلس 

شورای اسالمی/ علی ایرانپور

مسئوالن کشور با حضور در شهرستان مبارکه نسبت به آلودگی موجود در 
مبارکه اظهار تعجب کرده اند. به گفته این مسئوالن آنها تا پیش از حضور 
در این شهرستان، مبارکه را تنها با عنوان فوالد مبارکه می شناخته و تصور 
وجود وضعیت نا مناسب هوای این شهرستان را نداشته اند. آالیندگی این 
شهرس��تان دالیل مختلفی دارد و در حال حاضر برخی بیماری ها مانند 
بیماری های پوس��تی، س��رطان ها و MS در سطح شهرس��تان مبارکه 
ش��یوع پیدا کرده است. وحید دس��تجردی به عنوان وزیر وقت بهداشت 

و درمان هم در این شهرستان 
حضور پیدا کرده و صحبت هایی 
را در ارتباط با آالینده های این 
شهرستان و ضرر های ناشی از 
این آالیندگی ه��ا ارایه کردند. 
صحبت های وحید دستجردی، 
تأییدی برای ب��اال بودن درصد 
آالینده ه��ا در این شهرس��تان 

است.
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چهره روز
عوارض بیماری پانکراتیت در داروهای جدید دیابت

محققان آمریکایی گفتند: افرادی که از جدیدترین داروه��ای دیابت برای کنترل بیماری 
قند خون استفاده می کنند،دو برابربیشتر احتمال بستری در بیمارستان را به علت ابتال به 

عوارض بیماری پانکراتیت دارند. 
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 مدیر کل درمان تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان به ایرنا گفت: رفع مش��کل 
نوبت های طوالنی MRI و سونوگرافی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی این 
شهر با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر است. 
حسین عطایی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با در اختیار قرار 
دادن نیروهای ضریب K )مشمولین متعهد خدمت به دانشگاه ( و اصالح تعرفه 
پرداخت به متخصصان رادیولوژی می تواند این مشکل را حل کند. وی افزود: 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق اعمال سیاست های مدیریتی و 
حاکمیتی به عنوان یک راهکار موقت قابل بررسی است و نیاز به مداخله  جدی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این عرصه دارد. مدیر درمان تأمین اجتماعی 
استان اصفهان گفت: هیچ کمبودی از لحاظ تجهیزات در مراکز درمانی تأمین 

اجتماعی این استان وجود ندارد.

استاندار اصفهان گفت: تعطیلی پنجشنبه ها در سال۹2 منوط به بررسی 
علمی، طرح و تصویب در ستاد مدیریت بحران استانداری و مصوبه شورای 
تأمین استان اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: تعطیلی پنجشنبه ها 
درخواست اعضای شورای آموزش و پرورش اس��تان است. وی در ادامه 
بر ایجاد و بس��ط حس تاریخی میان دانش آموزان اصفهانی تأکید کرد و 
افزود: این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقالب است. ذاکر اصفهانی به 
مسئوالن ذیربط آموزش و پرورش توصیه کرد که با حساسیت ویژه نسبت 
به ایجاد این حس تاریخی اقدام کنند. استاندار اصفهان اردوهای فرهنگی 
و بازدیدهای گروهی از اماکن تاریخی را در ایجاد این حس تاریخی مؤثر 

خواند و تصریح کرد : این امر در دستور کار آموزش و پرروش قرار گیرد.

رفع مشکل نوبت های 
طوالنی سونوگرافی

      
فعالیت 10 ایستگاه امنیت اخالقی در ایام نوروز 127 هزار مأموریت فوریت های پزشکی

دکتر غفور راس��تین با بی��ان این ک��ه ه��دف از برگزاری  
همایش س��االنه پرس��نل فوریت های پزش��کی اس��تان 
اصفهان توجیه ط��رح امداد نوروزی و بررس��ی مس��ائل و 
 مشکالت احتمالی در این حوزه اس��ت، به نقش تأثیر گذار

مس��ئولین پایگاه ها در افزایش رضایتمندی پرسنل و در 
نهایت رضایتمندی خدمت گیرندگان اورژانس اشاره کرد. 

 وی ب��ا تأکی��د ب��ر حف��ظ ش��أن و منزل��ت بیم��اران و 
خدمت گیرندگان اورژانس خاطر نش��ان ک��رد: تجلیل از 
مس��ئولین برتر پایگاه ها و اتاق های فرم��ان فوریت های 
پزشکی اس��تان، ارتقای سطح خدمات رس��انی به مردم و 
هماهنگی امداد نوروزی، از اهداف برگ��زاری این همایش 

بوده است. 
دکتر رحیمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز در این 
همایش به تشریح تغییرات جدید در ساختار ستادی معاونت 
درمان و مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی پرداخت 

و ضمن گرامیداش��ت شأن و منزلت پرس��نل فوریت های 
پزشکی، از زحمات آنان تقدیر و تشکر کرد.

 در این همایش دکت��ر معمار زاده رییس مرکز آموزش��ی 
درمانی امام حس��ین )ع( نیز ضمن حضور در جمع پرسنل 
فوریت های پزشکی، شغل فوریت های پزشکی و اقدامات 
پرسنل این حوزه را بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و خواستار 
همکاری و تعامل هرچه بیشتر مسئولین اتاق فرمان اورژانس 

با این مرکز درمانی شد.
 گفتنی اس��ت اولین همایش ساالنه پرس��نل فوریت های 
 پزش��کی اس��تان اصفه��ان، با حض��ور جمعی از پرس��نل 
فوریت های پزشکی سراسر استان، 1۵ اسفند در محل سالن 
همایش های بیمارستان امام حسین )ع( برگزار و در پایان 
 همایش با حضور معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی از

20 نفر از مس��ئوالن پایگاه و مس��ئوالن ات��اق فرمان برتر 
اورژانس پیش بیمارستانی استان تجلیل شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از 
فعالیت10 ایستگاه ثابت و سیار امنیت اخالقی طی ایام 
نوروز در نقاط مختلف شهر اصفهان خبر داد و گفت: کار 
این ایستگاه ها تنها تذکر و ارش��اد توسط بانوان پلیس 

امنیت اخالقی است. 
س��رهنگ جهانگیر کریمی یک��ی از دغدغه های مردم 
ش��هیدپرور اصفهان در ایام ن��وروز را هم��واره حضور 
گردشگرانی که از پوشش مناس��بی برخوردار نیستند 
 عنوان کرد و اظهار داش��ت: حفظ حرمت این ش��هر که 
 به عن��وان پایتخ��ت فرهن��گ و تمدن ایران اس��المی 
نامگذاری ش��ده، یکی از مطالبات اصلی مردم به شمار 

می آید.
 وی افزود: در این زمینه10 ایستگاه ثابت و سیار امنیت 
اخالقی طی ایام نوروز در نقاط مختلف ش��هر اصفهان و 
 همچنین گشت های امنیت اخالقی در شهرستان های

 اس��تان فعال می ش��وند. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان از نگاه فرهنگی پلیس اصفهان 
به این موضوع خبر داد و عنوان داشت: کار این ایستگاه ها 
تنها تذکر و ارشاد توس��ط بانوان پلیس امنیت اخالقی 

است. 
 کریمی بیان داش��ت: پلیس معتقد اس��ت ک��ه پدیده 
بد پوششی در بین جوانان، یک مسأله اجتماعی است و 

باید از منظر اجتماعی به این موضوع نگاه کرد.
 وی افزود: مس��لما جوانان بدپوش��ش اگ��ر از عواقب و 
آثارسوء اقدامات خود بیشتر آگاه شده و به حقیقت اصلی 
حجاب و عفاف پی ببرند، دیگر نی��ازی به برخوردهای 
 پلیس��ی نخواهد بود و ب��ه تدریج فرهن��گ حیا و عفت 
 در جامع��ه حاکم می ش��ود ک��ه در این خص��وص الزم 
است دس��تگاه های فرهنگی و اجتماعی، بیشتر تالش 

کنند.

تعطیلی  پنجشنبه ها 
تصویب شود

اخبار کوتاه

پرواز بادبادک های کودکان 
حصه در آسمان نصف جهان

فردا با حضور 200 کودک ۵ تا 1۴ س��اله منطقه حصه، 
بادباک های سالمت این کودکان به پرواز در خواهد آمد.

مریم تیموری مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار 
و خیابان سفیر نور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا و با اعالم 
این خبر اظهار داشت: این برنامه به همت کانون سفیر نور 
و جمعیت دانشجویی امام علی )ع( که دو کانون فعال در 
منطقه حصه هستند و با همکاری شهرداری منطقه 1۴ 
برگزار می گردد.وی جزییات این برنامه را ش��امل معاینه 
دهان، دندان و چکاب س��المتی این ک��ودکان همراه با 
برگزاری برنامه های ش��اد فرهنگی و هن��ری عنوان کرد 
و اذعان داش��ت: ۵0 دانشجوی پزش��کی و دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان ما را در معاینه 

این کودکان همراهی می کنند.

 حوادث رانندگی یک کشته 
و 11 مصدوم بر جای گذاشت

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: حوادث رانندگی در ه��وای بارانی در اصفهان یک 
کشته و 11 مجروح بر جای گذاش��ت. غفور راستین در 
گفتگو با ایرنا افزود: س��اعت ش��ش صبح روز گذشته در 
فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان بر اثر برخورد یک دستگاه 
خودروی پژو با یک تریلی، چهار نفر مصدوم شدند و یک 
نفر کش��ته ش��د. وی اظهار کرد: در همین مکان، بر اثر 
تصادف یک دستگاه خودرو پیکان با تریلی، دو سرنشین 
خودرو آس��یب دیدند. وی گفت: همچنین بر اثر برخورد 
یک دس��تگاه اتوبوس با مینی بوس در اتوبان ذوب آهن 
اصفهان، چهار مجروح به بیمارستان منتقل شدند و یک 

نفر نیز به صورت سرپایی درمان شد.

بیشترین تقلب در ساخت 
عسل است

یک کارشناس آزمایشگاه استاندارد گفت: مخلوط کردن 
عسل با شربت ش��کری دست ساز بیش��ترین نوع تقلب 
ساخت عس��ل در اس��تان اصفهان را تش��کیل می دهد.  
عقیل اعرابی اظهار کرد: 27/16 درصد تقلب ها و تخلفات 
شناسایی شده امسال در عسل های تولیدی اصفهان، به 

این دلیل بوده است.

نشریه زاینده رود در تاریخ پنجم اس��فند ۹1 در شماره ۹8۵ خود 
مطلبی با عنوان »بفرمایید قش��م به صرف همای��ش« به موضوع 
همایش مشاوران جوان کشور که اخیراً در جزیران قشم برگزار شد 
پرداخته و در آن، شخص اس��تاندار و استانداری اصفهان را خطاب 
قرار داده است. لذا اداره کل روابط عمومی استانداری به منظور تنویر 
افکار عمومی و برابر قانون مطبوعات، جوابیه خود را منتشر می کند.

 مطلب- بفرمایید قشم به صرف همایش- از آن دست نوشته هایی 
است که در ش��أن و شایس��ته مطبوعه ای که باید هدفش ارتقای 
فرهنگ صداقت و امانت داری در جامعه باش��د نیست؛ چرا که نقد 
و نقادی که اصل جدایی ناپذیر در امر روزنامه نگاری است و زمانی 
 ارزش��مند و تأثیرگذار اس��ت که عالوه بر صداق��ت، جانب ادب و 

عفت کالم را نیز رعایت کند.
همایش مشاوران جوان از س��وی نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار 
شد و استانداری و اس��تاندار اصفهان هیچ نقشی در هزینه های آن 

نداشته اند .

 بها دادن ب��ه جوانان و برپای��ی برنامه های فرهنگ��ی را که فرصت 
رو در رو ش��دن با یکدیگر و زمینه ای برای تبادل اندیشه های این 
قشر از جامعه را فراهم می آورد، نباید از نظر دور داشت و این مهم 
را نیز بای��د بپذیریم که در هر برهه ای باید برطبق زمان و ش��رایط 
 روز پیش رف��ت و رخدادهای فرهنگی از این دس��ت نیز با رویکرد 
آرمان های شهیدان و تقویت روحیه ایثارگری شکل گیرد، ضمن 
این که می طلبد تا هر از گاهی فرصتی ب��رای تقدیر از آنان فراهم 
گردد و نیز نباید غفلت کنیم که همه ما مدیون و وامدار جوانان این 
مرز و بوم هستیم؛  جوانانی که با روحیه ایثارگری و شهادت طلبی 
خود، جان خود را آماج حمله های دش��من قرار داده اند و از کیان 
و ملت ایران دفاع کردند و از این بابت س��ر تعظیم فرود می آوریم و 
دیگر بار از روح بلند ش��هیدان گرانقدر برای سربلندی ایران زمین 

مدد می طلبیم.
کتاب میلیاردی استاندار اصفهان از جمله دیگر مواردی است که در 
این نوشتار به آن اشاره شده است.  علیرضا ذاکر اصفهانی- استاندار 

اصفهان- پیش از تصدی مسئولیت استانداری، استاد علوم سیاسی 
 در دانشگاه های کشور بوده و آثار و نوش��ته های بسیاری از ایشان

به رشته تحریر درآمده است.
خبر رونمای��ی از کتاب اس��تاندار اصفهان در همای��ش جوانان در 
قش��م که از بخش های دیگر این نوش��تار اس��ت و اداره کل روابط 
عمومی بار دیگر آن را به قوت تکذیب می کند، از دیگر موضوعاتی 
اس��ت که باید گفت: چاپ کتاب، کاالی اقتصادی ی��ا مواد غذایی 
 نیست که نیازمند تبلیغ باشد. کتاب یک اثر فرهنگی است که هر

عالقه من��د و نیازمن��د به آن، 
در مراک��ز ف��روش کت��اب به 
جس��تجوی آن می رود. جدا از 
آن، این کتاب با موضوع »جزایر 
سه گانه« از جمله نوشته هایی 
 است که به اهمیت داشته های

 ای��ران زمی��ن و تاری��خ آن 
می پردازد و از سرمایه های این 
آب و خاک سخن گفته که نشان 
از جایگاه بلند ایران زمین است.

اداره کل رواب��ط عموم��ی 
اس��تانداری اصفهان بار دیگر 
ضمن ادای احت��رام به جایگاه 
قل��م و تقدیر از زحم��ات همه 
کس��انی که در مس��یر آگاهی 
جامع��ه گام ب��ر م��ی دارن��د 

و نیز در پوش��ش اخبار اس��تانداری و س��ایر دس��تگاه های اداری 
 اس��تان تالش می کنند، اعالم می دارد این مجموعه مثل س��ایر 
مجموعه های اداری خود را بی نی��از از نقد نمی داند و نیازمند نقد 

منصفانه و راهگشاست.
بی تردید در سایه ارتباط دو س��ویه مدیران و مطبوعات، می توان 
خدمات بهتر و شایسته تری به ملت ش��ریف ایران ارایه داد. مردم 
ایران و به ویژه خطه فرهنگ خیز اصفهان که جوانان بسیاری را در 
راه انقالب هدیه کرده، شایسته نکوداشت و خدمات ارزشمندتری 
اس��ت که در این فضای فرهنگی می توان در امر آگاهی بخش��ی و 

شفاف سازی به پاره ای از آن جامه عمل پوشاند.
در پایان، این رواب��ط عمومی از همه روزنامه ن��گاران و خبرنگاران 
اس��تان و ش��هر اصفهان که همیش��ه همراه مردم و مدیران بوده 
اند کمال تش��کر و قدردانی خود را اعالم می دارد و موفقیت همه 
خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اس��المی را از حضرت حق 

مسئلت می نماید. 

پاسخ به درج یک مطلب

یادداشتجوابیه استانداری اصفهان 

تصویب بودجه 120 میلیاردی 
شهرداری آران و بیدگل 

شهردار آران و بیدگل از تصویب بودجه120 میلیاردی این شهرداری برای 
سال 1392 خبر داد. مهدی عموزاده به ایرنا گفت: کار تدوین این بودجه 
از نیمه دوم سال91 آغاز و در اس��فندماه با تأیید شورای اسالمی شهر به 
شهرداری ابالغ شد. وی افزود: 57 میلیارد و673 میلیون ریال از بودجه 
شهرداری در سال 1392 بودجه جاری و 62 میلیارد و 327 میلیون ریال 
آن بودجه عمرانی اس��ت. وی تکمیل طرح های ناتمام، بهسازی معابر و 
میادین، نگهداری فضای سبز، بهسازی ش��بکه آبرسانی فضای سبز در 
جهت کاهش مصرف آب، بهبود عبور و مرور شهری، زیباسازی و تقویت و 
ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی را اولویت های در نظر گرفته 

شده در فعالیت های عمرانی سال 1392 ذکر کرد.

کاالهای اساسی برای ایام نوروز 92 
تأمین شده است

رییس مجمع امور صنفی اصفهان گفت: کاالهای اساس��ی و اقالم مورد 
نیاز مردم برای ایام نوروز92 در این اس��تان تأمین و ذخیره سازی شده 
است. عباسعلی بصیرت در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسالمی استان 
اصفهان افزود: کاالهای اساسی مانند گوشت قرمز، میوه و پوشاک در ایام 
نوروز 92 تأمین شده و مشکل کمبود وجود ندارد. وی با اشاره به این که 
توزیع برنج به عهده اصناف اصفهان نیست، افزود: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وظیفه توزیع این کاال را بر عهده دارد و این موضوع استانی نیست. 
 وی با بیان این که قیمت گذاری کاالها از سوی مجمع امور صنفی انجام 
نمی شود، ادامه داد: اصالح قیمت های برخی کاالها که به دلیل نوسانات 

ارز تغییر کرده نیازمند مدیریت کالن است.

تسلیت استاندار اصفهان برای 
درگذشت حجت االسالم اسماعیلی 

استاندار اصفهان با صدور پیامی درگذش��ت عالم ربانی و مجاهد نستوه 
حجت االسالم والمسلمین خیراهلل اس��ماعیلی را تسلیت گفت. در پیام 
علیرضا ذاکر اصفهانی آمده اس��ت: این روحانی ارزش��مند، عمر شریف 
خویش را در راه تربیت نفوس مشتاقان، تبلیغ و نشر احکام نورانی اسالم 
و خدمت به مردم منطقه لنجان به ویژه چمگردان صرف کرد. وی افزود: 
عالم ربانی مرحوم حجت االس��الم اسماعیلی در طول عمر با برکت خود 
منشأ آثار و برکاتی شد که سال های سال مردم از آن بهره مند خواهند شد. 
استاندار اصفهان، این مصیبت بزرگ را به خانواده معظم و مردم شریف 
شهرستان لنجان به ویژه اهالی والیی و شهید پرور چمگردان تسلیت گفت 
و از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن مرحوم و 

صبر و اجر برای بازماندگان و بستگان ایشان خواستار شد. 

رفع خطر دیوار هنرستان شفیعیون 
با حضور نیروی انتظامی

ش��هردار منطقه 7 اصفهان با اشاره به این که مس��ئوالن هنرستان فنی 
شفیعیون، پنج ماه به اخطارهای قانونی و حقوقی شهرداری در خصوص 
رفع خطر دیوار در معرض ریزش این هنرستان توجهی نکرده است، اعالم 
کرد: شهرداری منطقه 7 با حضور نیروهای انتظامی و با امضای مدیر این 
هنرستان نسبت به رفع خطر دیوار مذکور و در فاصله حداقل 50 متری با 
سایر قسمت های این هنرستان اقدام کرده است. احمد رضا مصور گفت: بر 
اساس بند1۴ماده 55 قانون، شهرداری ها موظفند در خصوص رفع خطر 
دیوارهای در معرض ریزش در معابر عمومی اقدامات الزم را انجام دهند 
لذا شهرداری به  منظور ایجاد امنیت و رفاه حال شهروندان دیوار مخروبه 
هنرستان شفیعیون را بر اساس درخواست های مکرر، بعد از پنج ماه ابالغ 

و اخطارهای قانونی و حقوقی الزم به مدیر این هنرستان، تخریب نمود. 

گشتی در اخبار

 400 میلیارد تومان 
 برای آزادی جرائم غیر عمد

مدیرعامل ستاد دیه کشور
سید اسداهلل جوالیی

 تعداد10 ه��زار زندانی غی��ر عمد در زندان های کش��ور به س��ر می برند 
که طبق برآورد صورت گرفته، نزدیک ب��ه ۴00 میلیارد تومان پول برای 
آزادی آنها الزم اس��ت. کمک مردمی بس��یار تأثیرگذار است، مددکاران 
س��تاد دیه با ش��کات صحبت و به همی��ن منظور50 درصد از ش��کایت 
صرف نظ��ر کردن��د. در200 گلریزان ماه رمض��ان امس��ال 16 میلیارد 

تومان جم��ع آوری کردیم که 
به فراخ��ور نیاز زندانی��ان را در 
کل کشور آزاد کرد. اولویت های 
آزادی به ترتیب ب��ا بدهکاران 
دیه، اولیای دم و سرپرس��تان 
خانوار، جوانان زیر 25 س��ال، 
افراد مس��ن باالی 65، بیماران 
العالج و صعب العالج، ضامنان و 
جانبازان باالی 25 درصد است.
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چهره روز
طرحفرشتگانرحمتتاشبعیداجرامیشود

ابوالحسن فقیه رییس جمعیت هالل احمر گفت: کمک به نیازمندان وظیفه ذاتی 
جمعیت هالل احمر نیس��ت، اما در ش��رایط حاضر مهم ترین و اصلی ترین برنامه 

جمعیت هالل احمر تا شب عید اجرای طرح فرشتگان رحمت است. 

3

در هفته ای که گذش��ت فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
سبک و س��یاق گذش��ته باز هم برای ارایه آمار و عملکرد خود 
اقدام به برگزاری نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان 
اصفهان کرد که طبق روال گذش��ته بار خب��ری و ناگفته های 

بسیاری از زبان س��ردار عبدالرضا آقاخانی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان و همچنین تقدیر و گالیه خبرنگاران از وضعیت 
نیروی انتظامی مطرح ش��د که در ادامه این گزارش قسمتی از 

آن را می خوانید:

فرمانده انتظامی استان اصفهان / سردار عبدالرضا 
آقاخانی 

    پلیس آگاهی در ماه گذش��ته با طرح امنی��ت محله محور 
بیش��ترین برخورد ب��ا جرائ��م را در محوریت س��ارقان توأم با 
خش��ونت، مقابله با سارقان س��یم برق، طرح سراسری کنترل 
جرائم و مجرمان س��ابقه دار، مقابله با عرضه سوخت و قاچاق 

کاال داشته است.
      در بحث مواد مخ��در عالوه بر طرح امنی��ت محله محور، 

کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر، مقابله با سوداگران مرگ 
و طرح آرامش و برخورد با خرده فروش��ان جزء را داشته ایم که 
در بهمن ماه نیز ۴5 درصد افزایش کشف مواد مخدر صنعتی و 

سنتی نسبت به ماه گذشته آن حاصل شده است.

کشف27 کیلوگرم ماده مخدر شیشه
     امروز شیش��ه به عنوان خطرناک ترین ماده مخدر صنعتی 
محسوب می شود که در این زمینه نیز 27کیلوگرم ماده مخدر 
صنعتی کشف ش��ده اس��ت. در ادامه طرح مقابله با گروه های 
منحرف غربی، بدعت ها و نیز اشرافیت بر تحرکات در اصفهان، 
در بحث ادیان دروغی��ن، بدعت های دین��ی و منحرفان و نیز 
برخورد با مجموعه ضد ارزشی به عنوان کار اماکنی و اطالعاتی 

33 درصد افزایش داشته ایم.
     در بحث ارتقای س��طح علمی و فناوری اطالعات با تداوم 
ش��ورای پژوهش��ی در دانش��گاه اصفهان با موض��وع پژوهش 
امنیتی، 20 مورد تحقیق داشته ایم که 1۴ عنوان این مقاالت 
به همایش ملی و بین المللی راه پیدا کرده است. با فعال کردن 
اتاق فکر و مسائل امنیتی با توجه به مسائل و مشکالت جامعه 
رویکرد خوبی در توان توجیه عوامل نیروی انتظامی به حقوق 

شهروندی صورت گرفته است.

1720تماس به مرکز197پلیس اصفهان
    در ماه گذشته یک هزار و720تماس دریافتی به این مرکز 
داشته ایم که یک هزار و 3۴5 تماس تلفنی و375دیدار چهره به 
چهره در سامانه 197 بوده است. نتیجه این تعامل افزایش 12 
درصدی ارتباط مردم با سامانه197 و جلب اعتماد مردمی است.

در بحث مشاوره، این نهاد نوظهور وابسته به دستگاه قضائی و 
انتظامی یک هزار و 905 مورد پرونده در اتاق مشاوره تشکیل 
داده اس��ت که یک هزار و302 فق��ره پرونده به س��ازش ختم 
ش��ده اس��ت. افزایش29درصدی کشفیات س��رقت و افزایش 
95درصدی مواد مخدر در بهمن ماه نس��بت به ماه قبل از آن، 
از دیگر نکاتی اس��ت که  اس��تان اصفهان رتبه دوم و یا سوم را 
در کش��فیات مواد مخدر دارد و در این زمینه نیز87درصد کار 

اطالعاتی انجام شده است.

10 درصد افزایش سوخت قاچاق
     12 درصد کشف س��الح غیر مجاز و نیز 13 درصد افزایش 
کش��فیات تجهیزات ماهواره ای در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 
از آن داشته ایم و در بحث سوخت قاچاق نیز 10 درصد افزایش 

کشفیات داشته ایم.

در نشست رسانه ای فرماندهی انتظامی استان اصفهان مطرح شد:

کشف 27 کیلوگرم مواد مخدر شیشه

زیر پوست شهر/ کنگره بزرگداشت شهدای کارگر در اصفهان
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اصفهان میزبان اجالس 
میراث معنوی در 2014

 مدیر کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان اع��الم کرد ک��ه هیچ اعتب��اری بابت 
مناسب سازی خودرو معلوالن در سال91به بهزیستی استان اختصاص نیافته 
 اس��ت. محمود محمد زاده با بیان این که طی ده س��ال گذش��ته هیچ خودرو 
مناسب سازی ش��ده به این س��ازمان اختصاص نیافته اس��ت به ایمنا گفت: 
این درحالیست که هرس��اله تنها بودجه ای مشخص به منظور مناسب سازی 
 خودرو معلوالن به آنه��ا اختصاص می یاب��د. وی گفت: هی��چ اعتباری بابت 
مناسب سازی خودرو معلوالن در سال91به بهزیستی اختصاص نیافته است.  
یحیی سخنگوی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور چندی پیش با 
اشاره به ثبت نام معلوالن واجد شرایط جهت دریافت خودروهای مناسب سازی 
شده اظهار داشت: از معلوالن ثبت نام شده۴700 نفر شناسایی شده اند که پس 
از تأیید بهزیستی استان ها مراحل بعدی واگذاری خودروها آغاز خواهد شد.  

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مقرر شده اجالس میراث معنوی 
تحت نظارت یونسکو سال 201۴ در اصفهان برگزار شود. ابوالفضل قربانی با 
بیان این مطلب گفت: شهرداری اصفهان طی سال های گذشته در جهت ارایه 
خدمات معنوی به شهروندان اقدامات متعددی را انجام داده است. وی با بیان 
این که مساعدت به مساجد و کانون های فرهنگی در دستور کار مدیریت شهری 
قرار دارد، افزود: شهرداری ساالنه ردیف بودجه ای را به توسعه و عمران مساجد 
اختصاص می دهد. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به عضویت 
شهرداری اصفهان در شبکه بین المللی شهرهای دارای میراث معنوی تصریح 
کرد: این شبکه به منظور حفاظت از میراث معنوی کشورهای مختلف تشکیل 
شده است. قربانی خاطرنشان کرد: مقرر ش��ده اجالس میراث معنوی تحت 

نظارت یونسکو سال 201۴ در اصفهان برگزار شود.

معلوالن محروم از بودجه 
مناسب سازی خودرو!

به این ترتی��ب برای دومی��ن بار، ن��ام علیرضا ذاکر 
اصفهانی با ولخرجی فرهنگی ! گره خورد؛ نامی که دو 
سال قبل با انتشار نشریه ای به سبک و سیاق قاجار 
و به نام » آقای متفاوت« نقل محافل خبری کش��ور 
ش��د و البته هرگز ادام��ه آن از س��وی هیچ مرجعی 

پیگیری نشد. 
طی س��ال هایی که کرس��ی اس��تانداری اصفهان 
میزب��ان »ذاکر« ب��ود، او همواره پیرامون خش��کی 
زاین��ده رود، م��وزه فرش اصفه��ان، پتانس��یل های 
گردش��گری اس��تان، ورزش��گاه نقش جهان، قطار 
ش��هری، صنای��ع دس��تی، محرومی��ت زدای��ی ، 
 کش��اورزان و مسائلی از این دس��ت، سخنرانی های

غرایی کرد. این شیوه کالمی او و تحصیالت آکادمیک 

آقای متفاوت سبب شد تا ذاکر اصفهانی گوی سبقت 
 در گفتگوه��ای خب��ری و مخصوصا تصوی��ری را از 
صاحب منصبان استانی برباید تا جایی که »حسین 
دوربین��ی« هم در حض��ور رس��انه ای اش جلوی او 
کم آورد. از این موارد که بگذری��م برخی اختالفات 
 فاح��ش اس��تاندار ب��ا مدی��ران ارش��د و بعضی از
 تصمیم گی��ری ه��ای او درمباح��ث فرهنگی طی

ماه های اخیرپیکان انتقاد را بیش از پیش به سمت 
او نش��انه رفت، ولی گویا حواشی آقای متفاوت خط 
پایانی ندارد و برخالف تذک��ر رییس جمهور دوباره 
س��ر و کله کتابی با مضمون اس��تاندار اصفهان پیدا 
شده که برخالف نمونه قبلی آن، بسیار پرطمطراق 

و پر هزینه است.

افش��ای س��ندی در این رابطه که خب��ر ویژه برخی 
از س��ایت های خبری کشور ش��ده بود، باعث شد تا 
قبل از رونمایی کتاب و مس��ائل حاشیه ای آن خبر 
همایش و حاش��یه های آن کمی زودت��ر از موعد به 

دست مردم برسد.

موضوع کتاب میلیاردی استاندار اصفهان
به گزارش زاینده رود و به نقل از سایت خبری هاتف 
آنالین، درخبری آمده بود دولت بنا دارد برای نشان 
دادن حمایت جوانان ایران از جزایر سه گانه، همایش 
چن��د روزه ای را تح��ت عنوان» س��ومین همایش 
اجالس ملی وحدت و انسجام جوانان ایران اسالمی« 
در قشم و کیش برگزارکند؛ همایش بزرگ فرهنگی 

که تعداد س��ه هزار نفر از جوانان کش��ور )بیش��تر 
مشاوران جوان( میهمان آن هستند!

ماج��را از ای��ن ق��رار اس��ت ک��ه ریی��س جمهور 
دس��تور برپایی یک تور ویژه برای س��فر س��ه هزار 
نف��ر از جوان��ان ایرانی ب��ه جزایر س��ه گان��ه را در 
پایان دومی��ن همایش ای��ن اجالس ک��ه 2۴ آبان 
 ماه امس��ال در ته��ران و ب��ا حضور هی��أت دولت و 
چند صد نفر از مش��اوران جوان برگزارش��ده بود، به 
 بقایی داده بود. این همایش چند روزه، همان دستور 
رییس جمهور به مع��اون خویش اس��ت که اکنون 

اجرایی شده است.
 همای��ش اول ای��ن اج��الس 23 آب��ان90 برگزار 
ش��ده ب��ود و ح��اال س��ری دوم ای��ن اج��الس، 
از س��ی ام بهم��ن ب��ه م��دت س��ه روز برپ��ا ش��د. 
 نح��وه حض��ور میهمان��ان نی��ز ب��ه ای��ن ترتی��ب 
برنامه ریزی شده اس��ت که10درصد هزینه را خود 
فرد مدعو می پ��ردازد و 90 درصد هزین��ه را دولت 

برعهده گرفته است!
جالب اینجاس��ت ک��ه مقرر ش��ده در حاش��یه این 
همای��ش از کتاب اس��تاندار اصفهان نی��ز رونمایی 
ش��ود. همچنی��ن بی��ش از200نف��ر از مش��اوران 
جوان اس��تانداری، فرمان��داری ها و دس��تگاه های 
 اجرایی اس��تان به همراه خانواده به تور قشم دعوت 
شده اند که بنا بر اخبار رسیده »90 درصد هزینه ها از 

طریق استانداری اصفهان پرداخت شد«.
با توجه به این اخبار منتش��ره ازمراس��م، اگر چنین 
واقعیتی صحت داش��ته باشد ، س��ؤال ما این است که 
برگزاری چنین همایشی با چنین هزینه هایی، آن هم 
در شرایط اقتصادی فعلی چگونه توجیه می شود؟ آیا 
در حال حاضر جزایر س��ه گانه م��ورد هجوم نظامی 
دشمنان قرار گرفته اند که چنین قشون کشی شده 
 اس��ت، آن هم از جیب مردم در اوض��اع تحریم های

 اقتص��ادی؟ حاال آقای��ان با بودجه ه��ای میلیاردی 
می خواهند همای��ش فرهنگی برای نج��ات جزایر 
س��ه گانه کیش و قش��م برگزار کنند؟! )و شاید هم 
برای رونمایی از کتاب اس��تاندار اصفهان( چه کسی 

پاسخگو است؟! 
گویا تنها درد م��ردم را باید رهبر معظ��م انقالب به 
دوش بکشند. ممکن است بگویند از جیب خودمان 
برای منافع مملکت هزینه می کنیم که باید در پاسخ 

گفت، اوال فقط کسانی از خودشان هزینه کردند که 
در هشت سال دفاع مقدس، از جان و مال خود مایه 
گذاشتند و در22بهمن با وجود تمام مشکالت مالی، 
آن حماسه بزرگ تاریخی را آفریدند، ثانیا خطاب به 
این آقایان که به اسم دفاع از حریم کشور این گونه نان 
به هم قرض می دهند و ب��ا بهانه های واهی در پایان 
دوره دولت دهم به اردوهای گران قیمت خانوادگی 
با پول ملت می روند- ملتی که حماسه 22 بهمن را 
به راه انداختند- باید این ماج��را را یادآوری کرد که 
امام خمینی)ره( زمانی که قص��د عزیمت از پاریس 
به ایران را داش��تند، خطاب به همه رسانه های غول 
پیکر و پرمخاطب خارجی که می خواس��تند همراه 
 ایشان و با پول ملت ایران عازم ایران شوند، فرمودند 
هر کس می خواه��د به این س��فر بیاید، ب��ا هزینه 

شخصی خودش بیاید.
 آقایان! اگ��ر قرار بود پول بیت الم��ال برای تبلیغات 
رسانه ای هزینه شود، شاید آن مقطع بهترین زمان 
بود، اما حضرت امام)ره( حاضر نشدند پول مردم ایران 

صرف خوشگذرانی عده ای شود.
 حاال شما را چه شده است که یک شبه قصد برگزاری 
همایش��ی س��نگین را کرده اید، آن هم با هزینه ای 
هنگفت و تأثیرگذاری کم؟! همایشی که شاید بیش 
از همه جایگاه و مسئولیت شما را زیر سؤال می برد؟! 
برگزاری همایش سه هزار نفری با بودجه دولتی در 

شرایط فعلی! 
 ***

در این رابطه ش��نیدن حرف های اهالی اس��تانداری 
اصفهان الزم بود تا عبارت » یک طرفه به قاضی رفتن« 

مطبوعات دوباره ابزاری برای فرافکنی نشود. 
به همین دلیل طی گفتگویی تلفنی با معاون مدیرکل 
روابط عمومی  اس��تانداری اصفهان رس��ما اعالم شد 

شخص استاندار در این مراسم نبوده است. 
احمد رضا ضیایی در این گفتگو به صورت تلویحی اعالم 
کرد در این مراسم از کتاب استاندار رونمایی نشده است. 

در سوی دیگر این ماجرا نیز مهدی بشیری است.
 مهدی بشیری مشاور استاندار و رییس حوزه مشاوران 
جوان استانداری اصفهان نیز گوشی تلفن همراهش را 
برنداشت تا این سوی خط  در دفتر روزنامه زاینده رود، 
بارها و بارها سرود » شهید« را به عنوان آهنگ پیشواز 

او بشنویم. 

زاینده رود حواشی همایش قشم را بررسی می کند

بفرماییدقشمبهصرفهمایش

گروه  » همایش چند میلیارد تومانی برای رونمایی ازکتاب استاندار اصفهان و باقی قضایا + سند«؛ این جمله مضمون خبری 
بود که روزهای گذشته نقل محافل خبری اصفهان، حتی کشوری شد. خبری که دست برخی از نزدیکان دولت را در شهر

ریخت و پاش های کالن رو می کرد تا دولتی که قرار بود س�دی در برابر ریخت و پاش های تشریفاتی باشد، خود در 
برابرآرمان هایش بایستد و دست بر قضا این بار پای استاندارفرهنگی استان اصفهان در میان باشد. 

روزنامه زاینده رود اصفهان در روزهای اول اسفند ماه با استناد به مدارک موجود و منتشره 
گروه
در پایگاه خبری هاتف آنالین و با تکیه بر رسالت مطبوعاتی و تنویرگرایانه خود، اقدام به انتشار  شهر

مطلبی تحت عنوان » بفرمایید قش�م به صرف همایش«  نمود. در این مطلب با وجود این که 
نگارنده طی تماس تلفنی با مسئولین روابط عمومی استانداری تالش خود را در درج دیدگاه اهالی استانداری کرد، 
اما از همان ابتدا آماج انتقادها قرار گرفت. به همین دلیل و بنا به حقی که نشریه برای مخاطبان و شهروندان فیهم 

اصفهان قائل است، جوابیه استانداری استان اصفهان را در همان محل درج می کند. 

جوابیه

بها دادن به جوانان و 
 برپایی برنامه های

فرهنگی را که 
فرصت  رو در رو 
شدن با یکدیگر 
و زمینه ای برای 

تبادل اندیشه های 
این قشر از جامعه 
را فراهم می آورد، 

نباید از نظر دور 
داشت



چهره روزیادداشت

 فوالد مبارکه 81 درصد ورق 
ایران خودرو را تأمین می کند 

با پایان فاز س��ه پ��روژه داخلی س��ازی ورق های موردنی��از گروه 
صنعتی ایران خودرو توسط شرکت فوالد مبارکه، سهم بزرگ ترین 
 تولیدکننده ف��والد خاورمیان��ه در این پروژه ب��ه 81 درصد خواهد 
رس��ید. حس��ین نجاری، قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در این 
 خصوص گف��ت: به منظور پیش��برد اه��داف پروژه داخلی س��ازی 
ورق های م��ورد نیاز گروه صنعت��ی ایران خودرو، دومین نشس��ت 
مش��ترک تیم های کارشناس��ی این گروه صنعتی با کارشناس��ان 
فوالدمبارکه برگزار شد تا نتایج اجرایی این پروژه مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد. نجاری خاطرنشان کرد: مهرماه 1391 تصمیم گرفتیم تا 
بر اساس یک برنامه منسجم و مدون، تأمین ورق های موردنیاز گروه 
صنعتی ایران خودرو را از شرکت فوالدمبارکه اصفهان افزایش دهیم.

پروژه تأمین ورق می بایست در ابعادکیفی، کمی و فنی مورد بررسی 
قرار می گرفت، به همین دلیل ابتدا تیم مشترکی با حضور کارشناسان 
بخش های مختلف ایران خودرو و فوالدمبارکه تشکیل دادیم و برای 
پروژه، سه فاز زمانی تعریف کردیم. فاز اول از مهرماه91 تا آذر بود و 
فاز دوم اسفند سال جاری و فاز س��وم هم در اردیبهشت 92به پایان 
می رسدکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در اردیبهشت 
92 می توانیم سهم تأمین تأمین ورق های مورد نیازمان را به بیش 

از 81 درصد برسانیم. 

خبر ویژه

4
خرید خودرو از سوی مردم متوقف شد

دبیر انجمن خودروسازان ایران از توقف خرید خودرو توسط مردم خبر داد. احمد نعمت بخش اظهار کرد: 
 به دنبال اظهارات صورت گرفته مبنی بر کاهش قیمت رسمی خودروها، مردم خرید این محصول را متوقف 

کرده اند و با این شرایط در روزهای اخیر گردش نقدینگی در سیستم مالی خودروسازان متوقف شده است.
کارگران اصفهانی به جای دندان 

پر کردن، دندان کش شده اند
رییس کانون انجمن صنفی کارفرمایان 

استان اصفهان/ عبدالوهاب سهل آبادی 

70 درصد حوادث محیط های کار ناشی از مشکالت روحی کارگران 
اس��ت و  اگر کارگ��ری دچار مش��کالت روح��ی روانی باش��د، وقوع 
خطرات کار بیش��تر وی را تهدید می کند. مش��کالت روانی کارگران 
 ناشی از افزایش ش��دید هزینه های زندگی اس��ت و افزایش 10 الی 
20 درص��دی حقوق آن��ان باع��ث افزایش50 درص��دی هزینه های 
زندگی آن��ان خواهد ش��د. 
امروزه کارگران در اصفهان به 
جای دندان پر کردن، دندان 
کش شده اند؛ چرا که قدرت 
پرداخت هزینه های درمانی 
را ندارن��د. کارگران ما نعمت 
هس��تند؛ چراکه مش��کالت 
مالی کارفرمای خود را درک 

می کنند.
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نمایشگاه فروش بهاره اصفهان 
19 اسفند آغاز به کار می کند

گروه اقتصاد - نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی اصفهان 
 از 19 تا 28 اس��فند در قالب 250غرفه در محل نمایشگاه 
بین المللی اصفهان برپا می ش��ود. روابط عمومی شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفه��ان اعالم کرد: 
مواد غذایی، بهداشتی، شوینده ها، پوشاک، کیف، کفش، 
لوازم آشپزخانه، منسوجات، پادری و روفرشی، پالستیک 
و پالس��کو، خواروبار، لبنیات، عس��ل، انواع کنسرو و مواد 
پروتئینی از جمله کاالهایی است که در این نمایشگاه عرضه 
می شود. نمایشگاه فروش بهاره در ساعات بازدید 15 تا 23 
در هشت هزار و 500 مترمربع و با حضور تولیدکنندگانی 
از اس��تان های اصفهان، فارس، تهران و آذربایجان شرقی 

برگزار می شود. 

سهامداران بانک تجارت 
بخوانند 

بانک تجارت با سرمایه هزار و 750 میلیارد تومانی نخستین 
سود هر س��هم س��ال مالی آینده را 353 ریال پیش بینی 
 کرد. بانک تج��ارت که در س��ال جاری ب��ا بازدهی منفی 
5 درصدی سهام در بورس مواجه شده، اولین سود هر سهم 
سال مالی آینده را با سرمایه 1750 میلیارد تومانی، 353 
ریال پیش بینی کرد. این پیش بینی در مقایس��ه با س��ود 
اعالمی س��ال جاری به مبلغ 350 ریال، افزایش سه ریالی 
را نش��ان می دهد. در این میان، پیش بینی سود حاصل از 
سرمایه گذاری در سهام برای س��ال اخیر و آینده افزون بر 
226.9 و 391 میلیارد توم��ان )129 و 223 ریال به ازای 

هر سهم ( است. 

کاهش 20درصدی خرید 
پوشاک عید در اصفهان

رییس اتحادیه پوشاک دوخته فروشان اصفهان با بیان این 
که میزان خرید پوشاک عید نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته،گفت: هرچند که انتظار می رفت خرید پوشاک در شب 
عید افزایش یابد، اما در عمل ب��ا کاهش 20 درصدی خرید 
مواجه شدیم. ابراهیم خطابخش که با ایسنا سخن می گفت، 
ادامه داد: هرچند بازار ش��لوغ است، اما خرید کاهش یافته و 
خانواده ها سعی دارند در مرحله نخست برای فرزندان خرید 

انجام دهند. 

اخبار کوتاه

در خیاب��ان طالقانی اصفهان پیرمردی که بینایی یک چش��م 
خود را در کار تعمیر ساعت از دست داده است مشغول به کار 
است. نگاهی به مغازه اش که می اندازیم می بینیم که ذره بین 
به چشم در حال تعمیر قطعات»بسیار ریز« ساعت های مچی 
است؛ کاری با کار در یک کارخانه تفاوت داشته و کاری متداول 
نیست که هر کس بدون عالقه هم بتواند انجام دهد و الزمه وارد 

شدن در آن، عشق شدید به این حرفه است.
محمد حسن تنباکو زاده 85 سال سن دارد و به گفته خودش 
60 سال و هفت ماه است که در این مغازه مشغول کسب روزی 
است. وی تغییرات شغل تعمیر ساعت را ابتدای صحبت خود 
با خبرنگار ما قرار می دهد و در این رابطه می گوید:»افرادی که 
در این کار مشغول بودند تعدادشان کم بود و به طور تجربی کار 
می کردند، کار براساس قواعد علمی نبود و قطعات به درستی 
تعمیر نمی ش��د تا این که یک کمپانی سوئیسی در تهرا ن از 
طریق ش��خصی به نام»غفور س��اعتی« اقدام به انتخاب افراد 
س��ایر اس��تان ها برای آموزش علمی این کار کرد.« او اول در 
 یک کارخانه نساجی به کار مش��غول بوده، اما با یکی از ارامنه 
ساعت ساز که از آذربایجان شوروی تبعید شده بود آشنا شده 

و وارد این حرفه می ش��ود. این پیرمرد س��اعت س��از بهترین 
ساعت های حدود80 سال گذشته را از آن کشورهای سوئیس 
و انگلس��تان می داند  و باور دارد:» بعدها ساعت های دیواری 
آلمانی هم با کیفیت خوب وارد بازار ش��د ک��ه یک کار جالب 
می کرد؛ یعنی عالوه بر زنگ زدن س��ر هر ساعت، هر یک ربع 
س��اعت هم یک یا دو تک ضربه نیز وارد می کرد.« تنباکوزاده 
در خاطراتش از ساعت های جیبی با قاب نقره ای می گوید و 
به خاطر می آورد که ساعت به مرور با پیشرفت علم و دانش بر 
روی مچ دست آمد و بعد از آن هم قطعات پالستیکی زیادتری 
در آن به کار رفت، البته آمدن س��اعت کامپیوتری در40سال 

قبل هم جاذبه خود را داشت.
وی خود را استاد30 تا40 ساعت ساز ش��هر معرفی می کند: 
»س��اعت های به نس��بت بزرگ تر مچی و کوچک تر از انواع  
دیواری ساخته ش��د که س��اعت کوکی طاقچه ای نام گرفت 
و صدای زنگ خ��اص آن را خیلی ها ب��ه یاد دارن��د و امروزه 
 مدل های پالس��تیکی آن را همه می بینن��د. در حال حاضر 
ساعت های قدیمی دیواری به خصوص انواع آلمانی و فرانسوی 
به دلیل عتیقه بودن و نیز موتورکامال مکانیکی آن بیش از یک  

تا20ملیون تومان معامله می شوند.«
تنباکوزاده ساعتی را خوب می داند که آلیاژ قطعات فلزی آن 
اعم از بدنه و داخل موتورمرغوب باشد و همچنین در مرکز چرخ 
دنده های آن نیز سنگ یاقوت معروف به جواهر وجود داشته 
باشد، چون این نوع سنگ س��ایش محوری و مرکزی قطعات 
 چرخ دنده را حدف م��ی کند. افزایش بس��یار انواع مدل های
 س��اعت، یک انتقاد جدی اس��ت از دولت که وی به آن اشاره

می کند:» هر ساله مقادیر بسیار زیادی ارز از کشور برای واردات 
این کاال از کشور خارج می ش��ود، اما نکته دردناکی که نباید 
فراموش کرد این اس��ت که در حدود30 س��ال گذشته کشور 
عراق با کمک کارشناس��اس شوروی س��ابق اقدام به تأسیس 
کارخانه ساعت س��ازی در خاک خود نموده است و مسئوالن 
دولتی ما نیز باید کارخانجات و دانش نوین ساعت سازی را وارد 
کشور کنند.« سراغ مغازه های ساعت فروشی سطح شهر که 
برویم آنان از کسادی بازاردر شب عید به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم و نی��ز افزایش35 تا40درصدی س��اعت که طبق 
معمول دلیل آن نوسانات ارزی  اس��ت، می گویند. برخی نیز 
معتقدند ساعت های چینی به دلیل ارزانی در بازار فراوان شده 
اس��ت، اما از نظر کیفی تعریفی ندارد، چرا که بعد از دو هفته 
یا یک ماه گذر از زم��ان خرید، باید آن را به دس��ت تعمیرکار 
سپرد.  ناگفته نماند که س��اعت فروش ها ساعت های چینی 
 را از نظر ش��کل زیبا و متنوع می دانند و می گویند:»چینی ها 
کپی بردارهای خوبی هستند.« فروشنده ای دیگر در خیابان 
چهارب��اغ ه��م معتقد اس��ت:» آمدن تلف��ن همراه ب��ه دلیل 
برخورداری از س��اعت، موجب کاهش اس��تقبال از خرید این 

کاال شد.«
»قطعه اصلی ساعت موتور آن است که از خارج وارد می شود و دچار 
مشکالت ارزی خاص خود است، اما در زمینه سایر قطعات ظاهری 
به دلیل تولید در حال حاضر مش��کلی وجود ندارد.« این صحبت 
حسین س��جادی رییس اتحادیه فروش��ندگان و تعمیرکنندگان 
ساعت در اصفهان است. وی در ادامه می گوید:» البته آمدن تلفن 
همراه در بازار تا مدتی از خرید س��اعت کاس��ت، اما در چند سال 
اخیر وضعیت خرید، دوباره به حالت اول بازگش��ت، البته کاهش 
 خرید فعلی مردم را به دلیل مشکالت اقتصادی قبول داریم.« وی 
می گوید:» در برخی سایت ها خرید س��اعت به صورت اینترنتی 
تبلیغ و انجام می شود که در برخی موارد به خریداران خدمات پس 
از فروش داده نشده اس��ت وبهتر است شهروندان ساعت خود را از 
مغازه خریداری کنند، چرا که در صورت بروز مشکل، دسترسی به 

صاحب مغازه خواهند داشت.«

کشوری بزرگ، فاقد صنعتی کوچک

عقربه ساعت فروشان به بی پولی مردم گیر کرد

زمانی چوب شاخص و بعد ساعت شنی، سپس دیواری و... تا  امروز که انواع بسیار متنوعی  کامران 
 از س�اعت ها را در ویترین مغازه های ش�هر م�ی بینیم  و ی�ک نکته فکرمان را مش�غول صباغی

می کند؛»این همه وقت گذاشته اند برای ساخت ماشین نمایشگر وقت !«

ت[
س تزیینی اس

]عک
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تأسیس
7870 ش��ماره: 3190/الف 91/103 آگهی تاس��یس شرکت کران تا کران اصفهان 
با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/2 تحت شماره 49038 و 
شناس��ه ملی 10260673246 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/11/2 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: پیمانکاری 
صنایع- تأمین نیروی انس��انی موقت متخصص و کارگر س��اده- کلیه امور فنی 
صنایع- قطعه سازی  تراش��کاری و انبارداری- شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی. 2- مدت ش��رکت: از تاری��خ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان جابر انصاری 
پارک بهش��ت مجتمع میرعماد فرعی هفتم پالک 304- کدپس��تی 8138965595- 
تلفن: 03114330787. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- 
اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای ش��هرام جعفری گریزی به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- آقای عبدالحسین جبارزارع به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای 
عبدالحس��ین جبار زارع 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 با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

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

تغییرات
7872 ش��ماره: 3686/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آروین معادن سپاهان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 42135 و شناس��ه ملی 10260599092. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1391/6/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حمید آذری پور به عنوان بازرس اصلی، آقای 
حمیدرضا مجدی بفروئی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای علی خیراللهی حسین 
آبادی و آقای قاسم زاد عسکر و خانم سودابه عظیمی دستگردی و آقای سید علی 
اس��دی بابوکانی و آقای حسن فکری آبندانکشی تا تاریخ 1393/6/5. 4- ترازنامه 
و حس��اب های سود و زیان سال مالی منتهی به 1390/12/29 به تصویب رسید. 
5- س��مت اعضاء هیئ��ت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدن��د: آقای علی خیراللهی 
حس��ین آبادی به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای قاس��م زاد عس��کر به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و خانم س��ودابه عظیمی دستگردی به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای سید علی اسدی بابوکانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن 
فکری آبندانکش��ی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حس��ن فکری آبندانکشی 
به س��مت مدیرعامل. 6- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 
رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل متفقًا و با مهر شرکت 

معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. در تاریخ 
1391/11/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 
 امضاء قرار گرفت. م الف/ 17670 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7873 ش��ماره: 3163/الف 91/103 آگهی تاس��یس شرکت کیمیا شیمی کیان مهر 
اس��پادانا با مسئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/28 تحت شماره 
49019 و شناس��ه ملی 10260673022 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/10/28 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 شود. 1- موضوع 
ش��رکت: خدمات تحقیقات در صنایع دارویی و ش��یمیایی مج��از- انجام خدمات 
آزمایشگاهی و خدمات تحقیقاتی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی- 
طراحی و س��اخت دس��تگاه های مورد نیاز صنایع دارویی و ش��یمیایی مجاز و 
غذایی- تخلیص و تولید مواد شیمیایی مجاز و دارویی- تهیه، تولید، خرید، فروش، 
صادرات و واردات مواد و ماش��ین آالت در مقی��اس تحقیقاتی و تولیدی صنایع 
دارویی، شیمایی مجاز و غذایی، بسته بندی فرآورده های شیمیایی مجاز، دارویی 
و غذایی، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی- اعطای نمایندگی به اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی- طراحی، نص��ب و راه اندازی کارخانجات ش��یمیایی مجاز و 
دارویی- مقاطعه کاری و حق العمل کاری و کلیه فعالیت های بازرگانی و تجاری 

طبق قوانین جاری کشور- اخذ وام از منابع داخلی و خارجی جهت اهداف شرکت 
و س��رمایه گذاری در س��ایر ش��رکت ها- اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های 

داخلی و خارجی- خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه صنایع شیمیایی مجاز، 
 دارویی و غذایی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – مرکز رشد فناوری های دارویی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان- جاده ش��یراز- مرغ- انتهای خیابان ولیعصر 
)عج(- کدپس��تی: 8174673461- تلفن: 03117922566. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم محبوبه رستمی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای فرش��ید حسن زاده مهارلوئی به سمت 
عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای فرش��ید حسن زاده مهارلوئی به سمت مدیر عامل 
به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد 
مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل )فرشید حسن 
زاده مهارلویی( یا رئیس هیئت مدیره )محبوبه رستمی( و با مهر شرکت معتبر می 
باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7874 ش��ماره: 3676/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت هموار صنعت نقش جهان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 47644 و شناس��ه ملی 10260657498. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و سید شهاب موسوی برای 
مدت شانزده ماه به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان- 
بهارستان فاز 3- خیابان اردیبهشت مجتمع زرین هنگام کدپستی 8145153865 می 
باشد.  در تاریخ 1391/11/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت 
 و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7875 ش��ماره: 3664/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت کنت��رل بهین آفاق 
س��هامی خاص به شماره ثبت 40444 و شناس��ه ملی 10260581276. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1391/10/9 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان خیابان 
چهارباغ خواج��و کوی 11 پالک 28 کدپس��تی 8153714731 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/10/30 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م 

الف/ 17699 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7876 شماره: 3659/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سلطان شیرین نقش جهان 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 42332 و شناس��ه ملی 10260601219. به 
استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- خانم مریم اردوئی به ش��ماره ملی 1285055047 به ش��ماره شناسنامه 
2267 تاری��خ تولد 1361/5/30 فرزن��د عباس باپرداخت مبل��غ 500/000 ریال به 
صندوق ش��رکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ابراهیم حق شناس به شماره 
ملی 5110299080 به شماره شناسنامه 61 تاریخ تولد 1362/1/1 فرزند مرادعلی 
با پرداخت مبلغ 500/000 ریال به صندوق ش��رکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. 

در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/000/000 ریال به مبل��غ 2/000/000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. در تاریخ 1391/10/30 
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

تأسیس
7877 ش��ماره: 3167/الف 91/103 آگهی تاسیس ش��رکت البرز پلیمر اصفهان با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/30 تحت شماره 49023 و 
شناسه ملی 10260673060 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/10/30 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر 
جه��ت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 

س��اخت انواع دس��تگاه های پلیمری- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی- ص��ادرات وواردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگان��ی- ترخیص کاال 
از گمرکات کش��ور- عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی در داخل و 
خارج از کش��ور- اخذ وام و تس��هیالت از بانک ه��ای دولتی و خصوصی صرفًا 
جه��ت تحقق اهداف ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت ب��ه مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان جی 
شرقی- شهرک صنعتی سجزی- خیابان چهارم- کدپستی: 8159735481، تلفن: 
03126472685. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آقای مصطفی چنگانیان خوراسگانی به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- آقای مصطفی چنگانیان خوراس��گانی 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 و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد 

ثبتی اصفهان

تغییرات
7878 ش��ماره: 3650/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت قند نگین سپید اسپادانا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 46935 و شناسه ملی 10260650088. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1391/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و سید محمد عظیمی ده عرب 
برای مدت یکسال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان 
سه راه سیمین کوی مطهری پالک 65- کدپستی 8176964571 می باشد. در تاریخ 
1391/10/28 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 
 امضاء قرار گرفت. م الف/ 17637 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7879 شماره: 3172/الف 91/103 آگهی تاسیس مؤسسه خدمات تحقیقاتی طلوع 
دیگ��ر زاینده رود. موسس��ه فوق در تاریخ 1391/10/30 تحت ش��ماره 3495 و 
شناسه ملی 10260673115 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/10/30 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع موسسه: کلیه امور خدمات 
تحقیقاتی و خدمات پژوهش��ی- کلیه امور مربوط به س��خت افزار و ساختمان و 
به طور کلی هر اموری که به نحوی با موضوع موسس��ه مرتبط باش��د و تأمین 
و تربیت نیروی انس��انی س��اده و متخصص. 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی موسس��ه: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
– رهنان- خیابان هاش��می نژاد- کوی ش��هید ش��یرازی- پالک 131- کدپستی: 
8189874495. 4- سرمایه موسس��ه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین 
مدیران موسسه: 1-5- خانم لیال احمدیان فرد به سمت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
آقای مجید وفائی به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای مجید وفائی به سمت 
مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اس��المی و غیره با امضای ش��خص مدیرعامل و مهر مؤسس��ه معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7880 ش��ماره: 3639/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت کنت��رل بهین آفاق 
س��هامی خاص به شماره ثبت 40444 و شناس��ه ملی 10260581276. به استناد 
صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره م��ورخ 1391/10/9 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم نیلوفر قاس��می به عنوان ب��ازرس اصلی، 
آق��ای مهران س��رافرازیان به عن��وان بازرس عل��ی البدل برای یک س��ال مالی 
انتخ��اب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی های 
ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای مهدی 
عبادسیچانی و آقای محمد مشکوتی و خانم مریم ترکان تا تاریخ 1393/10/9. 4- 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی عباد سیچانی به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مشکوتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

و خان��م مریم ترکان به س��مت عضو هیئت مدیره و خانم مریم ترکان به س��مت 
مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. در تاریخ 
1391/10/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 
 و امض��اء قرار گرف��ت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات واحد 

ثبتی اصفهان

کاهش سرمایه
7881 شماره: 15887/ث-1391/11/7 آگهی کاهش سرمایه شرکت فرآیند تجهیز 
آسیا با مسئولیت محدود، ثبت شده به شماره 26511 و شناسه ملی 10260472544. 
برابر صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکاء مورخ 91/8/17 فاطمه قدرت سامانی 
فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 2723 به کدملی 1289533881 با دریافت مبلغ 
 340 هزار ری��ال و فاطمه کبری انصاری فرزند غالمعلی ش��ماره شناس��نامه 1 
ب��ه کدمل��ی 1209825589 و اکب��ر قیصری��ه ه��ا فرزن��د غالمعل��ی ش��ماره 
شناس��نامه 691 ب��ه کدمل��ی 0452832081 ه��ر ی��ک جداگان��ه ب��ا دریاف��ت 
مبل��غ س��یصد و س��ی ه��زار ری��ال از صن��دوق ش��رکت از ردی��ف ش��رکاء 
 خارج ش��دند س��رمایه ش��رکت کاه��ش یاف��ت و ماده اساس��نامه بدین ش��رح 
اصالح ش��د سرمایه ش��رکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تمامًا پرداخت و در 
اختیار مدیرعامل ش��رکت قرار گرفت. شرکاء فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک 
بدین ش��رح است سید مصطفی س��ادات ابراهیمی 500/000 ریال و فریبا ایزدی 
500/000 ریال سهم الش��رکه، امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/11/7 تکمیل شد. م 
الف/ 17929 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

ابالغ
7849 شماره نامه: 9110113635701203، شماره پرونده: 9009983635700651، 
شماره بایگانی شعبه: 900681، در پرونده کالسه 900681 این شعبه آقای شهرام 
دره قائدی فرزند فتح اله به اتهام مشارکت در سرقت تحت تعقیب بوده و به لحاظ 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید. و 
در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهارنظر می گردد. غفاریون- 

بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7814 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2114/91 خواه��ان خدابخش دویس��تی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی فیروزی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 92/1/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی 
مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان- ش��عبه 6 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 اتخاذ می ش��ود. شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7892 در خصوص پرونده کالس��ه 1589/91 ش 33 خواهان حس��ین اش��تر با 
وکالت آقای امید اش��تر دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/600/000 ریال بابت 
یک فقره چک بانضمام مطلق خس��ارت به طرفیت محمد ابراهیم آقایی فروشانی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 92/1/17 ساعت 11/30 
صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

ویژه

قباد شیوا راهی کانادا شد
پس از تأخیری چند ماهه »قباد شیوا« توانست ویزای کانادا را دریافت کند. قرار بود بزرگداشت 
او همزمان با نمایش آثارش در فستیوال»ش��ش هفته با هنر ایران« در ماه اکتبر صورت گیرد، اما 

به دلیل صادر نشدن به موقع ویزا، این گرافیست برجسته ایرانی از شرکت در این مراسم جا ماند.
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اکران یک فیلم توقیفی با موضوع 
ریاست جمهوری در آستانه انتخابات 
مرد سختکوش��ی از طبقه آسیب پذیر 
جامع��ه را تص��ور کنی��د که ب��ا کلی 
دش��واری، پولی جمع می کند تا یک 
خط تلفن همراه برای خود و خانواده 
تهی��ه  کن��د. وقتی ب��ه ب��ازار می رود 
کالهبرداری سر راهش سبز می شود و 
خطی را زیر قیمت به او می فروش��د؛ 
خط تلفنی که آرام آرام مرد سختکوش 
را در موقعیتی خاص قرار می دهد، جایگاه فردی که باید پاسخگوی 

انتظارات مردم از رییس جمهور باشد!
این تصویر نس��بتا کاملی از داستان فیلمی اس��ت که علی عطشانی 
به تهیه کنندگی محس��ن علی اکبری آن را مقاب��ل دوربین برد و در 
جشنواره سی ام فیلم فجر رونمایی شد. »تلفن همراه رییس جمهور« 
با اتکا بر همین ایده جذاب و پرکشش توانست به رغم واکنش نه چندان 
مثبت منتقدان، عالقه مندانی را در میان مخاطبان جش��نواره برای 
خود دست و پا کند. فیلم س��ینمایی»تلفن همراه رییس جمهور« از 
جمله فیلم های پرحاشیه و توقیفی جشنواره سی ام فیلم فجر بود که 
پس از یک س��ال بی خبری تهیه کننده اش خبر از اکران آن در نوبت 

دوم نوروز92 داده است.

 »من منچستریونایتد را دوست 
دارم« ترجمه شد

رمان »من منچس��تریونایتد را دوست دارم« نوش��ته مهدی یزدانی 
خرم به زبان ترکی استانبولی ترجمه و توس��ط ناشری در استانبول 

منتشر خواهد شد.
پیش از این، ترجمه این رمان که در پایان اردیبهشت سال1391 از 
سوی نشر چشمه منتشر شده، به زبان های انگلیسی و ایتالیایی قطعی 
شده بود. نش��ِر ایتالیایی »پونته 33« قرارداد ترجمه این اثر را به این 
دو زبان با نشر چشمه امضا کرده و حاال بهروِز دیجوریان ترجمه  این 

رمان را به ترکی آغاز کرده است.
به��روز دیجوریان که ترجم��ه این رمان 
را بر عه��ده گرفته، از دانش��گاه تکنیک 
استانبول در رش��ته مهندسی متالورژی 
فارغ التحصیل شد و در دانشگاه استانبول 
در رش��ته مدیری��ت مناب��ع انس��انی به 

تحصیالت باال ادامه داد.
ترجمه »من منچس��تریونایتد را دوست 
دارم« ت��ا تابس��تان آینده ط��ول خواهد 
 کش��ید و بعد در ترکیه منتش��ر خواهد 

شد. 
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به عنوان شروع بحث، سابقه کاری خود را 
در حوزه موسیقی شرح بدهید؟

تأس��یس انجمن فالرمونیک ایران، ارایه اولین متد 
رهبری ارکس��ترایرانی و اولین نقد موسیقی ایرانی  
وهمچنین در بحث مطبوعاتی نیز، مدت ها فعالیت 

داشتم.
ش�ما س�ابقه مدیریت�ی در ح�وزه هنر 

اصفهان داشتید؟
خوشبختانه نه، چون متأسفانه کسانی که بر کرسی 
مدیریت نشسته اند تاکنون آن طور که باید و شاید 
کمکی به پیشرفت موسیقی نش��ان نداده اند و ما در 

بحث موسیقی به خصوص موس��یقی جهانی که به 
هرحال تنها مرکز موس��یقی جهانی همین انجمن 
فالرمونیک  است در حقیقت با مش��کالتی روبه رو 
هس��تیم. نگاه مدیران ما نگاه به مش��اهیر ونگاه به 
کسانی نیس��ت که دارند کار اصلی انجام می دهند، 
شما اگر به رزومه و فعالیت اجراهای موسیقایی توجه 
داشته باشید خیلی محدود شده اند و ما فقط داریم به 

تکرارتکرارها می پردازیم. 
جایگاه فعلی موسیقی اصفهان را چطور 

ارزیابی می کنید؟
 در عرصه موسیقی کالسیک متأس��فانه در جایگاه 

فوق العاده ضعیفی قرار داریم و اینها نیاز به حمایت 
دارد چون سیاست در عرصه موسیقی ایران درواقع 
معرفی آثار محلی و موسیقی بومی است و باید نگاه 
ما دوسویه باشد؛ هم موسیقی ایرانی و هم موسیقی 
 جهانی، ولی موس��یقی ایرانی یک طرف��ه ارایه داده 
می شود و متأسفانه  نقدی که بر موسیقی ایرانی وارد 
هست همچنان برقرار بوده و آن تأثیری که باید را تا 
امروز ایجاد نکرده و این تعصباتی که در موس��یقی 

ایرانی داریم، همچنان نیز ادامه دار است.
آیا موسیقی سنتی در اصفهان می تواند 

به دوران اوج خود برگردد؟

موس��یقی ایرانی دارای نقدهایی است و همین طور 
موسیقی جهانی، ولی به میزان خیلی کمتر. موسیقی 
ایرانی  نقدهای  وس��یعی دارد که تعصبات نگذاشته 
 فعال این نقده��ا اصالح بش��وند؛ از نقایص س��ازها 
 تا ع��دم پیش��رفت موس��یقی ت��ا االن، سیس��تم 
 نت نگاری در موسیقی،پراکنده بودن موسیقی ایرانی، 
 بحث مکتب گرایی و...، اینها همه نقدهایی است که 
 در موس��یقی ایران��ی مط��رح اس��ت ول��ی مق��ام 
 فوق العاده باالیی دارد  و متأسفانه استفاده از آن را بلد 

نیستیم.  
موس�یقی اصفهان چگونه م�ی تواند به 

دوران اوج خود بازگردد؟
سیاست تقاضای موسیقی، سیاست انقباضی است 
و تا این مشکل برطرف نشود، تالشها بی ثمر خواهد 
بود، همان طور که تا حمایت از موسیقی شکل نگیرد، 
ما سیر نزولی خواهیم داشت و برای حل آن بی شک 

مدیران مربوط باید از اهالی موسیقی باشند.
آیا موس�یقی، ب�رای مدی�ران فرهنگی 

اصفهان دغدغه به شمار می آید؟
به اطمین��ان نمی ت��وان گفت، چون م��ن با تمامی 
مدیران در ارتباط نبوده ام، ولی آنچه نشان می دهد 
این اس��ت که اگر مدیران تحت سیس��تم انقباضی 
نباش��ند عملکرد بهتری خواهند داش��ت و بازدهی 
عامل بسیارمهمی برای تصمیم گیری مردم است  و 
اگر مسئولین ذیربط در صدر زیر گروه خود نباشند 
بهتر می توان تصمیم گرفت ومتأسفانه ما فقط حرف 

زده ایم تا عمل کرده باشیم.
انجمن فالرمونیک اصفهان با چه هدفی  و 

در چه سالی آغاز به کار کرد؟
انجمن فالرمونی��ک اصفهان به ص��ورت آکادمیک 
 چهار سال است که اهداف خود را دنبال می کند، ولی

به صورت رس��می در هنرسرای خورش��ید دوازده 
جلسه به صورت مستمرهردو هفته یک بار برگزارشد. 
درواقع این انجمن با هدف ترویج موس��یقی فاخر و 
ترویج هنر موس��یقی جهان��ی و همچنین کاربردی 
کردن موسیقی در سایر مس��ائل مرتبط با جامعه و 
اجتماع وهمچنین رس��التی که س��ایر انجمن های 

فالرمونیک  دنیا دارندآغاز به کار کرد. 
آیا این انجمن توانست در این دوره گامی 

مثبت بردارد؟
تعدد و بازدهی جلس��ات و همین طور حضور اقشار 
مختلف مردم  در طول برگزاری آن، نشان از کیفیت 

انجمن وحرفه ای بودن کار ما دارد.
انجم�ن فالرمونی�ک چ�ه خدمات�ی را 

توانست به عالقه مندان خود ارایه کند؟

دراین جلسات سعی ش��د تا بحث تفسیر موسیقی 
 جهان��ی و جایگاه اندیش��ه درآن بررس��ی ش��ود و 
همین طور تفس��یر آثار فاخر ازجمله س��مفونی 6 
بتهوون، بزرگداش��ت ها وگرامیداشت های بزرگان 
موسیقی  و نیزکاربردی کردن موسیقی با سایر علوم 
که سعی شد دراین راستا اقدامات الزم صورت بگیرد.
چ�ه دالیلی باعث بس�ته ش�دن انجمن 

فالرمونیک در اصفهان شد؟
تمامی اعض��ا در حال تهیه برنامه ه��ای آتی انجمن 
هستند و این فضا و زمان را برای کیفیت جلساتی که 
قراراست برگزار شود ،الزم داشتیم و من این حرف را 
که انجمن فالرمونیک بسته شده است را نمی توانم 
تأیید کنم. یک سری مسائل وجود دارد که من باید 
زمان خودش مطرح کنم، ول��ی انجمن فالرمونیک 
آنقدر حرفه ای عمل کرده که برای مش��کالت مالی 

خودش راهکارهایی ارایه بدهد.
پس طبق صحبت های شما انجمن در حال 

شروع به کار است؟
بله، صد درص��د همین طوراس��ت  و ب��ه هیچ وجه 
 متوقف نشده بلکه یک پروسه زمانی را طی می کند

 و این زمان درراس��تای فعالیت ه��ای انجمن و در 
راس��تای رس��یدن به کیفیت بهتر برنامه هاست و 
این نیازبرحس��ب موقعیت شناسی ما صورت گرفته 
 و علیرغم این که حرف های ض��د ونقیض درباره ما 
 زده ان��د، ول��ی ما ای��ن را به حس��اب س��ادگی آنها 
می گذاری��م و به وقت��ش اگر حقیقتی باش��د بیان 

خواهیم کرد.
به عنوان س�ؤال پایانی، برنامه های آتی 
این انجمن را برای دوس�تداران تشریح 

کنید.
 من از همه دوس��تداران موس��یقی که م��ارا حمایت 
کرده اند سپاس��گزار هس��تم و باید متذکر شوم که 
این توقف ناخواس��ته بوده وهیچ رابطه ای با شخص 
مدیرانجم��ن نداش��ته و در صورتی ک��ه تقاضاهای 
شخصی  اینجانب که به عنوان یک مسأله و هم راستا 
با اهداف انجمن است، تحقق پذیرد، نقطه شروع به 

کار خواهد بود.
 با اطمینان به اطالع همگان می رس��انم که انجمن 
فالرمونیک اصفهان از خیل عظیمی از کش��ورها در 
مقام باالتری قراردارد، زیرا اهدافی را دنبال می کند 
که در بسیاری از کشورها وجود ندارد و فقط عنوان 
آن را یدک می کش��ند و ما به لطف خدا سعی داریم 
در دوماه آخرسال دوباره با جدیت کار را شروع کنیم 
تا هیچ کس نتواند خواسته یا ناخواسته ضربه ای به 

ساقه انجمن بزند یا به آن جهت بدهد.

اوضاع  انجمن فالرمونیک اصفهان در گفت و گو با حسین چمن پرداز

شروع تازه انجمن فالرمونیک در نقطه پایان

انجمن های فیالرمونیک در کش�ورهای گوناگون با عزم ایجاد مرکزی برای تش�کل ارتباط دوستداران موسیقی در  جمال 
راستای حمایت و تقویت فعالیت هر چه گسترده تر و همه جانبه موسیقی جدی نه عامیانه به وجود آمده اند و انجمن نوروز باقری

فالرمونیک اصفهان که مدتی  کوتاه توانست در شهر گنبدهای فیروزه ای و در کنار آواز بزرگانی چون تاج سر و قامتش 
را افراشته کند وبه ترویج موسیقی جهانی بپردازد، در این راستا توانست گام های تأثیر گذاری را نیز بردارد، ولی متأسفانه مدتی است که 

این انجمن به دالیلی تعطیل شده است.
به همین دلیل با حسین چمن پرداز رییس این انجمن  در گفتگویی صریح دالیل این تعطیلی را جویا شدیم. 
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حصر وراثت
7858 خانم مرضیه مقتدری زاده با وکالت ماه منیر ش��مس دارای شناسنامه 
ش��ماره 362 به شرح دادخواست به کالس��ه 6918/91 ح 10 از این شورا در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
نادی خوراس��گانی بشناس��نامه 6624 در تاریخ 91/1/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و 
دو دختر و یک همس��ر به نام های ذیل: 1- علیرضا نادری خوراس��گانی ش 
ش 60330 )پس��ر متوفی(، 2- مریم نادری خوراس��گانی ش ش 383 )دختر 
متوفی(، 3- میترا نادری ش ش 1132 )دختر متوفی(، 4- امیرهوش��نگ نادی 
خوراسگانی ش ش 2070 )پسر متوفی(، 5- مرضیه مقتدری زاده ش ش 324 
)همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7859 کالسه پرونده: 212/91، مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف 
اصفهان، شماره دادنامه: 1244، خواهان: محمدرضا توکلی دارگانی به آدرس 
بلوار کش��اورزی روب��روی بانک ملی بعد از خ کش��اورزی چای و دخانیات 
توکل��ی، خواندگان: 1- فریدون ن��داف فرد 2- جواد مردیه��ا هر دو مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه، به تاریخ 91/11/15 شعبه 23 شورای حل اختالف 
به تصدی امضاءکننده زیر تش��کیل اس��ت، پرونده کالس��ه 212/91 مفتوح و 
تحت نظر می باش��د با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ش��ورا با استعانت 
از خداوند متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دع��وی محمدرضا توکلی به طرفی��ت 1- فریدون نداف 
ف��رد 2- جواد مردیها به خواس��ته مطالبه مبل��غ 20/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به ش��ماره 145340 مورخ 90/12/28 به انضمام هزینه دادرسی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه خوانده ردیف اول بعنوان صادرکننده و خوانده ردیف 
دوم ب��ه عنوان ضامن ش��ورا با بررس��ی اوراق پرونده و اس��تماع اظهارات 
خواه��ان و اینکه خواندگان در قب��ال دعوی مطروحه دفاع موجهی نداش��ته 
اند دعوی را ثابت تش��خیص و به اس��تناد م��واد 198، 522، 515؛ 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت تضامن��ی نامبردگان به پرداخت مبلغ 
20/000/000 بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از سررس��ید چک 90/12/28 در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 

همین ش��عبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7860 کالسه پرونده: 2158/90، شماره دادنامه: 1389، مرجع رسیدگی: شعبه 
12 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محس��ن نقیبی زاده نشانی: 
اصفه��ان خ 22 بهم��ن کوچه 25 مقابل س��وپر مواد غذای��ی، خوانده: صدیقه 
چراغی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانون��ی و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید حسین 
نقیبی زاده بطرفیت صدیقه چراغی بخواسته مطالبه هشت میلیون و چهارصد 
هزار ریال بابت خس��ارت وارده و افت قیمت ناش��ی از تص��ادف به اتومبیل 
پراید به ش��ماره 817 ه� 78 ایران 13 و مبلغ هفتصد هزار ریال بابت دستمزد 
کارشناس و خس��ارت وارده قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی 
خواهان و اظهارات وی در جلس��ه دادرسی شورا، نظریه کارشناسان رسمی 
دادگستری در مورد خس��ارت وارده و علت وقوع تصادف که خوانده مقصر 
در وقوع شناخته شده و از هر گونه ایراد و اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و 
احوال مس��لم قضیه نیز مغایرتی ندارد و عدم حضور خوانده در شورا جهت 
دفاع از دعوای مطروحه دعوا ثابت تش��خیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون 

مس��ئولیت مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت اصل خواس��ته و دستمزد کارشناسی وی و دو هزار ریال 
خسارت دادرس��ی در حق خواهان صادر می ش��ود. رأی صادره غیابی و 

ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شوراست و پس از آن 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 

12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7861 کالس��ه پرونده: 1020/91، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 15 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: محمد موجودی نشانی: خ زینبیه خ عاشق اصفهانی 
ش��رقی کوچه بوس��تان پالک 101، خوانده: محمد و علی ش��وفریان مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رأی می 
نماید. رأی قاضی شورا: درخصوص دعوی خواهان آقای محمد موجودی به 

طرفیت خواندگان آقای محمد و علی ش��وفریان به خواسته مطالبه مبلغ بیست 
و پن��ج میلیون ریال به انضمام مطلق خس��ارات وارده و تأخیر تأدیه با توجه 
به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان و ارس��ال اظهارنامه مورخ 
89/9/1 به خوان��دگان مبنی بر پرداخت بدهی خ��ود و همچنین ارائه قرارداد 
ع��ادی که فی مابی��ن خواهان و خواندگان تنظیم ش��ده مبنی بر پرداخت پول 
توس��ط خواهان به پدر خواندگان و امضاء و اثر انگش��ت خواندگان در ذیل 
قرارداد و قید اینکه آنها ضامن پدر شده جهت پرداخت بدهی او و با توجه به 
اظهارات خواهان در متن و ستون دادخواست و صورت جلسه مورخ 91/12/7 
و متعاقبًا با توجه به ابالغ قانونی وقت رس��یدگی و عدم حضور خواندگان و 
ع��دم ارائه الیحه دفاعیه ای مبن��ی بر دفاع، رد، تکذیب، ان��کار دعوا از جانب 
آنها لذا ش��ورا مس��تنداً به م��واد 198، 515 و 519 ق.آ.د.م رأی به محکومیت 
خوان��دگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر 
آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/10/27 تقدیم دادخواست صادر و 
اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7862 کالسه پرونده: 729/91، شماره دادنامه: 1233، مرجع رسیدگی: شعبه 

23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نعمت اله سهرابی نشانی: شهرکرد 
میرآباد ش��رقی خ رودکی فرعی 2 کوچه 4 پالک 2، خوانده: رویا ش��هریاری 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورا: دعوی نعمت اله س��هرابی بطرفیت رویا شهریاری به خواسته 
مطالبه مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال )25/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 
بابت یک فقره چک به ش��ماره 668423-90/12/4 عهده بانک صادرات ایران 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و سی هزار ریال 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
ص��ادر واعالم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه 23 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
7863 خانم خدیجه شاهین ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 15584 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 973/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عابد ش��اهین 
ورنوسفادرانی بشناس��نامه 2521 در تاریخ 1387/9/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عصمت 
ش��بانی ورنوس��فادرانی فرزند فتح اله ش ش 289 )همسر دائمی متوفی(، 2- 
احمدرضا شاهین ورنوسفادرانی فرزند عابد ش ش 180 )فرزند(، 3- صغری 
ش��اهین فرزند عاب��د ش ش527 )فرزند(، 4- زهرا ش��اهین ورنوس��فادرانی 
فرزند عاب��د ش ش 199 )فرزند(، 5- فاطمه ش��اهین ورنوس��فادرانی فرزند 
عاب��د ش ش 931 )فرزند(، 6- جواد ش��اهین ورنوس��فادرانی فرزند عابد ش 
ش 641 )فرزن��د(، 7- خدیجه ش��اهین ورنوس��فادرانی فرزن��د عابد ش ش 
15584 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در پ��ی در پ��ی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه 
 ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای

 حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
7864 از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه 
کالس��ه 910251 ح 1 به آقایان و خانمها 1- حس��ین گلش��ن 2- محمد گلشن 
3- غالمرضا گلش��ن 4- عفت گلشن 5- رسول گلشن 6- طیبه ارباب شیرازی 
خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن 
آقای حسین بلوچی با وکالت آقای کریم بلوچی ساکن: اصفهان خ کهندژ جنب 
پمپ بنزین بلوچی طبقه اول بخواس��ته اعتراض ثالث که در جریان رس��یدگی 
می باش��د اخطار می نماید که برای روز دوش��نبه مورخ 1392/2/23 ساعت 
8/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر مراجعه 
نمای��د و یا چنانچه جه��ات ردی دارید بصورت کتبی قب��ل از موعد مقرر به 
دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارد واالتصمیم مقتض��ی اتخاذ و دادگاه غیابًا 
رأی ص��ادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

تغییرات
7866 ش��ماره: 3748/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت فردوس آذین پارس 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 42673 و شناس��ه مل��ی 10260604984. به 
اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/10/28 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واح��د ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر 
اصفه��ان بهارس��تان خیابان الفت ش��رقی خیابان فردوس محل��ه 5 پردیس 
پالک 177 طبقه زیرین کدپس��تی 8143195868 تغیی��ر یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردی��د. در تاری��خ 1391/11/4 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیی��د و امضاء قرار 
 گرف��ت. م ال��ف/ 17791 آذری- رئی��س اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7867 ش��ماره: 3742/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت س��امانه س��از 
دلفی��ن آپادان��ا با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 37456 و شناس��ه ملی 
10260550189. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/9/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای حامد توکلی نیا بموجب سند صلح شماره 
39082 م��ورخ 1391/9/1 دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 32 حوزه ثبتی 
اصفهان، مبلغ 100/000 ریال از س��هم الشرکه خود را به خانم فاطمه جمالی 
فرزند حس��ن به شماره شناس��نامه 1150 صادره از اصفهان و بموجب سند 

صلح ش��ماره 39082 مورخ 1391/9/1 دفترخانه اس��نادر س��می شماره 32 
ح��وزه ثبتی اصفهان مبلغ 100/000 ریال از س��هم الش��رکه خود را به آقای 
وحید س��هرابلو فرزند صاحبعلی به شماره شناسنامه 4134 صادره از بیجار 
و بموجب سند صلح شماره 39082 مورخ 1391/9/30 دفترخانه اسناد رسمی 
ش��ماره 32 حوزه ثبتی اصفهان مبلغ 150/000 ریال از سهم الشرکه خود را 
به آقای مجتبی جمالی فرزند حس��ن به ش��ماره شناس��نامه 4555 صادره از 
اصفهان و بموجب سند صلح شماره 39082 مورخ 1391/9/1 دفترخانه اسناد 
رس��می ش��ماره 32 حوزه ثبتی اصفهان مبلغ 150/000 ریال از سهم الشرکه 
خود را به آقای محمد مهدی ش��یران فرزند داود به ش��ماره شناسنامه 3834 
صادره از ش��یراز واگذار نمود و از ش��رکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی 
ندارد. در تاریخ 1391/11/4 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7868 شماره: 3683/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت تدبیر سیستم پاسارگاد 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 48293. به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ش��رکا مورخ 1391/9/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای قربانعلی 
کش��اورزیان به ش��ماره ملی 1111679371 به ش��ماره شناسنامه 22 تاریخ 
تول��د 1344/2/6 فرزند رمضانعلی با پرداخت مبلغ 500/000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محسن کشاورزیان به شماره ملی 
1100259041 به ش��ماره شناس��نامه 1100259041 تاریخ تولد 1373/4/11 
فرزند قربانعلی با پرداخت مبلغ 500/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف 
ش��رکاء قرار گرفت. در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/000/000 ریال به 
مبل��غ 2/000/000 ری��ال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردید. 2- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای وحید 
ممتازی به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم فریده غالمعلی زاده پس��یخانی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید ممتازی به سمت مدیرعامل. 
3- کلیه اوراق و اس��ناد مالی وتعهدات شرکت با امضای آقای وحید ممتازی 
)مدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 1391/11/1 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 
م الف/ 17764 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات واحد ثبتی 

اصفهان

تغییرات
7869 ش��ماره: 3707/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت بین المللی شاندرمن 
خان��ه ایرانیان با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 46330 و شناس��ه ملی 
10260644224. ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ش��رکا مورخ 
1391/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
به آدرس شهر اصفهان خیابان آبش��ار سوم خیابان مسرور روبروی پارک 
همت- س��اختمان نوساز- واحد 2 کدپستی: 8166853114 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/11/2 ذیل 
دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

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

تغییرات
7871 شماره: 3692/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسین رادین پیشرو 
امین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 42390 و شناسه ملی 10260601850. 
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1391/10/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان 
خیابان رزمندگان مجتمع زیتون بلوک س��ی طبقه دوم واحد 321 کدپس��تی: 
8139868645 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح 
گردید. در تاریخ 1391/11/2 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

رونمایی از چهره قهرمان در اصفهان
با برگزاری جدال حساس تیم های گیتی پسند و گاز تهران، قهرمان لیگ 

برتر والیبال بانوان در اصفهان معرفی خواهد شد.
هفته دهم و پایان��ی لیگ برتر والیبال بانوان باش��گاه های کش��ور امروز 
درحالی در سه شهر کش��ور برگزار می ش��ود که رقابت برای قهرمانی به 
هفته آخر کشیده شده است؛ جایی که تیم های گیتی پسند و گاز تهران 
باید در اصفهان حساس ترین مسابقه این فصل را برگزار کنند. هر دو تیم 
برای کس��ب عنوان قهرمانی شانس دارند. گیتی پس��ند که هفته هاست 
صدر جدول را در اختیار دارد و گاز تهران نیز با نتایج اخیر خود و تصاحب 
 جایگاه ذوب آهن در رده دوم، خود را در قواره یک تیم مدعی معرفی کرده 

است.  
شاگردان س��یما صدیقی درحالی برای مصاف با گیتی پسند به اصفهان 
می آیند که گیتی ها در هیچ مسابقه خانگی خود مغلوب حریفان نشده اند 
و درصدد تکرار عنوان قهرمانی فصل گذشته خود هستند. گاز تهران که 
بازی دور رفت را ۳ بر ۲ به میهمانش واگذار کرد، در صورتی می تواند به جام 
 قهرمانی دست یابد که موفق به شکست ۳ بر صفر و یا ۳ بر یک شاگردان 
راحله آرا شود و حتی در صورت پیروزی ۳ بر ۲، قهرمانی را به اصفهانی ها 
واگذار خواهد کرد.  در سایر مسابقات امروز، دیگر نماینده اصفهان یعنی 
ذوب آهن، میهمان میزان خراسان رده ششمی است و ستاره های پارس نیز 
از متین ورامین میزبانی می کند. ذوب آهن که با شکست مقابل گاز تهران 
شانس قهرمانی را از دست داد، حاال چش��م به رده دوم دوخته و به دنبال 
تکرار نتیجه ۳ بر صفر دور رفت است. ستاره های پارس و متین ورامین نیز 

برای مقام چهارمی با هم می جنگند.

 تالش ماهان برای دفاع 
از عنوان سومی

گروه ورزش- تیم بسکتبال فوالدماهان در اولین دیدار رده بندی خود در 
لیگ برتر بسکتبال، امروز میزبان تیم شهرداری گرگان است.

ماهانی ها که به واسطه عدم راهیابی به فینال این دوره از رقابت های لیگ 
برتر بسکتبال بالجبار خود را در موقعیت س��ال گذشته می بینند، برای 
دفاع از عنوان س��ومی خود در این دیدار حاضر می شوند. دیدارهای این 
مرحله دو از سه برگزار می شود و تیم فوالدماهان به خاطر موقعیت بهتر 
در جدول، اصفهان را به عنوان میزبان اولین بازی انتخاب کرده اس��ت و 
دوشنبه هفته آینده در گرگان دومین بازی این مرحله را برگزار می کنند.  
ماهان به دلیل مصدومیت بازیکنان کلیدی و تأثیرگذارش در این دوره از 
رقابت ها به نسبت سایر تیم ها ضرر زیادی کرد، به گونه ای که نتوانست در 
دیدارهای حساس مرحله دوم پلی آف از بازیکنانی مثل اوشین ساهاکیان 
و جواد داوری استفاده کند و نتیجه اش جز فشار مضاعف به سایر بازیکنان 
و از دس��ت رفتن نتایج بازی ها و عدم راهیابی به فینال نبود. این مشکل 
در دیدارهای این مرحله نیز گریبانگیر تیم اصفهانی است، مضاف بر این 
که انگیزه و روحیه جمعی این تیم متأثر از شکست ۳ بر صفر مقابل مهرام 
تعریف چندانی ندارد.  در سوی مقابل، تیم شهرداری گرگان که با شکست 
همیاری زنجان در مرحله اول پلی آف شگفتی ساز این مرحله لقب گرفت، 
با واگذاری نتیجه در سه دیدار مقابل پتروشیمی صدرنشین کنونی لیگ، 
از انگیزه های زیادی برای پیروزی مقابل تیم فوالدماهان برخوردار است، 
به خصوص که آنها از ابتدا به دنبال قرار گرفتن در جمع هشت تیم راه یافته 
به مرحله پلی آف بودند، ولی به یکباره و با توجه به شرایطی که به وجود 
 آمد، در قامت مدعی ظاهر شد. تیم احیا شده گرگانی بدش نمیاد با شرایط 
ایده آلی که تیمش پیدا ک��رده و با تکیه بر تجرب��ه بازیکنانی مثل بابک 
نظافت و وارطان بیدروسیان و یار خارجی خود، یک مقام سومی را نیز در 
کارنامه اش ثبت کند. فینال این دوره از رقابت ها را هم تیم های مهرام و 

پتروشیمی بندرامام برگزار می کنند.  

میزبانی بانوان هندبالیست اصفهانی 
از  قعرنشین

با برگزاری هفته پایانی رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان، تکلیف تیم های 
دوم و سوم لیگ برتر نیز مشخص خواهد شد. 

جمعه این هفته و با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیده مطهره نفیس��ه 
اکرامی، هفته چهارده��م و پایانی لیگ برتر هندبال بانوان باش��گاه های 
کش��ور برگ��زار و پرون��ده ای��ن مس��ابقات پ��س از نزدیک به پن��ج ماه 
رقابت هش��ت تیم لیگ برتری بس��ته خواهد ش��د. در این هفته دو تیم 
 ش��هید ش��اهرخی کردس��تان و بیمه رازی تهران برای کس��ب عنوان 
نایب قهرمانی باید با حریفان خود دست و پنجه نرم کنند. شهید شکوهی 
کردستان تیم سوم جدول رده بندی باید در خانه ثامن الحجج سبزوار به 
مصاف این تیم برود و در صورتی می تواند به رده دوم صعود کند که بیمه 
رازی در تهران، مغلوب نفت و گاز گچس��اران رده شش��می شود. شهید 
ش��کوهی درحالی به مص��اف ثامن الحجج خواهد رفت که س��بزواری ها 
هفته گذش��ته با دوازدهمین پیروزی خود در لیگ برتر، جام قهرمانی را 
باالی سر برده اند و با خیالی آسوده در هفته آخر رقابت ها حاضر می شوند. 
ثامن الحجج در بازی دور رفت، با حس��اب ۲۲ بر ۱۵ ش��هید شکوهی را 
شکست داد و بیمه رازی نیز ۳۳ بر ۱۸ از سد نفت و گاز گچساران گذشت. 
در دیگر مس��ابقه هفت��ه پایانی نی��ز، ذوب آهن در اصفه��ان میزبان تیم 
قعرنشین و بدون برد شهرداری تبریز است که البته نتیجه این دیدار تأثیری 
در جایگاه سبزپوشان اصفهان در جدول رده بندی نخواهد داشت. ذوبی ها 

در بازی دور رفت با نتیجه ۳۶ بر ۱۸ شهرداری تبریز را درهم کوبیدند. 

ذوب آهن باید سهمیه آسیایی 
بگیرد

اردشیر سعد محمدی / مدیرعامل شرکت   
ذوب آهن

در تاریخ ۲۳ اس��فند ماه س��ال جاری ش��رایط عرضه ۵۶ درصد از سهام 
ذوب آهن در س��ازمان بورس کش��ور آماده می ش��ود و در س��ال۱۳9۲ 
ذوب آهن ب��ه صورت یک نظ��ام خصوصی، می تواند در راس��تای ورزش 
سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. سعی می کنیم تیم فوتبال ذوب آهن 
فص��ل بعد طوری بس��ته ش��ود که 
سهمیه آسیایی کسب کند، بنابراین 
سیستم ورزش��ی خود را طوری بنا 
خواهی��م ک��رد ک��ه در عرصه های 
آس��یایی بتوانی��م س��همیه های 
بیش��تری به دس��ت آوری��م. تمام 
تالشمان را برای حفظ تیم در لیگ 

برتر انجام خواهیم داد.

6
حذف کشتی از المپیک تصمیم نهایی نیست

ژاک روگ، رییس کمیته بین المللی المپیک طی نامه ای به علی آبادی، رییس کمیته ملی المپیک جمهوری 
اسالمی ایران و نایب رییس شورای المپیک آس��یا، در خصوص ابراز نگرانی ایران نسبت به حذف احتمالی 
کشتی از بازی های المپیک اعالم داشت: توصیه ارایه شده از سوی هیأت اجرایی IOC تصمیم نهایی نیست. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 995 | پنج شنبه 17  اسفند  1391 |  24 ربیع الثانی 1434

رونالدو: هم خوشحالم، هم ناراحت!
رونالدو، مهاجم پرتغال��ی رئال مادرید با وجود خوش��حالی از صعود 
تیمش به مرحله یک چهارم نهایی از حذف منچستر یونایتد احساس 
ناراحتی کرد: »کمک کردم تا تیمم به پیروزی برسد و بابت این موضوع 

بسیار خوشحالم، اما حس عجیبی دارم.«

سوشاک به بازی با صبا نمی رسد 
میالن سوش��اک، مدافع اس��ترالیایی تیم س��پاهان که در 
بازی های گذش��ته این تی��م اصفهانی نتوانس��ته به دلیل 
مصدومیت به میدان برود، در بازی جمع��ه این تیم مقابل 

صبای قم نیز غایب است. 

رونالدینیو از لیست خط خورد
فیلیپه اسکوالری فهرس��ت جدید تیم ملی فوتبال 
برزیل را برای دو دیدار دوستانه برابر ایتالیا و روسیه 
اعالم کرد که نامی از رونالدینیو وجود ندارد، اما کاکا 

دوباره دعوت شده است. 
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 مدرک مربیگری باید 
با وسواس صادر شود

 قهرمان واقعی 
ما هستیم

رسول کربکندی، نظارت و کنترل بیش��تر در صدور مدرک مربیان فوتبال را 
خواستار شد. کارشناس فوتبال در پاسخ به این سؤال که جایگاه مربیان جوان 
در فوتبال ایران کجاست، اظهار کرد: تا وقتی تفکر نتیجه گیری در ورزش ما 
وجود دارد، آدم های با تجربه به دلیل این که جامعه شناخت بهتری بر روی آنها 
دارد، بیشتر مورد اعتماد مدیران قرار می گیرند. وی ادامه داد: بعضی از جوانان 
وارد میدان شدند و چون نتوانستند کارنامه خوبی را داشته باشند، باعث شدند 
مدیران از جذب جوانان بترسند و تیمی را به دست جوانان ندهند، البته در این 
میان تفکرات جوانان باید به طور معق��ول پیش رود. کربکندی با بیان این که 
اکثر مربیان جوان می خواهند به سرعت در تیم های بزرگ شروع به کار کنند 
که تفکر غلطی نیز است، افزود: مربیان جوان باید از تیم های کوچک کار خود را 

شروع کنند و آرام آرام با کسب تجربه مورد اعتماد قرار گیرند.

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج)ع( مشهد با ناراحتی از رأی کمیته انضباطی 
فدراسیون گفت: از نظر جامعه هندبال، ما قهرمان واقعی لیگ هستیم.

علیرضا حبیبی افزود: از این که دو تیم استان خراسان رضوی در رده های اول 
و دوم قرار گرفتند و هر دو تیم نیز تحت پوشش یک اسپانسر قرار دارند، خیلی 
این جابه جایی عنوان ها مهم نیست، ولی تیم ما به خوبی وظیفه خود را انجام 

داد و جامعه هندبال، ثامن الحجج)ع( مشهد را قهرمان واقعی لیگ می دانند.
وی ادامه داد: از لیاقت و توانایی های ما چیزی کم نشده و بازیکنانم قهرمانان 
لیگ هس��تند، اما رس��یدگی به این موضوع در حیطه وظای��ف من به عنوان 
سرمربی نیست. وی تأکید کرد: قهرمانی زودگذر و فراموش شدنی است، اما 
حماسه ها می ماند و خوش��حالم که تیم ثامن الحجج)ع( مشهد به عنوان یک 

حماسه ساز در اذهان جامعه هندبال باقی خواهد ماند.

می آبادی: 

 فدراسیون، هندبال را 
به سخره گرفته است

رییس مستعفی س��ازمان تیم های ملی فدراسیون هندبال 
گفت: فدراس��یون درصدد اس��ت به بهای قهرم��ان کردن 
ثامن الحجج سبزوار، سپاهان و هندبال اصفهان را نابود کند. 

فرامرز می آبادی در گفتگو با ایمنا در خصوص علت استعفای 
خود از ریاست س��ازمان تیم های ملی هندبال کشور، اظهار 
داشت: در اعتراض به رفتار فدراسیون علیه هندبال اصفهان و 
باشگاه سپاهان و با توجه به این که ادامه کار در فدراسیون را با 
وظایفم در هندبال استان اصفهان مغایر می دانستم، از سمت 
خود استعفا کردم.  وی تأکید کرد: من رسالت اصلی خود را 
در هیأت هندبال استان می بینم و دیدم که شاید مسئولیت 
در فدراس��یون هندبال، مانع از این شود که بتوانم عمیقاً و با 
تمام قوا از منافع هندبال اس��تان دفاع کنم، به همین جهت 
استعفا کردم تا با فراغ بال و آزادی بیشتری از منافع استان و 
باشگاه های استانم حمایت کنم. می آبادی ادامه داد: سپاهان 
با قدمت فراوان و س��ابقه قهرمانی ای��ران و نایب قهرمانی و 
سومی آسیا، تیمی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. 
از ابتدای لیگ برتر هندبال ش��ایعاتی در م��ورد جانبداری 
فدراسیون از تیم سبزوار در محافل هندبالی مطرح می شد. 
می آبادی در این مورد گفت: این ش��ایعات کم و بیش وجود 
داشت، اما چیزی که به ما مربوط می شود، رفتارهایی است 
که با اصفهان و تیم های اصفهانی می شود. من نمی گذارم به 
راحتی س��پاهان را قربانی کنند و از ای��ن قضیه نمی گذرم و 
تالش خود را می کنم که مانع این اقدام شوم. امیدوارم امروز 
کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم عاقالنه ای بگیرد و در غیر 

این صورت، آن زمان باید رفتارهای شدیدتری انجام داد. 
رییس هیأت هندبال اصفهان در پاس��خ به این سؤال که آیا 
اصاًل فدراسیون حق حذف س��پاهان از لیگ برتر را به دلیل 
غیبت در یک بازی دارد، بیان داشت: علت تعجب همه اهالی 
ورزش هم همین است. دستیابی به آن هدف کذایی و کاذب 
آنقدر برای فدراس��یون مهم اس��ت که حتی حاضر هستند 
پرسابقه ترین و قوی ترین باشگاه هندبال ایران را نابود کنند. 
هر کس این موضوع را می ش��نود، به خنده می افتد؛ همه به 
غیر از فدراسیون و آقای کوزه گری که فکر می کند با این کار 
برای عده ای خودشیرینی می کند، با این موضوع با تمسخر 
برخورد می کنند. انتخاب رافائل، سرمربی تیم ثامن سبزوار 
به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال و پرداخت دستمزد وی از 
سوی این باشگاه، شائبه هایی درخصوص حمایت فدراسیون 

از سبزواری ها در لیگ برتر به وجود آورد. 

توپ و تور

ماراتن۱۲0 دقیقه ای بازی ذوب آهن 
مسعود 
و پرس��پولیس در نهایت ب��ا تک گل افشاری

محمد نوری به سود سرخ ها به پایان 
رسید تا ش��اگردان یحیی گل محمدی بعد از ناکامی در مسابقات 
لیگ، با ای��ن نتیجه حریف داماش در مرحله نیمه نهایی ش��وند و 
همچنان امیدوارانه به دنبال کسب یک جام حرکت کنند و از طرف 
دیگر هم ذوب آهن با این شکس��ت و بسته ش��دن پرونده اش در 
مسابقات جام حذفی باید با خیالی آسوده به دنبال امتیاز گرفتن از 
بازی حساس این هفته اش در مقابل آلومینیوم و بقا در لیگ برتر 

باشد.
ذوبی ها در حالی نتیجه را به پرس��پولیس واگذار کردند که حرف 
 و حدیث ف��راوان در رابطه ب��ا توافق قبل ازب��ازی  دو تیم در مورد 
بده بستان نتایج بازی های جام حذفی و برگشت لیگ برتر انگیزه 
بازیکنان این تیم را افزایش داده بود تا با شکس��ت پرس��پولیس، 
ثابت کنند ک��ه هیچ چیز از س��رخ ه��ای میلیاردی ک��م ندارند 
 که همین مس��أله هم به اثبات رس��ید و اگر فرص��ت های گلزنی 
ذوب آهن با بی دقتی مهاجمان و البته درخشش نیلسون به هدر 
نمی رفت، ش��اید یحیی گل محمدی مجبور می شد که به مانند 
لیگ دوازدهم در جام حذفی هم با جام قهرمانی خداحافظی کند. 
آس��یب دیدگی رجب زاده در این روزهای حساس ،کاظمی را در 
استفاده از بازیکن تأثیرگذار تیمش محروم کرد تا فرهادی در کنار 
علیرضا محمد ترکیب س��مت راس��ت ذوب آهن را شکل دهند.

یحیی با نیمکت نش��ین کردن محمد نوری و عدم استفاده از علی 
کریمی نا آماده همان ترکیب ثابت تیمش در بازی مقابل سایپا را 
به میدان ذوب آهن فرستاد و در نهایت هم با انجام تعویض هایی به 
 موقع، ضربه نهایی را به شاگردان فرهاد کاظمی وارد کرد تا به قول 
روزنامه های ورزشی صبح چهارشنبه، فقط دو قدم تا جام قهرمانی 
فاصله داشته باش��د. از بین ذوب آهنی های س��ابق فقط حسین 
ماهینی در ترکیب فیکس تیمش به میدان آمده بود و محمد قاضی 
هم روی نیمکت نشست تا فقط در چند دقیقه پایانی شانس حضور 
در زمین مسابقه را پیدا کند. خط دفاعی و دروازه بان ذوب آهن در 
 مقابل پرسپولیس یکی از بهترین روزهایشان را سپری کردند و به 
غیر از صحنه گل تقریباً می توان گفت که اجازه حرکت به مهاجمان 
خطرناک پرس��پولیس را ندادند. عدم حضور یک بازیکن طراح و 
بازی س��از در میانه میدان پرس��پولیس، باعث شد تا خط هافبک 
ذوب آهن با دوندگی ح��دادی فر و حرکات پا به توپ مس��لمان، 
نبض بازی را در اختی��ار خودش بگیرد تا هم فره��ادی و هم پیام 
صداقی��ان بارها و باره��ا با نفوذ از کن��اره ها فرص��ت گلزنی برای 
خودشان و البته بازیکنی مثل محسن بیاتی نیا را فراهم کنند که 
متأسفانه این فرصت ها به هدف ننشست. بار حمالت پرسپولیس 
بیش��تر بر روی دوش ارکان تهاجمی سمت راس��ت این تیم و در 
جایی که غالمرضا رضایی بازی می کرد گذاش��ته شده بود که در 
نهایت هم این بازیکن زهر خ��ودش را ریخت و با ارس��الی دقیق 
برای محمد نوری، زمینه ساز به ثمر رسیدن تک گل این مسابقه 

شد. فرهاد کاظمی همان طور که خودش در کنفرانس مطبوعاتی 
پیش از مس��ابقه هم ذکر کرده بود، هدفش رس��اندن سرنوشت 
این مس��ابقه به وقت اضافه و ضرب��ان پنالتی بود ک��ه ۲0 دقیقه 
کم آورد و ش��اید هم نیلس��ون نگذاشت؛ چون ش��وت سرضرب 
مس��لمان در ثانیه های پایانی وقت اضافه، می توانست سرنوشت 
 تیم پیروز را ب��ه ضربات پنالتی بکش��اند که واکنش ف��وق العاده 

دروازه بان پرسپولیس، یحیی را از خطر حذف شدن نجات داد.
استقبال مناس��ب تماش��اگران اصفهانی از این مس��ابقه، بعد از 
 مدت ه��ا ورزش��گاه فوالدش��هر را ب��ه هن��گام برگ��زاری بازی 

ذوب آه��ن و پرس��پولیس پر 
کرد که در این بین باید تقدیر 
وی��ژه ای ه��م از ه��واداران 
س��پاهان ک��رد ک��ه بع��د از 
درخواست همزمان دو باشگاه 
 اصفهان��ی ب��رای حمای��ت از 
تیم ه��ای شهرش��ان، راهی 
 ورزش��گاه فوالدش��هر شدند
 تا ب��ه نوعی انگی��زه بازیکنان

ذوب آه��ن را در تقاب��ل ب��ا 
پرسپولیس افزایش دهند. این 
شکست هرچند که پایان کار 
فرهاد کاظمی و تیمش در جام 
حذفی بود، اما آنها هنوز شش 
هفته تا پایان لی��گ دوازدهم 
فرصت دارند و این ۱۸ امتیاز 
 فرص��ت کاف��ی را در اختیار 
ذوبی ها قرار م��ی دهد تا فارغ 

از نتایج بقیه رقبا در لیگ بمانند و همان طور که مدیرعامل جدید 
کارخانه اظهار کرده، با بستن تیمی قدرتمند برای فصل بعد، به فکر 
حضوری قدرتمند در مسابقات لیگ و کسب سهمیه آسیایی باشند.

ذوب آهن در هفته ۳۲ لیگ امسال هم باید دوباره از پرسپولیس در 
ورزشگاه فوالدشهر پذیرایی کند و در آن بازی می تواند با گرفتن 
انتقام این مسابقه، حسن ختامی ش��یرین بر بازی های خودش و 
پرسپولیس داشته باشد. پرس��پولیس هم با صعود به جمع چهار 
تیم مرحله نیمه نهایی، حریف داماشی شد که در ضربات پنالتی و 
در شهر شیراز فجر را شکست داده و اگر قرعه مناسب به شاگردان 
گل محمدی رو کند و در ورزشگاه آزادی میزبان داماش شوند، آن 
وقت برای رسیدن به فینال و بازی با یکی از دو تیم مدعی سپاهان و 

استقالل، کاری تقریباً راحت در پیش رو خواهند داشت. 

 ذوب آهن، بازنده سربلند

پرونده حذفی بسته شد،به لیگ بچسبید!

 اگر فرصت های 
گلزنی  ذوب آهن با 
بی دقتی مهاجمان 

و البته درخشش 
 نیلسون به هدر 
نمی رفت، شاید 

یحیی گل محمدی 
مجبور می شد که 

مانند لیگ دوازدهم 
در جام حذفی هم 

با جام قهرمانی 
خداحافظی کند

گروه  هفته بیس��ت و نهم لیگ برتر فوتبال 
ایران در حالی از فردا با برگزاری پنج ورزش

بازی آغاز خواهد ش��د ک��ه رقابت در 
صدر و انتهای جدول به اوج رسیده و حتی یک امتیاز کمتر یا 
بیشتر هم می تواند نقشی تعیین کننده در سرنوشت قهرمان 
و تیم های سقوط کننده لیگ داشته باشد. تساوی استقالل 
در مقابل صبا در هفته گذشته این فرصت را در اختیار سپاهان 
و تراکتورسازی قرار داد تا با گرفتن سه امتیاز، خودشان را به 
صدر جدول نزدیک کنند و بازی های روز جمعه شاید بعد از 
چند هفته تیم امیر قلعه نویی را حتی به رتبه سوم جدول هم 
بفرس��تد. بازی تعیین کننده وسرنوش��ت س��از استقالل و 
تراکتورسازی اولین بازی از س��ه گانه بازی های فینال گونه 
مدعیان لیگ است که  به احتمال زیاد ظرفیت ورزشگاه آزادی 
 را ه��م با حض��ور تماش��اگران آبی و قرم��ز پر خواه��د کرد. 
تبریزی ها در بازی رفت با دو گل استقالل را شکست داده اند 
و تکرار این نتیجه در بازی فردا بهترین خبر برای هواداران این 
تیم خواهد بود، اما سپاهان به عنوان ضلع سوم مثلث قهرمانی 
لیگ می تواند بهترین س��ود را از تساوی احتمالی استقالل و 
تراکتورسازی ببرد و با پیروزی در مقابل صبای قم، خودش را 
به صدر جدول لیگ برس��اند. پیروزی پر گل زردها در مقابل 
گهر، فاصله تفاضل گل سپاهان با استقالل و تراکتورسازی را 
جبران کرد و سپاهان اگر شانس بیاورد و نبرد صدرنشین ها 
در ورزشگاه آزادی پیروز نداشته باشد، بعد از مدت ها کرانچار 
و تیمش شانس رس��یدن به صدر را هم پیدا می کنند. البته 

زردها خوش شانس هم بوده اند؛ چون صبا در بازی قبلی اش 
در مقابل اس��تقالل به نوعی قلع و قمع شد و بازیکنان مهم و 
تأثیرگذار این تیم به خاطر محرومیت بازی با س��پاهان را از 
دس��ت داده اند. البته هنوز س��ازمان لیگ به صورت رسمی 
اسامی محرومان این هفته را اعالم نکرده، اما لیست اخطار و 
 اخراج سازمان لیگ نشان می دهد که سهراب بختیاری زاده،

حامد لک و میالد نوری به عنوان س��ه بازیکن سرشناس صبا 
بازی در مقابل سپاهان را از دست داده اند. سپاهان اگر بتواند 
به مانند هفته قبل این بار هم در تقابل با تیم نصف و نیمه صبا 
با یک نتیجه پرگل به پیروزی برس��د، فاصل��ه اش را با بقیه 
مدعیان جبران کرده و آن موقع باید برای تعیین قهرمان لیگ 
چشم انتظار دو بازی حس��اس زردها در مقابل تراکتورسازی 
تبریز و اس��تقالل بود. نکته امیدوارکننده ترکیب س��پاهان، 
درخشش مداوم سوکای و خلعتبری به عنوان زوج هماهنگ 
خط حمله زردهاست که در دو بازی گذشته در مقابل النصر 
و گهر ضربه نهای��ی را به خط دفاعی رقب��ا وارد کرده اند و در 
 صورت ادامه این رون��د، در مقابل خط دفاع��ی متزلزل صبا 
می توان دوباره س��پاهان را در صدر جدول لیگ دید. البته بر 
خالف دو سال گذش��ته دیگر خبری از عبداهلل ویسی بر روی 
نیمکت تیم صبا نیست و شاید همین مسأله بتواند نقشی مهم 
در عدم ایجاد انگیزه در بین بازیکنان صبا ایفا کند تا ش��اید 
صمد مرفاوی و تیم��ش بع��د از متوقف کردن اس��تقالل با 
شکستی  پر گل در مقابل سپاهان، نقشی مهم و تأثیرگذار در 

تعیین قهرمان لیگ  داشته باشند.

در حالی که لیگ برتر اکثر رش��ته های 
گروه 
 ورزش��ی کم کم نفس های آخر خود را ورزش

می کشد، برگزاری هجدهمین دور لیگ 
برتر بدمینتون به یک طلسم شکست ناپذیر تبدیل شده است.

امسال بدمینتون در میان رشته های ورزشی، منحصر به فردترین 
لیگ برتر را دارد و زمانی که انتظار داریم طبق زمان اعالم ش��ده 
رقابت ها برگزار ش��ود، با به وقوع پیوس��تن اتفاق ت��ازه ای زمان 
برگزاری بازی ها ب��ه تعویق می افتد، به طوری ک��ه در ابتدا قرار 
بود هجدهمین دوره لیگ برتر بدمینتون از بیس��ت و سوم آذر 
ماه با حضور شش تیم گاز تهران، شهید رجایی قزوین، نماینده 
کرمانش��اه، نماینده خوزستان، شهید ش��هریاری زنجان و لوله 
پاس��ارگاد اصفهان برگزار ش��ود، البته هفته  اول آن تنها با یک 
دیدار برگزار و س��ایر بازی ها به دلیل آماده نبودن تیم ها به زمان 

دیگری موکول شد.
در این میان، تیم لوله پاسارگاد اصفهان با گله مندی فراوان نسبت 
به بی توجهی رییس هیأت بدمینتون این استان از حضور در لیگ 
برتر انصراف داد تا با کاهش تیم ها و به دلیل برگزاری مسابقات 
انتخابی تیم ملی هفته  دوم لیگ برتر به تعویق بیفتد، البته پس از 
آن، سه تیم نماینده سمنان، نماینده گیالن و ابتکار ملی زنجان 
به جمع تیم های حاضر در لیگ برتر اضافه شدند و تعداد تیم ها به 
عدد هشت رسید. بنابراین کمیته  لیگ بدمینتون اعالم کرد، دور 
رفت رقابت ها در روزهای پنجم و دوازدهم بهمن و سوم،  دهم و 
هفدهم اسفندماه پیگیری می شود که باز هم این اتفاق رخ نداد 
تا طلسم برگزار نشدن هفته  دوم لیگ برتر شکست ناپذیر باشد 

و نکته جالب در این میان، ادامه داشتن رفت و آمد تیم ها به لیگ 
برتر بود، به طوری که تیم سمنان و شهید شهریاری زنجان هنوز 
از گرد راه نرسیده، انصراف خود را اعالم کردند و تعداد تیم ها بار 
دیگر به عدد شش رس��ید. در حالی که برگزاری هفته  دوم لیگ 
برتر کم کم داشت به خاطر ه ها تبدیل می شد، رییس کمیته  لیگ 
بدمینتون اعالم کرد هفته  دوم و سوم لیگ برتر، دهم و هفدهم 
اسفند ماه پیگیری خواهد شد و ادامه دور رفت رقابت ها به بعد از 
تعطیالت عید نوروز موکول می ش��ود. در واقع در حالی که اکثر 
رشته های ورزشی یک برنامه ریزی و زمان بندی مشخصی برای 
لیگ برتر خود دارند، نبود برنامه ریزی معین و مش��خص نبودن 
تکلیف تیم ها با خودشان در لیگ برتر بدمینتون به وضوح دیده 
می ش��ود و حال باید دید با این نحوه برگزاری، لیگ برتر کارایی 
الزم را خواهد داش��ت یا به آن تنها برای پر شدن تقویم ورزشی 
فدراس��یون نگاه می کنند. ملی پوش تیم نماینده خوزستان نیز 
با بیان این که تقویم ورزش��ی بدمینتون درست اجرا نمی شود، 
گفت: »باید آیین نامه ای برای مس��ابقات داش��ته باشند و طبق 
آن مسابقات قهرمانی کشور، لیگ برتر و رقابت های برون مرزی 
برگزار شود تا بازیکن هم تمرین های بدنسازی خود را داشته باشد 

و هم کارهای توپی و تکنیکی انجام دهد.«
امید کرمی ادامه داد: »از س��وی دیگر، فک��ر نمی کنم با حضور 
شش تیم نتیجه  خوبی از لیگ برتر به دست آوریم و حداقل باید 
بازیکنان در تیم ها پخش شوند تا رقابت نیز بهتر شود، البته این 
موضوع مستلزم این است که باشگاه ها ش��رایط مالی این کار را 

داشته باشند. «

فرصتی برای صدرنشینی

نسیم صبا، گرفتار طوفان زرد!
در سایه بی توجهی مسئوالن

لیگ برتر بدمینتون، عجیب ترین لیگ ایران!



یادداشت

 ثبت نام بیش از 6 هزار نفر 
در آزمون های سنجش مهارت 

مدی��رکل اداره آموزش فنی و حرف��ه ای چهارمح��ال و بختیاری از 
ثبت نام شش هزار و 24 نفر در آزمون های سنجش مهارت اسفندماه 
این اداره کل خبر داد. نوراهلل س��عیدی که با فارس سخن می گفت، 
اظهار داش��ت: این آزمون ها در تاریخ 17و18اسفند ماه سال جاری 

درحوزه های اجرایی برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری این آزمون ها در تمامی شهرستان های استان 
افزود: این آزمون ها در67 حرفه برگزار می ش��ود. سعیدی ادامه داد: 
تعداد یک هزار و796 نف��ر از متقاضیان در قال��ب کارگران صنعت 
س��اختمان، یک هزار و 698 نفر بافندگان فرش و صنایع دس��تی و 
دوهزار و530 نفر کارآموزان مراکز ثابت، سیار و آموزشگاه های آزاد 

در این آزمون شرکت می کنند.
مدی��رکل اداره آموزش فن��ی و حرف��ه ای چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در جهان فراصنعتی امروز توسعه به معنی عام بدون 
توجه به آموزش های فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داش��ت. انقالب 
علمی- فنی، انقالبی عمیق و کیفی در نیروهای تولید و از آن جمله 

در نیروی انسانی و روش های تولید به وجود آورده است.
 وی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای، انجام  فعالیت هایی است که 
می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کس��ب و کار آماده کند یا 
کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. سعیدی خاطرنشان 
کرد: این آموزش ها، مهارت ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته 
به همراه دانش های خاص مربوط به ش��غل و در بخش های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارایه می دهد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
علی اصغر عنابستانی 

سند برنامه پنجم توسعه استان بر اساس شاخص ها و معیارهای منطقی 
و واقعی تهیه و تدوین شده است. تناس��ب این سند با وضعیت موجود و 
ظرفیت های استان می تواند در پیشبرد و اجرایی کردن آن کمک بسزایی 
به ماکند. برای تهیه و تدوین این سند بیش از10هزار نفر ساعت تالش کار 
انجام گرفته است. هرچند برای تدوین این برنامه سعی شده تا یک تعادل 
منطقی بین حوزه های مختلف ایجاد شود، اما ممکن است نقایصی در آن 
وجود داشته باشد که با سند پشتیبان می توان این مشکل را برطرف کرد. 
این سند به زودی به دس��تگاه ها و نهادهای اجرایی ابالغ می شود و همه 
دس��تگاه ها باید تالش و دقت 
خود را در اجرای هرچه بهتر آن 
به کار گیرند. باید همه تالش 
خود را برای اجرای سیاست ها 
و برنامه های این س��ند به کار 
گرفته  تا پس از پایان سال 94 
شاهد رشد و توسعه چشمگیر 

استان باشیم. 

تدوین سند توسعه استان 
بر اساس واقعیت ها 

چهره روزیادداشت
22 گلزار شهدا در چهار محال و بختیاری ساماندهی می شود

. مجید نظری مدیر کل دفتر فنی استانداری چهار محال و بختیاری  پیش از ظهر سه 
شنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدا گفت: در سال جاری ساماندهی 22 گلزار 

شهدا با اعتبار 275 میلیون تومان در دست اجراست.
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گزارش خبری

 جمع آوری بیش از
11میلیارد ریال زکات 

مدی��رکل کمیته ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( چهارمحال و 
بختیاری از جمع آوری11میلیارد و79 میلیون ریال زکات 

در سال جاری در این استان خبر داد.
 ابوالقاس��م رس��تگار اظهار داش��ت: از ابتدای س��ال جاری 
 تاکنون ب��ا تخصیص406میلیون ری��ال اعتب��ار افزون بر

5 ه��زار و357 دانش آم��وز تحت پوش��ش این نه��اد قرار 
گرفته اند.

وی افزود: همچنین در این مدت یک هزار و 983 دانشجو 
و طلبه عل��وم دین��ی از حمایت ه��ای کمیته ام��داد امام 

خمینی)ره( بهره مند شدند.
رستگار از پرداخت154میلیون ریال کمک نقدی در راستای 
حمایت از نخبگان مددجوی این نهاد خب��ر داد و گفت: با 
توجه به رس��الت های این نهاد با تخصیص ی��ک میلیارد و 
600 میلیون ریال اعتبار حمایت های مستمری در راستای 
فعالیت های فرهنگی، تربیت��ی در قالب برگ��زاری اردو از 

مددجویان صورت گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد چهارمح��ال و بختیاری تخصیص 7 
میلیارد و 557 میلی��ون ریال اعتبار در راس��تای پرداخت 
 هزینه های درمان��ی مددجوی��ان را از دیگ��ر اقدامات این 
نهاد برش��مرد و افزود: با توجه ب��ه هماهنگی های صورت 
 گرفت��ه، در ح��ال حاض��ر اف��زون بر12آزمایش��گاه،26

42پزش��ک عموم��ی و   داروخان��ه، ش��ش بیمارستان،
متخصص و114مرکز درمانی با کمیته امداد طرف قرارداد 

است.
وی با اشاره به اجرای طرح شجره طیبه در شهرستان های 
بن و سامان، اظهار داشت: با اجرای این طرح باغداران این 
دو شهرستان سه هزار اصله درخت را به مددجویان کمیته 
امداد اهدا کردند که از ماحصل درآمد آن تاکنون80 میلیون 

ریال به نیازمندان کمک شده است.
رس��تگار از جمع آوری11میلیارد و 79 میلیون ریال زکات 
در این استان خبر داد و گفت: این میزان زکات جمع آوری 
شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته181درصد رشد 

داشته است.
وی آموزش کارکنان این نهاد را از دیگر رسالت های کمیته 
امداد دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: به منظور تحقق و عملی 
شدن رسالت به روز رسانی اطالعات کارکنان کمیته امداد 
در سال جاری10هزار و343 نفرساعت آموزش در قالب 26 
دوره آموزشی ویژه کارکنان و10 دوره آموزشی ویژه مدیران 

این نهاد برگزار شد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری تولید آثار 
هنرِی مروج فرهنگ ایثار و شهادت در این استان را خواستار شد.

حسین گنجی در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت این 
استان اظهار داشت: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت 
یکی از موضوعات بسیار مهمی اس��ت که در هیچ برهه ای از زمان 

اهمیت خود را از دست نمی دهد.
وی افزود: برهمین اس��اس باید تالش کرد تا ب��ا ارایه راهکارهای 
اساسی و مؤثر، این فرهنگ را در جامعه نهادینه کرده و از این طریق 

با جنگ نرم دشمن مقابله کنیم.
گنجی، بهره گیری از الگوهای دینی منبعث از قرآن را عامل مهمی 
در نهادینه کردن فرهنگ ایثار و ش��هادت دانس��ت و گفت: برای 
نمایش و ترویج الگوهای اخالقی و رفتاری منبعث از قرآن، روایات 
و احادیث، نیاز به ش��رایط و فضای مناسبی اس��ت تا مورد تأمل و 

شناخت صحیح تمام اقشار مردم قرار گیرد.
دبیر ش��ورای ترویج ایثار و ش��هادت در چهارمح��ال و بختیاری 
ادامه داد: آگاه شدن نس��بت به هر چیزی زمینه کشش به سمت 
آن را فراهم می کند و بدیهی اس��ت وقتی درمورد پدیده ای ناآگاه 
باشیم نسبت به آن هیچ انگیزه و گرایشی نداریم. برهمین اساس 
اطالع رس��انی و تبلیغات در این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
گنجی، برگزاری نشست های تخصصی را از مهم ترین راهکارهای 
تعمیق فرهنگ ایثار و ش��هادت به ویژه برای نسل جوان برشمرد 

و گفت: با برگزاری نشس��ت های تخصصی و ایجاد رابطه و تعامل 
متقابل بین ایثارگران و نسل جوان، می توان به اهداف خود در این 

حوزه دست پیدا کرد.
وی افزود: معرفی ش��هدا و ایثارگران به عنوان الگوهای راس��تین 
برای جوانان، برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی - 
پژوهشی و تولید فیلم ها و سریال های تلویزیونی از دیگر راهکارهای 

مؤثر در بسط فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
این مس��ئول بر ضرورت تولید آثار فاخر در حوزه ایثار و شهادت از 
س��وی هنرمندان تأکید و تصریح کرد: برپای��ی تئاترها و تدوین و 
چاپ کتب و نشریات متناسب با فرهنگ ایثار و شهادت می تواند 
اقدام خوبی در این راستا باش��د. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اهمیت نهادینه کردن فرهنگ 
 ایثار و ش��هادت در جامعه، اذعان داش��ت: از این فرهنگ می توان 
به عنوان نگهبان حقیقی و دژ محکمی برای دین و اسالم استفاده 
کرد.گنجی متذکر ش��د: وجود فرهنگ ایثار و شهادت است که به 
زندگی انسان ها معنا داده، آن را از رخوت و بیگانگی خارج کرده و 
به آنها هویت دینی بخشیده و در مسیر الهی مقاوم و پایدار می کند.

  مراسم تجلیل از شاعران برجسته انجمن شعر و ادب 
رودکی

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی ش��هرکرد اظهار داشت: از 
شاعران انجمن شعر و ادب رودکی ش��هرکرد در مراسمی تجلیل 

و قدردانی شد.
 ج��واد کارگران گفت: در مراس��می که با حضور ش��اعران فعال و 
برجسته شهرس��تان ش��هرکرد درمجتمع فرهنگی - هنری مهر 
برگزار گردید، از ده نفر از شاعران پیشکسوت این انجمن تقدیر شد.

 وی بیان داش��ت: در این مراسم ش��اعران به خوانش اشعار خود 
پرداختندو در ادامه مسئول انجمن شعر و ادب رودکی شهرستان 

گزارشی از عملکرد این انجمن در سال 1391 ارایه نمود.
کارگران با تأکید برحمایت از ش��عرگفت: حضور پیشکس��وتان و 
 جوانان در جشنواره ها می تواند به عنوان یک وزنه برای جشنواره ها

به حساب آید.
  وی درباره اهداف برگزاری این مراس��م خاطرنشان کرد: حمایت 
ازگونه های ش��عری ومضامین ادب��ی، تعامل ادیبان، شناس��ایی 
شاعران و انجمن های ادبی شعری گرچه به عنوان یک اصل مطلوب 
در برنامه ریزی ها محسوب می ش��ود، لذا در این برنامه از شاعران 
پیشکسوت در راستای ارج نهادن به زحمات چندین ساله این شعر 

در عرصه فرهنگی تجلیل شد.

 به مدل بومی در برنامه ریزی فرهنگی توجه شود
معاون فرهنگ��ی- هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختی��اری پس از طرح مدل ش��ش ضلعی فرهنگی 
در ذیل اجرای برنامه های ساالنه اظهار داشت: به دلیل تغییرات و 
دگرگونی ها در دنیای امروز، تهیه مدل فرهنگی بر مبنای نیازهای 

فرهنگ بومی ضروری است.
بهمن اکبریان  اظهار داش��ت: در راستای اهداف متعالی فرهنگی 
و حرک��ت از وضع موجود به س��مت اهداف غای��ی و مأموریت ها 
ب��رای یافتن برنامه هایی ش��فاف، مدل ش��ش ضلع��ی فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی تبیین ش��د. وی بیان داشت: 
بر این اس��اس برای روش��ن نمودن چش��م اندازها، رس��الت ها، 
مأموریت ها، اه��داف بلند مدت و میان مدت کنت��رل برنامه های 
فرهنگی به مثابه یک وسیله هش��دار دهنده در جهت جلوگیری 
از خس��ارت ها و ضرر و زیان های مادی و معن��وی و از بین رفتن 
حرمت و ارزش های انسانی اس��المی مد نظر قرار گرفت. اکبریان 
اظهار داش��ت: مجموع��ه داده ه��ا و اطالعات گسس��ته در مدل 
 فرهنگی به یک همخوانی  بین اجزا دس��ت یافت��ه و برای افزایش

اثر بخشی عملکرد مدیریت می شوند.  وی اضافه کرد: روند مدیریت 
فرهنگی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بر برنامه ریزی 
متمرکز تأکید داش��ته و برای س��نجش ارزیابی تأثی��ر و کارایی 
اس��تراتژیکی مدیریتی با تأکید ویژه بر دستیابی اهداف مدیریت 

فرآیند تبعیت از مدل شش ضلعی را در پی می گیریم. 

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری خواستار شد؛

تولید آثار هنرِی مروج فرهنگ ایثار و شهادت در استان 
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ابالغ
7835 نظ��ر به اینکه آقای مجید صادق ب��ه اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
حسب ش��کایت آقای مهدی امانی نبی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911265 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادس��رای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
ش��د. م الف/ 19252  دفتر ش��عبه 29 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7842نظ��ر به اینکه آق��ای فرزاد نصرتی فرزند صالح به اتهام مباش��رت در 
کالهبرداری حسب شکایت شرکت شیر پگاه اصفهان از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 900162 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 19251 قاس��می- مدیر دفتر ش��عبه 15 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7843 نظر به اینکه آقای محس��ن خسروی فرزند اسفندیار به اتهام مباشرت 
در کالهبرداری حسب شکایت شرکت شیر پگاه اصفهان از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 900162 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 19250 قاس��می- مدیر دفتر ش��عبه 15 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7844 نظ��ر به اینکه آقای مس��عود فیاض نژاد فرزند عل��ی به اتهام ضرب و 
جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای حمید خلفی خیادانی فرزند محمد از طرف 
این دادس��را در پرونده کالس��ه 911809 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 19249  دفتر ش��عبه 29 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7845 نظر به اینکه آقای محمد وفادار فرزند حسین به اتهام خیانت در امانت 
و تهدید و فروش مال غیر حس��ب ش��کایت آقای مهدی فرزند عس��گری از 
طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911672 د 32 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیف��ری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 

شعبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 19248  دفتر شعبه 32 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7846 نظر به اینکه آقای محسن قریشی فرزند احمد به اتهام تهدید به مرگ- 
ایجاد مزاحمت تلفنی حسب شکایت خانم زهره یوسف شوردزی فرزند سیف 
اله از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911671 د 32 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اج��رای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 19247  دفتر شعبه 32 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7847 نظ��ر ب��ه اینکه آق��ای جهانگیر حس��ین پ��ور فرزند مهدی ب��ه اتهام 
کالهبرداری- تحصیل مال از طریق نامش��روع حسب شکایت آقایان 1- علی 
عب��اس ولدانی فرزند رجبعلی 2- عبداله س��لطانیان فرزن��د علیرضا 3- امیر 
خدادادی فرزند احمد از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911702 د 32 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف/ 19246  دفتر ش��عبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
7848 ش��ماره پرون��ده: 9100400200300309/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 
9100482/1، ش��ماره ابالغیه: 9100510200304899، بدینوس��یله به آقای 
محمد خلیلیان گورتانی فرزند رضا به ش��ماره شناسنامه 129173 صادره 

از اصفهان س��اکن: اصفهان خیابان کاشانی کوی جنب کوچه اورژانس کوی 
س��لمانی کوی پرتو پالک آخر، که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شما 
شناس��ایی نگردیده است ابالغ می گردد که برابر چک شماره 283032  00-
1077 مورخ 1391/2/6 عهده بانک ملت شعبه وفائی اصفهان به مبلغ یکصد و 
چهل میلیون ریال به مؤسسه مالی و اعتباری قوامین شعبه کاوه بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 9100400200300309/1 
در این اداره مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می به ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ 

اجرائیه محسوب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 
مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 19091  اسدی- رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110463634800010 درخواس��ت:  ش��ماره   7850
9109983634801788، شماره بایگانی ش��عبه: 912063، در پرونده کالسه 
912063 ای��ن ش��عبه آقای علی لطفی به اتهام ض��رب و جرح عمدی با چاقو 
و تخری��ب تحت تعقیب بوده و به لح��اظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به 

تجوی��ز ماده 15 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
در این ش��عبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید. و در صورت عدم حضور 
در وقت معین رسیدگی و اظهارنظر می گردد. پیرسرایی- دادیار شعبه سوم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973634000945 دادنام��ه:  ش��ماره   7851
9009983634900815، ش��ماره بایگانی شعبه: 900727، شاکی: خانم زهرا 
ضیایی به نشانی خمینی شهر خ نبوی منش کوچه 121 روبروی سوپر مراد، 
متهمین: 1- آقای حس��ین رحمانی به نشانی خمینی شهر خ کهندژ نبوی منش 
کوچه 103، 2- آقای رضا حاجت پور به نش��انی مجهول المکان، اتهام: انتقال 
مال غیر، دادگاه با مالحظه محتویات پرنده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح 
ذیل انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آقایان 1- رضا 
حاجت پور فعاًل متواری 2- حس��ین رحمانی فرزند علی کرم متولد 1340 به 
ترتیب دائر بر انتقال مال غیر و معاونت در انتقال مال غیر موضوع ش��کایت 
ش��اکیه خانم زهرا ضیائی نظر به اینکه شاکیه در ش��کایت اولیه و اظهارات 
خویش بیان داش��ته منزل را به بنگاه سپرده جهت اجاره دادن لذا اذن اجاره 
دادن و انتقال منافع مال به متهمین از ناحیه شاکیه اعطاء گردیده و ارکان بزه 
انتقال مال غیر محقق نمی باش��د و موضوع می بایست از طریق طرح دعوی 
حقوقی پیگیری ش��ود و دادگاه به اس��تناد بند الف م��اده 177 از قانون آیین 
دادرس��ی کیفری رأی بربرائت متهمین موصوف ص��ادر و اعالم می نماید. 
رأی ص��ادره حضوری ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. موسوی- رئیس شعبه 103 

دادگاه عمومی جزایی و دادرس دادگاه انقالب شهرستان خمینی شهر

ابالغ رأی
7852 کالس��ه پرونده: 461/91 حل 4، شماره دادنامه: 617، مرجع رسیدگی: 
ش��عبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: منصور جبل عاملی 
فروش��انی فرزند هاشم نشانی: خمینی ش��هر میدان قدس بلوار شهید بهشتی 
گاز دوم خ ش��هید مدنی ش��رقی پالک 233، خوانده: حس��ین ح��داد خوزانی 
فرزند محمد رحیم به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: انتقال س��ند مالکیت، 
گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: 
در خصوص دادخواس��ت آقای منصور جبل عاملی فرزند هاش��م به طرفیت 
آقای حسین حداد خوزانی به خواسته الزام به انتقال سند مالکیت یک دستگاه 
موتورس��یکلت هوندا 125 به ش��ماره انتظامی 9355-اصفهان 69 با عنایت به 
ش��رح دادخواس��ت تقدیمی و مس��تندات ابرازی از جمله ارائه تصویر کارت 
مشخصات موتورسیکلت که حکایت از مالکیت خواهان دارد و خوانده نیز علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای ارسال 
ننموده اس��ت خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی مستنداً به مواد 219 
و 220 قان��ون مدنی و مواد 11، 26 و 27 قانون ش��وراهای حل اختالف حکم 
به الزام به انتقال س��ند توس��ط خوانده صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تقدیم ابالغ قابل واخواهی در ش��ورا و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7853 آقای غالمرضا جزینی درچه دارای شناس��نامه ش��ماره 168 به شرح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 985/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی 
حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مریم رجبی درچه 
بشناسنامه 832 در تاریخ 91/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- غالمرضا جزینی درچه 
فرزند محمدعلی ش ش 168 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- فاطمه جزینی درچه 

فرزن��د غالمرضا ش ش 1131024133 )فرزند(، 3- عزت اس��حاقیان فرزند 
علی ش ش 635 )مادر(، 4- قاس��معلی رجبی فرزند کاظم ش ش 30 )پدر( و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7854 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1998/91 خواهان س��عید منصوری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی حسین کریمی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/3/4 س��اعت 9/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7855 در خصوص پرونده کالس��ه 1344/91 ش ح 28 خواهان مجتبی کیانی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفی��ت مهدی ایزدی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخه 92/1/31 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردی��ده. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7856 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2089/91 خواهان بهروز مهندس��ی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت کیمراد هارون الرشیدی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/11 ساعت 10 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7857 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2010/91 خواه��ان س��عید رحیم��ی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند موتورس��یکلت رایکا به ش��ماره 
39981-تهران 25 به انضمام مطلق خسارات دادرسی به طرفیت حمید باقری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/1 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



پژوهش محققان دانشگاه لیدز نشان می دهد که مواد شیمیایی 
طبیعی موجود در چای س��بز می تواند مرحل��ه اصلی بیماری 
آلزایم��ر را مختل کند. محقق��ان پیش از ای��ن، فرآیندی را در 
بیماری آلزایمر شناس��ایی کرده بودند که ط��ی آن، توده های 

خطرناک پروتئینی بر سلول های مغزی قرار می گیرند و باعث 
مرگ آنان می شوند. دانشمندان توانستند با استفاده از عصاره 
خالص»EGCG« موجود در چای س��بز، این فرآیند را مختل 
کنند. این یافته ها اهداف جدیدی را در توسعه داروهای مقابله با 
آلزایمر پیش روی محققان قرار می دهد. به گفته پروفسور نیگل 
هوپر سرپرست این پژوهش، این یک تصور غلط است که آلزایمر 
را بخشی طبیعی از فرآیند پیری بدانیم، بلکه باید آلزایمر را یک 
بیماری تلقی کنیم و آن را به کمک یافته های جدیدی نظیر این 
پژوهش، به طور کامل درمان کنیم. طی این تحقیق، دانشمندان 
توده ای از آمیلوئیدها را در محیط آزمایشگاهی تشکیل داده و به 
مغز انسان و حیوان وارد کردند. تجمع آمیلوئیدها بر سلول های 
عصبی مغز باعث مرگ این س��لول ها و در نتیج��ه بروز آلزایمر 
می ش��ود.پس از این، پژوهشگران عصاره چای س��بز را به این 

منطق��ه وارد کردن��د. این عص��اره باعث تغییر ش��کل طبیعی 
پروتئین های آمیلوئید ش��د که منجر به ع��دم توانایی آنها در 
اتصال به پروتئین روی س��طح س��لول های عصبی موس��وم به 
»پریون« و نهایتا ناتوانی در ایجاد اختالل در عملکرد سلول های 
مغزی شد. محققان این پژوهش نیز برای نخستین بار دریافتند 
که چس��بیدن توده های آمیلوئید به پروتئی��ن، طی چرخه ای 
مهلک و شدید باعث تولید هرچه بیشتر آمیلوئید می شود. دکتر 
»سایمون رایدلی« رییس مرکز تحقیقات آلزایمر انگلستان در 
رابطه با این پژوهش عنوان کرد: درک علت آلزایمر برای یافتن 
راه های توقف و پیشگیری از این بیماری امری اساسی و اصلی 
است و با وجود این که نتایج این پژوهش می تواند راه های مهم 
و جدیدی را در درم��ان مؤثر آلزایمر پی��ش روی محققان قرار 
دهد، نباید برای مردم انگیزه ای برای انبار کردن چای سبز شود!
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چند راه شکستن چرخه افسردگی

گوشه گیری اجتماعی به معنای تقویت واکنش مغز نسبت به استرس 
است، در حالی که تعامالت اجتماعی به شکل یک ترمز در این مورد 
عمل می کند و تحقیقات نش��ان داده اس��ت مقابله با گوشه گیری 

اجتماعی، فرد را در این مسیر حمایت می کند.
هنگامی که فردی به عالئم افس��ردگی دچار می شود، منزوی شده و 
حاضر به ترک خانه نیست، حتی حال و حوصله بررسی کردن پست 
الکترونیکش را هم ن��دارد و کم کم ارتباط با دوس��تان و خانواده اش 
را قطع می کند. درواقع هر چه بیش��تر به تنهایی و تنها ماندن روی 
م��ی آورد، افس��ردگی او عمیق تر می ش��ود. اجتن��اب از تماس های 
اجتماعی، الگویی اس��ت که خ��ود فرد را متوجه می کن��د که به دام 

افسردگی افتاده است.
تله هایی که افس��ردگی برای افراد می گذارد متفاوت است، اما آنچه 
میان افراد مبتال به این عارضه مش��ترک اس��ت خلق و خوی منفی 

آنهاست که به این چرخه معیوب تداوم می بخشد.
دراین بخش به چند مورد از مشکالت رفتاری که اغلب با افسردگی 
همراه است و فرد با شناخت این موارد با کمک پزشک یا درمانگر باید 
دور از آنها در مسیر درس��ت حرکت کند تا مانع بازگشت آنها شود، 

اشاره می کنیم.

عوارض جانبی  
با دچار شدن به افسردگی متوسط و یا ش��دید، فرد برای درمان نزد 
پزشک می رود و احتماالپزشک یا روانپزشک داروهای ضد افسردگی 
را برای بهبود تجویز می کند. این داروها ضمن تس��کین عالئم، توأم 
با روش های دیگر، بخش مهم��ی از درمان را تش��کیل می دهد، اما 
یک موضوع نگران کننده درمورد افس��ردگی، تغیی��ر در تعادل مواد 
شیمیایی مغز است که متأسفانه اکثر داروهای مربوطه این تغییر را 
به وجود آورده و باعث بروزعوارض جانبی خواهد شد؛ عوارضی مانند 

برخی عصبانیت ها، رؤیاهای عجیب و غریب، خشکی دهان و... .

حلقه شکسته تعامالت  
از بین رفتن تعامالت اجتماعی، شایع ترین نشانه بارز افسردگی است.

فرد افسرده، اصرار زیادی دارد تا دور از دیگران باشد، در حالی که این 
دقیقا مخالف آنچه پزشکان می خواهند، است.

گوشه گیری اجتماعی به معنای تقویت واکنش مغز نسبت به استرس 
است، در حالی که تعامالت اجتماعی به شکل یک ترمز در این مورد 

عمل می کند.
تحقیقات نشان داده است مقابله تدریجی با گوشه گیری اجتماعی، 
فرد را در این مسیر حمایت می کند. تهیه یک فهرست از کسانی که 
در زندگی فرد نقش مهمی دارند موجب می شود تا برای ارتباط با آنها 

تالش کرده و به این وسیله فعالیت های گذشته اش را از سر بگیرد.

خود درمانی های غیر اصولی  
گاهی اوقات افراد افسرده برای فرار از مش��کالت، برای خود الگویی 
ترتیب می دهند تا از این طریق احساس بهتری پیدا کنند، درحالی 
که معموال خود درمانی های غیراصولی و شیوه های تسکین دهندگی 

نادرست، اوضاع را بدتر از قبل خواهند کرد.
ش��اید بعضی از این خود درمانی ها از میزان اضط��راب، به خصوص 
اضطراب اجتماعی بکاهد، اما بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر منفی 

گذاشته وعالوه بر این، او را با اختالالت خواب رو به رو می سازد.
ممکن است در قدم نخست این شیوه ها مانند بسیاری از شیوه های 
دیگر، فرد را در مقابله با احساس بد همراهی کند، اما معموال زود گذر 

بوده و در طوالنی مدت اثرات مخربی را بر جای می گذارد.
همچنین نتیجه تحقیقات، این نکته را به اثبات رسانده که شیوه های 
خود درمانی بی اساس در بسیاری از موارد با داروهای ضد افسردگی و 
داروهای ضد اضطراب تداخل پیدا کرده و شرایط را سخت تر می کند.

دام شیرین  
بیش��تر افرادی که با عالئم افس��ردگی رو به رو هس��تند نس��بت به 
شیرینی جات ولع خاصی دارند و به این ترتیب مصرف کربوهیدرات 

و مواد قندی در آنها باال می رود.
شاید این گروه از مواد غذایی، خلق فرد را بهبود بخشند، اما این تأثیر 
مثبت، موقت بوده و در عرض دو س��اعت پس از مصرف، میزان قند 
خون س��قوط کرده و دوباره خلق و خوی فرد را به سمت افسردگی 
پیش می برد. به همین دلیل نتیجه تحقیقات انجام شده گویای آن 
است که همواره رژیم غذایی صحیح و خوردن غذاهای سالم، خلق و 

خوی فرد را آرام و بدون تنش می سازد.

ورزش  
بعید است فردی با حاالت افسردگی، حاضر باشد تمرین های منظم 
ورزش��ی را دنبال کند، اما با وج��ود این، ورزش کردن ب��ر  این افراد 
تأثیرات فوق الع��اده مفیدی می گ��ذارد و به عنوان یک اس��تراتژی 
ضد افس��ردگی قدرتمند عمل می کند، چراکه باعث افزایش سطح 
س��روتونین و دوپامین )دو ماده ش��یمیایی مغزی که اغلب در زمان 

افسردگی فروکش می کند( می شود.
بر اساس تحقیقات انجام شده اگر فرد افسرده ورزش کردن را با مربی 
و یا یک دوست آغاز کند که همواره او را همراهی و حمایت می کند، 
نه تنها به تمرینات منظم تشویق می شود بلکه آرام آرام شاهد عالئم 

بهبودی و بازگشتن به زندگی عادی خواهد شد.

برخی از هیجان انگیزترین معابد دنی��ا متعلق به ادیان 
شرقی است. این معابد هر کدام به دلیلی چون غیر قابل 
دس��ترس بودن، زیبایی، قدمت و جالل و جبروت مورد 
توجهند. در گزارش زیر به تعدادی از جالب توجه ترین 

معابد شرقی نگاهی انداخته ایم: 

معبد النه ببر   
این معبد ک��ه در بوتان قرار 
دارد از مق��دس ترین مکان 
 های بودایی هاست که طبق 
افس��انه ای یکی از گوروهای 
بودای��ی ک��ه به ب��ودای دوم 
معروف اس��ت از فراز صخره 
ببر به آرامش رسیده اس��ت و هم اکنون این معبد محل 

خلوت و تمرکز راهبان است. 

  معبد وات رانگ خان 
این معبد ک��ه در تایلند قرار 
دارد یکی از معاب��د متفاوت 
بوداییان اس��ت ک��ه به رنگ 
سفید عاجی س��اخته شده و 
هنوز در حال تکمیل اس��ت. 
 ای��ن معب��د بس��یار زیب��ا و

چشم نواز است. 

معبد پارامبانان   
این معبد هندویی و در مرکز 
ج��اوای اندونزی اس��ت. این 
معب��د از  8 زیارت��گاه اصلی 
و250 زیارت��گاه کوچ��ک تر 
تش��کیل شده اس��ت. تقریبا 
تم��ام دیواره��ای معب��د با 
حجاری داس��تان ویش��نو، ماجراهای هانومان پادشاه 
میمون و حماسه رامایانا و دیگر افسانه ها پوشانده شده 

است. 

معبد شیواداگن پاگودا    
کسی تاریخ دقیق ساخت این 
معبد زیبای طالیی در برمه را 
نمی داند، گرچ��ه می گویند 
2500 س��ال قدمت دارد، اما 
متخصصان ح��دس می زنند 
مربوط به قرن هفتم میالدی 
باش��د و در س��اخت مناره آن از طالی خالص و یاقوت 

استفاده شده است. 

معبد بهشت    
معبد بهشت معبدی تائویی در 
پکن پایتخت چین است. این 
قرن14توس��ط  در  معب��د 
امپراتور Yongle از سلسله 
مین��گ )که همچنین ش��هر 
ممنوعه را س��اخت( به عنوان 
معبد شخصی، ساخته شده است. معماری این معبد خیلی 
 جال��ب اس��ت، در حال��ی ک��ه  در ای��ن معبدهرچ��ه 
 نش��ان دهنده زمین اس��ت، مربع ب��وده و ه��ر چیز که 

نشان دهنده آسمان است، مدور ساخته شده است. 

  دربار صاحب یا معبد طالیی 
این معب��د، زیارت��گاه اصلی 
پیروان آیین سیک است. این 
پرستشگاه در شهر امریتسار 
در ایال��ت پنجاب هن��د واقع 
شده اس��ت. این پرستشگاه را 
چهارمین پیش��وای مذهبی 
سیک ها»گورو رام داس« بنیان نهاد.  دربار صاحب در بین 
سیک های سرتاسر جهان، مکانی زیارتی محسوب می شود 
و برای سیک ها مکانی مقدس به شمار می رود، زیرا گورو 
جاودانه ای��ن آیین، کتاب گ��ورو گرانت صاح��ب در آن 
نگهداری می شود. این کتاب، کتاب مقدس آیین سیک و 
یازدهمین گورو به شمار می رود. نوشته ها و سروده های 
گورو ارجن در آدی گرانت نیز در این معبد قرار دارد. بیش 

از 600 کاهن در این معبد به کار مشغولند. 

  معبد ویشنو سریرانگام 
این معبد یکی از بزرگ ترین 
معابد هندو اس��ت که در هند 
قرار دارد و متعلق به ویش��نو 

یکی از سه خدای هندوست. 
مجتمع معبد عظیم اس��ت و 
شامل منطقه ای با بیش از150 
هکتار با هفت دی��وار متحدالمرکز ب��ا حدود2/5مایل )4 
کیلومتر( مسافت است. این معبد از لحاظ تعداد مجسمه های 

کوچک روی طبقات هرمی بسیار چشم نواز است.
 

معبد انگکور وات    
انگکور وات نام مجموعه ای از 
معابد اس��ت که در اوایل سده 
دوازدهم برای شاه سوریاوارمان 
دوم در انگک��ور در کامب��وج 
س��اخته ش��د تا پرستشگاه 
حکومتی و پایتخت او باش��د. 
این معبد که در ابتدا معبدی هندو بود و به ویشنو خدای 
هندیان تقدیم شده بود، پس از ورود آیین بودا، به معبدی 
بودایی بدل شد. انگکور وات که تا به امروز به خوبی حفظ 
شده است هنوز هم تنها پرستش��گاهی است که از زمان 
ساخت تاکنون به عنوان یک مرکز مذهبی استفاده می شود. 
این معبد، بزرگ تری��ن بنای مذهبی در جهان اس��ت و 

معماری اصیل خمری را می توان در آن مشاهده نمود.

جالب ترین معابد جهان 
-6+10
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خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

 USB که به شکل یک زیرلیوانی عمل کرده، با یک کابل »Epiphany One Puck« شارژر
به تلفن وصل می ش��ود.  این دستگاه از دو س��مت  از رنگ های آبی و قرمز برخوردار است که 
کاربران می توانند از سمت قرمز آن برای قرار دادن نوشیدنی داغ و از سمت آبی برای نوشیدنی 
سرد استفاده کنند. این شارژر از موتور استرلینگ برای تبدیل حرارت به انرژی استفاده می کند.  
شرکت اپیفنی یک نمونه پیش ساخت از این شارژر را تولید کرده و امیدوار است بتواند در سال 

2014 آن را به بازار عرضه کند. 
 س��ازندگان هنوز نمی دانند که چه زمان برای ش��ارژ ی��ک تلفن همراه کافی اس��ت، چرا که 

متغیرهای زیادی از جمله میزان داغ یا سرد بودن منبع در آن نقش دارند. 
 هر نوع منبع گرمایی که بر روی شارژر پوک قرار بگیرد، آن را به کار خواهد انداخت. این دستگاه 
به شکل بهتر با یک چیز بس��یار گرم مانند یک لیوان چای یا قهوه داغ یا بسیار سرد مانند یک 

لیوان نوشابه یخ عمل می کند. 
اپیفنی قصد دارد با کمک سایت سرمایه یابی کیک استارتر، سرمایه ای به میزان 63 هزار دالر 
برای تبدیل این دستگاه از حالت پیش ساخت به یک شارژر واقعی با قابلیت تولید انبوه به دست 
بیاورد. س��ازندگان قصد دارند پس از ارایه این محصول به بازار برای ش��ارژ تلفن های همراه، 
مقیاس آن را افزایش داده تا یک منبع نیروی ارزان با استفاده از حرارت ضایع به شکل ورودی 

انرژی برای خانواده ها و روستاها ارایه کند. 

محققان ش��رکت اپل در حال طراحی ساعت هوش��مندی با صفحه لمسی خمیده و سیستم 
عامل iOS  هستند که با فرامین صوتی قابل کنترل است. سال2012 میالدی شیشه نازک و 
انعطاف پذیر Willow Glass  با قابلیت پیچیده شدن به دور مچ طراحی شد و مورد آزمایش 
قرار گرفت. محققان اپل در حال کار بر روی نمونه جدیدتری از شیشه خم شونده هستند که 
می تواند کاربرد وسیعی در گجت های این ش��رکت از جمله آیفون، آی پد و ساعت هوشمند 
با کارایی باال داشته باشد. عنصر اصلی ساعت هوشمند اپل که »iWatch « نام دارد، صفحه 
نمایش این دستگاه است که از خمیدگی و انعطاف پذیری باالیی برخوردار است. این ساعت 
هوشمند از طریق بلوتوث به تلفن همراه هوشمند کاربر متصل شده و از طریق صفحه لمسی 
یا دس��تیار صوتی Siri  کنترل می شود. با کمک این دس��تیار صوتی امکان برقراری سریع و 
آسان تماس صوتی، جس��تجو و پرداخت های همراه فراهم می ش��ود. برخی شرکای تجاری 
اپل در آسیا از جمله شرکت Hon Hai  در حال کار بر روی فناوری های مختلفی هستند که 
عالوه بر افزایش عمر باتری، باعث بهبود عملکرد صفحه نمایش و تراشه های ساعت هوشمند 
می شود. ساعت هوشمند iWatch   با تکمیل مراحل طراحی و عرضه به بازار می تواند وقفه 
موجود بین محصوالت اپل را برطرف و امکان برقراری ارتباط بین گجت های مختلف را فراهم 
 کند. با طراحی و آزمایش گجت هایی مانند عینک واقعیت افزوده گوگل و ساعت هوشمند اپل 

می توان به زودی از فناوری های پوشیدنی در بخش های مختلف زندگی استفاده کرد.

محققان موفق ب��ه طراحی المپ  LED جدیدی ش��ده اند که 
فارغ از هرگونه بافت س��یمی عمل می کند و کاربران می توانند 
رنگ م��ورد دلخواه خود را ب��رای روش��نایی آن انتخاب کنند.

سیستم های روشنایی هوشمند به کاربرانشان اجازه می دهند 
با اس��تفاده از یک پنل کنترل منفرد، هر ن��وع المپ حبابی را 
کنترل کنند و زمان سنج های آنها و همچنین چراغ های کم نور 
را تنظیم کنند. با این حال این سیس��تم ها کامل نیس��تند زیرا 
مستلزم وجود بافت های سیمی هس��تند که این خود به عمل 
نصب حرفه ای نی��از دارد. المپ هایLED جدید موس��وم به 
»Hue« که توسط فیلیپس طراحی ش��ده اند، فارغ از هرگونه 

شبکه فیزیکی عمل می کنند.
در این سیستم هر المپی تراشه رادیویی خاص خود را دارد و این 
امر به حباب ها امکان می دهد که یک شبکه بی سیم را در عرض 
چند دقیقه ایجاد کنند. سیستم طراحی شده شامل بیش از50 

حباب، یک هاب شبکه بندی کننده و یک برنامه هوشمند است. 
کاربران پس از تعبیه حباب ها در درون سیستم، می توانند هاب 

را با استفاده از یک کابل اترنت به روترشان متصل کنند.
این هاب از طریق استاندارد مخابره بی سیم ZigBee و با تلفن 

مجهز به Wi-Fi کاربر با حبا ب ها ارتباط برقرار می کند.

هاب س��یگنال هایی را از برنامه موجود در سیستم برای روشن 
و خاموش کردن روشنایی، تنظیم زمان سنج ها و کنترل میزان 
روش��نایی و همچنین رنگ المپ ارس��ال می کن��د. حباب ها 
همچنین می توانند س��یگنال ها را به یکدیگ��ر بازپخش کنند 
که این امر طیف اولیه200 فوتی را برای پوش��ش دهی تمامی 
منزل بس��ط می دهد. فیلیپ��س در نظر دارد رم��ز Hue را در 
اختیار توسعه دهندگانی قرار دهد که می توانند سیستم را برای 
خودکار بودن بیش��تر برنامه ریزی کنند؛ به طور مثال، سیستم 
مزبور حتی می تواند روش��نایی را با نوع موسیقی کاربر سازگار 
کند یا زمانی که چراغ ها رها ش��ده اند، پیغام های اخطاری را به 
شکل ایمیل برای وی ارسال کند. یک نسخه به روز این سیستم 
در حال عرضه است که بر اساس آن، برنامه موجود بر مکان کاربر 
از طریق GPS تلفنش نظارت می کند و المپ ها هنگامی که وی 

به منزل می رسد، روشن می شوند.

طراحی ساعت قابل کنترل با فرامین صوتیشارژ موبایل با نوشابه و چای!

طراحی المپ های بی سیم با روشنایی دلخواه

راهبان تایلندی 
در حال فرستادن فانوس به هوا

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از دنیا بپرهیزید، قس��م به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا از 

هاروت و ماروت ساحرتر است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

نوشیدنی ضد آلزایمر را بشناسید
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