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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فراخوان رئیس جمهوري
 براي تکميل ملي شدن صنعت نفت

حسیني:
 نمايشگاه قرآن؛ امسال  9 بخش جديد را تجربه 
مي كند

رئیس سازمان بازرگاني 
چهارمحال و بختیاري:

طرح  نظارتي  ويژه ماه رمضان 
در چهارمحال و بختياري

 آغاز شد
رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمح��ال و بختياري 
گفت: ط��رح نظارتي ويژه ماه مب��ارك رمضان در 
اين استان آغاز شد. اسماعيل كاوياني در گفتگو با 
فارس در شهركرد، با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
همزمان با فرا رس��يدن ماه مب��ارك رمضان، طرح 
نظارت بر توزيع كاالهاي عمومي در دس��تور كار 
قرار گرفته است كه برهمين اساس اين طرح در دو 
مرحله مقدماتي و اجرايي همزمان با سراسر كشور، 

در حال اجراست.
وي اف��زود: در اين طرح؛ ضم��ن نظارت و كنترل 
دقيق ب��ازار با هرگونه تخلف احتمالي به ش��دت 
برخورد مي شود . كاوياني با اشاره به افزايش تقاضا 
براي انواع مواد لبني، پروتئيني، ميوه، س��بزيجات، 
خرما و شيريني  در ماه مبارك رمضان، گفت: مرحله 
مقدماتي اين طرح از چند ماه قبل ش��روع ش��د كه 
س��هميه بندي و جذب اقالم مورد نياز تنظيم بازار، 
مانند: گوشت قرمز، مرغ ، شكر ، روغن ، برنج ، خرما 
و نان  را شامل مي ش��ود. رئيس سازمان بازرگاني 
چهارمح��ال و بختياري ادام��ه داد: مرحله اجرايي 
طرح نيز، از شش��م مرداد براي نظارت، بازرسي و 
كنترل بازار شروع شده و تا دوم مهرماه ادامه دارد. 
وي يادآور ش��د: در اين ارتباط گشت هاي بازرسي 
اين سازمان با همكاري مجمع امور صنفي به طور 
مستمر از واحدهاي صنفي و توزيعي، بازرسي و به 
تخلفات احتمالي رسيدگي مي كنند. كاوياني ضمن 
درخواست از اصناف به منظور رفاه حال مشتريان و 
خودداري از هرگونه تخلف، گفت: اصناف همواره 
رعاي��ت قانون و مق��ررات صنفي را م��ورد توجه 
قرار دهند. وي همچنين از ش��هروندان درخواست 
كرد در صورت مش��اهده هرگونه تخلف از سوي 
واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي، مراتب را از 
طريق سامانه 124 و يا با مراجعه حضوري به اداره 

بازرگاني اطالع دهند.

استاندار در دیدار با هیأت مدیره انجمن خبرنگاران ورزشی استان اصفهان 

باید به خبــرنگــاران 
بیش از ایــن اهمـیت داد
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آزمايشگاه  كيفي  كنترل  مدير 
شركت آب و فاضالب استان 
اصفه��ان گفت: س��ختي آب 
اصفهان اس��تاندارد اس��ت و 
نيازي به استفاده از دستگاه هاي 
تصفيه آب خانگي، نيس��ت. 

محمدحسن ربيعي در گفتگو با فارس در اصفهان، در مورد سخناني 
كه برخي از اساتيد دانشگاه...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

آب شــرب اصفهان نيازي 
به تصفيــه مجـدد ندارد

فروش��ندگان  اتحاديه  رئيس 
صنايع دس��تي اصفهان گفت: 
فروش��ندگان صنايع  اتحاديه 
اصفه��ان،  اس��تان  دس��تي 
حض��ور فعال س��فارتخانه ها 
در معرف��ي صناي��ع دس��تي 

 ايراني را از وزارت امور خارجه خواس��تار و پيگير اجراي آن ش��د. 
غالمعلي فيض الهي امروز در گفتگو با فارس ...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

معاون عمراني استاندار اصفهان 
گفت: عمده مشكالت در زمينه 
اجراي طرح هاي عمراني، كمبود 
اعتبار و ضعف دس��تگاه هاي 
نظارتي است.  سيدجمال الدين 
صمصام شريعت، در گفتگو با 

فارس در اردستان، با تأكيد بر اينكه بيشتر مشكالت موجود در توسعه 
زيرساخت هاي عمراني استان اصفهان...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

سفارتخانه ها، نمايشگاه دائمي 
صنايع دستي ايران مي شوند

كمبود اعتبار و ضعف نظارت مشکل 
طرح هاي عمراني اصفهان است

با  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
واجد  و  بندی  رتبه  دارای  پیمانکار  به  برنامه ریزی  و  بهای سال 1388 سازمان مدیریت  فهرست 

صالحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/5/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/5/24

WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه لوله گذاری فاضالب

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

1- مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری
2- موضوع مناقصه: خرید طوقه و دریچه 90 کیلوگرمی به تعداد 1100 عدد

3- محل اعتبار: )از محل منابع عمرانی(- مبلغ ضمانتنامه بانکی 60/000/000 
ریال می باشد.

4- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال 
به حساب سیبا 0105547714007

5- محل دریافت اسناد: شهرکرد- میدان قدس- امورحقوقی و قراردادهای 
شرکت

تلفن: 2497 334 0381
6- تاریخ واگذاری اسناد: 89/5/14 لغایت 89/5/17، تاریخ تحویل اسناد 
مناقصه: ساعت 10 صبح 89/5/27 تاریخ بازگشائی ساعت 13 صبح مورخ 
89/5/27 تاریخ اعتبار پیشنهادات: 89/6/30 - کلیه هزینه های آگهی بعهده 

برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول(

روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب وفاضالب چهارمحال وبختياری

http//lets.mporg.ir :سایت منتشرکننده

جناب آقای قربانعلی شمسی 
 انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مــدیریت امــور شعب بانک انصــار استان 
چهارمحال و بختیاری تبریک عرض نموده و توفیقات حضرتعالی را از درگاه ایزدمنان 

خواستاریم.

جناب آقای قربانعلی شمسی
استان  انصار  بانک  شعب  امور  مدیریت  سمت  به  را  حضرتعالی  انتصاب   حسن 
چهارمحال و بختیاری تبریک عرض نموده، امید است همواره در راستای اهداف نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و پیروز باشید.
مجيد تقيان- مديرمسئول مؤسسه روژان

همکارانتان در بانک انصار استان چهارمحال و بختياری

برآورد)ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

14/000/0002/341/314/056عمرانیلوله گذاری فاضالب باغبهادران89-2-200

لوله گذاری ککتور فاضالب 89-2-201
13/500/0002/300/581/197عمرانیشهرهای سده لنجان- ورنامخواست

47/000/000930/486/178جاریلوله گذاری فاضالب زرین شهر89-2-202

صرفه جويی در مصرف آب = كاهش فاضالب + پاكيزگی محيط زيست
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صدر اعظم اسبق آلمان 
ب��ا تأكيد ب��ر اينكه در 
حال حاضر اروپا بدون 
اس��ت، وضعيت  رهبر 
اي��ن  در  هماهنگ��ی 
اتحادي��ه را در بدترين 
وضعيت، بعد از جنگ 
جهان��ی دوم ارزياب��ی 
كرد. به گزارش مهر به 
نقل از نشريه فوكوس، 
»هلم��وت اش��ميدت« 

صدر اعظم اس��بق آلمان ب��ا اظهار نااميدی درباره عملكرد سياس��تمداران 
اتحادي��ه اروپا اظهار داش��ت: در حال حاضر اروپا بدون رهبر اس��ت. وی 
افزود: در حال حاضر هيچ ش��خصی به عنوان رهبر در اتحاديه اروپا عمل 
نمی كند. شرايط فعلی ما خيلی بدتر ازدوران بعد از جنگ جهانی دوم در 

سال های شصت است.
اشميدت همچنين در بخش ديگری از اين گفتگو شديدا به روند گسترش 
اتحاديه اروپا انتقاد كرده و سرعت گسترش اين اتحاديه را مسخره و مهمل 
خواند. وی با اشاره به بعضی اعضای جديد، پذيرفتن آنها در اتحاديه اروپا 
را بدون اينكه قواعد خودش��ان را با اين مجموعه تطبيق داده باش��ند، يک 
خطای فاجعه بار ارزيابی كرد. اش��ميدت همچنين اظهار داشت كه در بين 
شهروندان اروپايی يک بی اعتنايی به گروهها و اقشار سياسی ديده می شود.

وی در ادامه با اشاره به اينكه سياستمداران آلمانی، تازه بعد از پايان خدمت، 
توجه مردمی را كس��ب می كنند، اظهار داش��ت: علت اين امر آن است كه 

آلمانی ها در حال حاضر از رهبرانشان ناراضی هستند.

رئي�����س رژي������م 
صهيونيس��تي كه براي 
ديدار با رئيس جمهور 
خص��وص  در  مص��ر 
مس��تقيم  مذاك��رات 
س��ازش به قاهره سفر 
ك��رده، از تالش ه��اي 
مبارك ب��راي برقراري 
صل��ح قدردان��ي كرد. 
به  ف��ارس  گزارش  به 
خبرگ��زاري  از  نق��ل 

يونايتدپرس اينترنش��نال، »حسني مبارك« و »ش��يمون پرز«، كه به قاهره 
سفر كرده است در يک ديدار 2 ساعته كاري خواستار برگزاري مذاكرات 
مس��تقيم صلح ميان فلسطينيان و اس��رائيل شدند. دو طرف تأكيد كردند: 
تل آويو و تش��كيالت خودگردان بايد گفتگوهاي مستقيم سازش را آغاز 
كنند و پنجره فرصت ها را كه برايش��ان باز ش��ده اس��ت، بر روي خود 

نبندند.
بر اس��اس اين گ��زارش، در آغاز اين نشس��ت دو جانب��ه، رئيس رژيم 
صهيونيس��تي به رئيس جمه��وري مصر اعالم ك��رد: »بنيامي��ن نتانياهو« 
نخس��ت وزير اس��رائيل مايل اس��ت تا گفتگوهاي مس��تقيم س��ازش در 
خاورميانه را با فلس��طينيان، براي رس��يدن به توافقنامه  هر چه سريع تر 
آغ��از كند. پرز از تالش هاي مبارك براي اتخاذ موضعي محكم در مقابل 
افراط  گراياني كه به دنبال آس��يب  وارد آوردن به فرايند صلح هس��تند، 
قدرداني كرد و گفت: مادران اس��رائيلي و مصري به ش��ما يک قدرداني 
بدهكار هس��تند. اس��رائيل تالش هاي ش��ما را براي حفظ و به رسميت 
ش��ناختن آرام��ش و ثب��ات در خاورميانه و همچنين تالش  ش��ما براي 
تضمي��ن آزادي »گلعاد ش��اليت« قابل احترام مي دان��د. دفتر رئيس رژيم 
صهيونيس��تي همچنين اعالم كرد: پرز و مبارك در خصوص موضوعاتي 
همچ��ون برنامه هس��ته اي ايران و تحريم هاي اخير تحميل ش��ده بر اين 
كشور، تالش براي آزادي شاليت و ديگر موضوعاتي كه با هدف تقويت 
روابط اس��تراتژيكي ميان تل آويو و قاهره مي ش��د، بحث ها و مذاكراتي 
انج��ام دادند. پرز پيرامون گفتگو درباره مذاكرات مس��تقيم تش��كيالت 
خودگ��ردان فلس��طين با اين رژي��م به مصر رفت تا ب��ا رئيس جمهوري 
اين كش��ور ديدار كند. پنجشنبه هفته گذشته، كميته پيگيري صلح عربي 
در تصميمي بر خالف اراده دولت منتخب فلس��طين )حماس( با انتقال 
مذاكره غيرمس��تقيم تشكيالت خودگردان فلسطين با رژيم صهيونيستي، 

به مذاكرات مستقيم موافقت كرد.

در حالي كه امريكا خود 
را ب��راي هرگونه اقدام 
ضدايراني آماده مي كند، 
رئيس  س��تاد مش��ترك 
اعالم  آمري��كا  ارت��ش 
اقدام  چش��م انداز  كرد: 
نظامي عليه ايران بسيار 
نگران كنن��ده اس��ت. به 
گزارش ف��ارس به نقل 
از خبرگ��زاري آلم��ان، 
»مايكل مولن« به شبكه 
امريكايي »ان بي س��ي » اعالم كرد: امريكا ط��رح حمله نظامي به ايران را در 
اختيار دارد اما چشم انداز حمله به ايران، به اندازه ايران هسته اي نگران كننده 
است. وي در ارتباط با پيامدهاي ناخوشايند حمله نظامي به ايران اعالم كرد: 
پيامدهاي ناآگاهانه ناشي از هر كدام از دو موضوع ]اقدام نظامي عليه ايران 
و در عين حال، ايران هس��ته اي[ در بخش��ي از جهان بي ثبات، مسأله  بسيار 
نگران كننده اي محس��وب مي ش��ود. مولن ادامه داد كه اقدامات نظامي عليه 
ايران بر روي ميز مذاكرات قرار دارد و به عنوان گزينه اي براي »باراك اوباما« 
رئيس جمه��وري امريكا بر روي ميز هم باقي خواهد ماند. ولی اميدوارم به 
چنين مرحله اي نرس��يم اما اين گزينه، يک گزينه مهم محس��وب مي شود. 
من به استفاده از ديپلماسي، تحريم هاي تند و تيز و فشارهاي بين المللي بر 
دولت ايران، اميدوار هستم. رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در حالي اين 
ادعاها را مطرح كرده اس��ت كه ايران، همكاري هاي همه جانبه اي در زمينه 
هسته اي با آژانس بين المللي و جامعه بين الملل داشته است و در جديدترين 
مورد، بيانيه سه جانبه اي را با تركيه و برزيل در تهران به امضا درآورد تا به 
موجب آن بخشي از اورانيوم كم غني  شده خود را در قبال دريافت ميله هاي 
سوختي مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران، به خاك تركيه ارسال كند. درست 
ي��ک روز پس از امضاي اين بيانيه، امريكا، پيش نويس قطعنامه  تحريم هاي 
سازمان ملل عليه ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستاد و دور 
جدي��دي از تحريم ها عليه ايران به تصويب درآمد. امريكا به اين تحريم ها 
بسنده نكرد و در اقدامي خصمانه، تحريم هاي يک جانبه اي را عليه ايران به 

تصويب درآورد.

 کامران شیرزادی
اس��تاندار اصفهان در ديدار 
مديره  هي��أت  اعض��اء  ب��ا 
و  خبرن��گاران  انجم��ن 
استان  ورزش��ی  عكاس��ان 
گفت: شغل خبرنگاری يک 
حرفه بسيار دشوار است و 
بايد به خبرن��گاران اهميتی 
بيش از اي��ن داد وی كه به 
مدت يک س��اعت پذيرای 
انجمن  اعضاء هيأت مديره 
خبرن��گاران بود ضمن ابراز 
خرس��ندی و نزديک شدن 
ب��ه روز خبرنگار گفت: من 
چ��ون كار مطبوعاتی انجام 
داده ام س��ختی ه��ای اين 
كار را م��ی دان��م و بايد از 
خبرنگاران و عكاسان استان 
نويسان  ورزشی  بخصوص 
اهمي��ت  اينه��ا  از  بيش��تر 
ديدارب��ا  اي��ن  ش��ود  داده 

حض��ور دبي��ر و اعض��ای هيأت مدي��ره انجمن 
خبرنگاران و عكاس��ان ورزشی اس��تان اصفهان 
ب��ا دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی اس��تاندار ورزش 
 دوس��ت اصفهان، در محل اس��تانداری اصفهان 
انجام ش��د. پس از ارائه گزارش تأسيس، فعاليت 
و عملكرد اين انجمن توس��ط دبير انجمن فوق، 
استاندار اصفهان فعاليت های انجمن خبرنگاران 
اس��تان را در عمر كوتاه خود قابل تقدير دانسته 
و از اعضای اين انجمن تقدير و تش��كر كرد. در 
اين نشست ذاكر اصفهانی ضمن اشاره به شرايط 
س��خت و طاقت فرس��ای كس��انی كه در حوزه 
رسانه ها مشغول به كار هستند گفت: بدون شک 
خبرنگاران و عكاسان شرايط مشكل و سختی را 

به طور روزانه تجربه می كنند. 

و بايستی به آنها اهميتی بيش از اين داد، وی در 
ادام��ه افزود: البته من به ش��خصه با نقد و نقادی 
موافق بودم. ولی غربت را نشانه سستی می دانم. 
استاندار اصفهان در اين ديدار همچنين بيان كرد: 
انجم��ن خبرنگاران و عكاس��ان اس��تان اصفهان 
ظرفي��ت باالي��ی داش��ته و با توجه ب��ه حركت 
قدرتمندانه ورزش در استان اصفهان اين انجمن 
س��هم به سزا و شايسته ای را در اين پيشرفت و 
حركت در مس��ير تعالی ورزش اس��تان دارد كه 
ب��ه طور حتم با تالش اعضای اين انجمن رش��د 

بيشتری نيز خواهد كرد. 
دكتر ذاكر اصفهانی در قسمت ديگری از سخنان 
خود ب��ا اعضای هيأت مدي��ره انجمن فوق بيان 
ك��رد : من به دنبال ارتقا» NGO « ها هس��تم و 
اطمين��ان دارم كه وجود چنين انجمن هايی برای 

اصفهان،  فرهنگی  اس��تان 
 اهميت غير قابل اغماضی
 دارد. ورزش باي��د بخش 
ب��رای ح��وزه  را  مهم��ی 
و  فرهنگ��ی  ارتباط��ات 
 اخالقی مهيا سازد چرا كه 
ورزش كاران مورد اعتنا و 
اعتماد جامعه بوده و الگو 
استاندار  س��ازی می كنند 
اصفه��ان در ادامه تصريح 
آنچه  ب��ر خ��الف  ك��رد: 
گاه��ًا در برخی محافل در 
رس��انه ها گفته و نوش��ته 
م��ی ش��ود من ب��ه عنوان 
استاندار اصفهان ما بين دو 
 باش��گاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن و فوالد مباركه 
تفاقی  هيچگونه  س��پاهان 
نيس��تم و ه��ر دو  قائ��ل 
اين باش��گاهها ب��رای من 
ارزشمند هستند.و به طور 
حتم اعتماد راس��خ دارم كه مجموعه استانداری 
ب��رای هر دو باش��گاه موفق اصفهان��ی كه عضو 
ورزش ايران محسوب می شوند، بايستی بيش از 
پيش تالش نمايند.در ادامه يكايک اعضای هيأت 
مديره انجمن به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته 
و تقاضاهای خود را از استاندارد ورزش دوست 

و فرهنگی اصفهان مطرح كردند. 
در اين نشس��ت سيد فريور موسوی دبير انجمن 
 هم��راه ب��ا حميد دزري��ز زاده ب��ازرس انجمن، 
علی مانيان، كامران ش��يرزاده، س��يد امير خاتون 
ديگ��ر رحيمي��ان  ح��اج  كيوم��رث  و   آب��ادی 
ب��ا هم��راه  مدي��ره،  هي��أت  اي��ن  اعض��ای    
مس��عود افشاری مس��ئول روابط عمومی انجمن 

حضور داشتند.

سراسری

ك��رد:  تصري��ح  مقال��ه  نويس��نده 
ه��دف  دو  ب��ا  صهيونيس��تي،   رژي��م 
در صدد جعل انس��اب قبايل افغاني و 
 منس��وب كردن آنان، به اق��وام يهودي 

است. 
عادت و رس��مي در قبايل افغان وجود 
دارد، كه بر اساس آن هر قبيله اي نسب 
خود را به يک پيامبر يا يک نماد بزرگ 

تاريخي، منسوب مي كند. 
داستاني در ميان قبايل پشتون و نسبت 
آنان به يكي از س��بط هاي بني اسرائيل، 
وج��ود دارد و مي گوي��د: بخت نص��ر 
پس از كش��تار وس��يع آنان، آنها را در 
كوه ه��اي غ��ور در غ��رب افغانس��تان 
اس��كان مي ده��د و س��يد جمال الدين 
]همداني[ مش��هورترين فردي اس��ت 
كه از اين افسانه سخن مي گويد: محل 
زندگي خود را به يادبود سرزمين خود 
در خاك شام، غور ناميدند و همچنين، 
بگتو نيز ناميدند ك��ه تغيير يافته بختو، 

منسوب به بخت نصر است. 
س��پس جمعيت آن��ان افزايش يافت و 
ب��ر منطقه حاكم ش��دند و ميان آنان و 
يهوديان س��اكن س��رزمين هاي عربي، 

ارتباط و نامه نگاري برقرار  بود.
الجزي��ره اف��زود: زماني ك��ه يهوديان 
ع��رب، اس��الم آوردن��د ... »افغان ها، 
جماعت��ي از امراي خ��ود را ]نزد آنان[ 
فرس��تادند و در ميان آنان فردي بود به 
نام قيس كه با چهل و هفت واس��طه به 
يكي از سبط هاي بني اسرائيل و با پنجاه 
و پنج واس��طه، به ابراهيم )ع( منسوب 
ب��ود. »خالد«  آن��ان را به نزد رس��ول 
خ��دا )ص( برد و اي��ن جماعت افغان 
مش��مول عنايت پيامبر شدند و پيامبر، 
قيس را مش��مول عناي��ت خاص خود 
كرد و او را عبدالرش��يد خواند و به او 
لقب امير داد و اعالم كرد: وي شايسته 
اين لقب است، زيرا وي از نسل امراي 

بني اسرائيل است. 
ول��ي كوچک ترين مش��ابهتي بين زبان 
پش��تو، زبان افغان و زبان عبري  وجود 

ندارد.
الجزيره افزود: اعتقاد آنان به اين امر با 
توجه به بُعد مس��افتي كه بين سرزمين 
آن��ان و مقر اسرائيلي هاس��ت و وجود 
مكان��ي به نام »خيبر«  در سرزمينش��ان، 
ش��ايد موجب پديد آم��دن اين تصور 
ش��ده اس��ت كه اين روايت درس��ت 

است 
* جنگ نسبت ها

در  مقال��ه  نويس��نده  بش��يراالنصاري، 
ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه رواي��ت مذكور 
مي نويس��د، داس��تاني كه آن افغاني در 
كت��اب خود اش��اره كرده اس��ت براي 
نخس��تين بار درباره جهانگير، س��لطان 
مغ��ول در س��ال 1613 م. در هند و به 
دس��ت نعمت اله ه��روي، مؤلف كتاب 
»مخزن افغاني« ترويج ش��ده است.اين 
كتاب كه باستان شناس��ان و مورخان و 
گمشده  صهيونيس��ت،   سياس��تمداران 
خود را در آن پيدا كرده اند چنان محل 
س��رمايه گذاري صهيونيسم، قرار گرفته 
كه ارزش علمي خود را از دس��ت داده 
اس��ت. عالوه بر اين، كتاب مذكور در 
فضاي دش��مني و رقابت حكومت هاي 
مغ��ول در هن��د از يک س��و و رقابت 
برخي از قبايل پشتون، مانند »يوسفري« 
و »ختک« از س��وي ديگر نوش��ته شده 

است.
ب��ه نوش��ته الجزيره، ب��ه اس��تناد اين 
داس��تان ها، گروهي از صهيونيس��ت ها 
س��ندي جعلي و س��اختگي، ب��ه زبان 
انگليس��ي با نام »در جس��تجوي قبايل 
گمش��ده«، خلق كردند ك��ه از قبيله اي 
يهودي و گمشده س��خن مي گويد كه 
در گ��ذرگاه خيبر، در مرز افغانس��تان 
و پاكس��تان مس��تقر و س��پس اس��الم 
 آورده و به نام پش��تون معروف ش��ده 

است. 
اين گروه صهيونيست،  سپس اين سند 
جعلي را به مراكز صهيونيس��تي ارائه و 
آن را در شبكه هاي تلويزيوني اسرائيل 

و غير آن به نمايش گذاشتند. 
بنابر اين گزارش، س��پس خاخام الياهو 
ابيحاي��ل به مي��دان آمد و ب��ه روزنامه 
آحارون��وت  يديع��وت  صهيونيس��تي 
اعالم ك��رد: وي بقاياي ميراث و خون 
يهوديان را، در رگ هاي طالبان مشاهده 

كرده است.
وي همچني��ن مدعي مي ش��ود كه نام 
»ربان��ي« تحريف نام يه��ودي »رابين« 
است و بر همين اساس خواستار تقويت 
اين ارتباط خوني و س��رمايه گذاري بر 

آن شد. 
مش��ابه چني��ن مقال��ه اي در روزنام��ه 
صهيونيستي )هاآرتص( نيز منتشر شده 

است. 
الجزي��ره به تالش هاي سياس��ي رژيم 
صهيونيستي براي خلق هويت ساختگي 
براي قبايل افغانس��تاني نيز اشاره دارد: 

تالش ه��اي سياس��ي ب��راي اي��ن امر: 
در اق��دام وزارت خارجه اس��رائيل به 
اعطاي بورس تحصيلي »ش��هناز علي« 
پژوهش��گر زن هندي در مس��ائل علم 
ژنتيک ديده ش��ده اس��ت. فردي كه از 
خون اعضاي قبيله پش��تون س��اكن در 
ش��هر »لكنهو« هند نمونه برداري كرد تا 
با همكاري پژوهش��گران اسرائيلي، در 
مركز اس��رائيل »تخنيون« در شهر حيفا 
رابطه ژنتيک پشتون ها و قبايل گمشده 

يهودي را بيابد. 
ع��الوه ب��ر اين ف��ردي هندي ب��ه نام 
»ناوراس افريدي« و منسوب به يكي از 
قبايل مدنظر رژيم صهيونيس��تي وجود 
دارد ك��ه وي ني��ز براي طرح كش��ف 
ريشه هاي يهودي درقبيله، خود بورس 

تحصيلي دريافت كرده است.
ــیا  ــون بحران، در قلب آس خلق کان
ارتباط پشتون با یهود، تحریف تاریخ 

و نژاد 
الجزي��ره در ادام��ه ب��ه ه��دف ديگر 
رژي��م صهيونيس��تي، از خل��ق هويت 
جديد در افغانس��تان و منسوب كردن 
آنان، ب��ه قبايل يهودي اش��اره مي كند 
و مي نويس��د يك��ي ديگ��ر از اهداف 
خلق هوي��ت، ايجاد نقط��ه اي بحراني 
و اختالف��ي، در افغانس��تان و منطق��ه، 
 ب��راي س��وء اس��تفاده از آن در مواقع 

ضروري است. 
الجزي��ره نوش��ت: اگر برخ��ي ملت ها 
و نژادها ب��راي جذب افراد منس��وب 
به خود ت��الش مي كنند، صهيونيس��م 
جهاني براي صيد همه قبايل دنيا تالش 
مي كند. آنچه درباره ارتباط قبيله پشتون 
با قبايل يهود گفته مي شود، چيزي جز 
تحريف حقايق تاريخي و تحريف عرق 
و نژاد وتاريخ س��ازي نيست. همانطور 
كه س��يدجمال الدين ]همدان��ي[ گفته 
اس��ت، كوچک ترين ارتباطي بين زبان 
 پشتو و زبان عبري نيست همانطور كه 
»جيمز درمس��تتر« زبانشناس فرانسوي 
كه تحقيقات بسياري در حوزه زبان هاي 
افغانستاني دارد، اعتقاد دارد: زبان پشتو 
از اصال��ت آرياي��ي سرچش��مه گرفته 
است و هيچ ارتباطي به زبان هاي سامي 
ندارد. »درمس��تتر« خود متولد شده از 

پدر و مادري يهودي است.
الجزي��ره تصري��ح ك��رد: همانطور كه 
»اس��حق ب��ن زوي« از رؤس��اي اوليه 
اس��رائيلي ذكر كرده است: يهودي هاي 
افغان همه و بدون استثنا به زبان فارسي 
س��خن مي گويند، زباني كه روزگاري 
زبان ارتباطي س��اكنان مناطق از آسياي 
ميانه تا شمال چين و قلب هند و منطقه 

وسيع خاورميانه بوده است.
نويس��نده مقال��ه اف��زود: تاريخ نگاران 
افغان همه اتفاق نظر دارند كه پشتوها، 
از قبايل آريايي )سيدبهادر شاه، پشتو در 
آئينه تاريخ( هس��تد. تصور نمي كنم كه 
پژوهش علمي كه در مركز اس��رائيلي 
تخنيون و براس��اس كشف رمز ژنتيكي 
پش��توها، در جري��ان اس��ت بتواند در 
ژن ه��اي پش��توها و يه��ود )بي��ش از 
بيابند  اش��تراكی  عمومي(  اشتراك هاي 
كه ميان يهود و پس��ر عموهاي آنان از 
اعراب فلس��طين، كه روزانه منازل آنان 
بر س��ر كودكان شيرخوارش��ان خراب 

مي شود وجود دارد.
بناب��ر اين گ��زارش، پس از بازگش��ت 
ب��ه  اس��رائيل  از  اروپاي��ي  مهاج��ران 
كش��ورهاي اصلي خود، دولت عبري 
زبان ت��الش مي كند تا اعض��اي قبايل 
فقير جه��ان س��وم را در مأموريتي كه 
تحمل آن براي اروپايي ها دشوار است 
به فلسطين اشغالي جذب كند. »جعفر 
هادي حس��ن« پژوهشگر امور اسرائيل 
معتقد است: س��ازمان  »شابي اسرائيل« 
توانس��ته اس��ت برخي از اف��راد قبايل 
پش��تون را يه��ودي كند و به اس��رائيل 
اعزام كند تا وظيفه مراقبت از مرزهاي 
اس��رائيل و راه ها و حدود و ثغور آن را 

بر عهده بگيرند. 
همچنانكه اين س��ازمان، اكنون تالش 
مي كن��د تا آداب دين يه��ود را به زبان 
پش��تو ترجمه و آن را مي��ان افراد اين 

قبايل توزيع كند.
الجزيره تصريح كرد: طرح صهيونيسم 
جهان��ي اين اس��ت ك��ه: قبايل پش��تو 
را ب��راي كاش��ت تخم اخت��الف ديني 
 و ن��ژاد و دودس��تگي ب��ه دو گ��روه
و  تقس��يم  غيريه��ودي  و  يه��ودي    
پش��توانه اي راهب��ردي ب��راي دول��ت 
 اس��رائيل ايجاد كند تا ب��ا خلق كانون 
مقدم��ات  آس��يا  قل��ب  در  بح��ران  
درگيري هاي قبيل��ه  را در منطقه فراهم 

كند.
 نويسنده در پايان، اشاره دارد: دو دهه 
پيشين، ش��اهد پديده اي به نام »اعراب 
افغ��ان« بوده، كه اين ام��ر منبع نگراني 

شديدي، براي اسرائيلي ها شده بود. 
                                      پایان

 الجزیره بررسي کرد
يهودي سازي قبايل افغان، توطئه پنهان و 
خطرناك رژيم صهيونيستي)قسمت دوم(

صدر اعظم سابق آلمان:
اروپا بدون رهبر است

تمجيد  پرز از مبارك

رئیس  ستاد مشترک ارتش آمریکا:
چشم انداز اقدام نظامي عليه ايران 

بسيار نگران كننده است

نصف النهار

استاندار در دیدار با هیأت مدیره انجمن خبرنگاران ورزشی استان اصفهان 

باید به خبرنگاران بیش از این داد اهمیت داد
استاندار در دیدار با هیأت مدیره انجمن خبرنگاران ورزشی استان اصفهان 

باید به خبرنگاران بیش از این داد اهمیت داد

رئيس جمهوري اس��المي اي��ران، همه 
دست اندركاران صنعت نفت كشور را 
به تكميل فرآيند ملي شدن صنعت نفت 
فراخواند و گف��ت: زماني اين صنعت 
كاماًل ملي خواهد ش��د كه تمام فرآيند 
توليد نفت و تبدي��ل آن به كاالهای با 

ارزش افزوده، در داخل كشور باشد.
به گزارش ايرنا، محم��ود احمدي نژاد 
در همايش مديران ارشد صنعت نفت 
كش��ور گفت: امروز ما ب��ر اين باوريم 
ك��ه تمام قطعات صنعت نفت كش��ور 
در داخل ايران قابل ساخت است و ما 
اميدواريم طي چند سال آينده اين نويد 
را بدهيم ك��ه تمامي نيازمندي هاي اين 
صنعت در داخل ايران توليد مي ش��ود. 
پيشرفت  هرگونه  افزود:  رئيس جمهور 
اي��ران در زمين��ه صنعت نف��ت و گاز 

موجب خوش��حالي ديگر ملت ها و كش��ورهاي 
حق طل��ب نيز خواهد ش��د و آن��ان پيروزي هاي 
ايران را جشن مي گيرند. وي ادامه داد تالش هاي 
ايران در اين زمينه، كوش��ش براي نابودي روابط 
ظالمانه قدرت ه��اي اقتصادي جه��ان، در زمينه 
صنعت نفت و گاز و برقراري عدالت و حاكميت 
ارزش هاي واقعي در جهان است. احمدي نژاد با 
اش��اره به مهار يكي از چاه هاي ش��ركت نفت در 
جنوب كشور گفت: اين تالش نشانه عمق همت 
و كارآمدي دس��ت اندركاران صنعت نفت و اراده 
خداوند براي نشان دادن توان متخصصان ما بوده 

است.
رئيس جمهور فزود: همزماني اين اتفاق با ماجراي 
نش��ت نفت در خليج مكزيک، نوعي خواس��ت 
خداوند براي نش��ان دادن شايس��تگي هاي ملت 
ايران بوده اس��ت. رئيس جمهور اس��المي ايران 
در ادامه س��خنان خود در اين همايش، ملي شدن 
صنعت نفت را يك��ي از بزرگ ترين رويدادهاي 
تاريخ ملت ايران دانس��ت و گف��ت: اين تصميم 
تنها جنبه سياس��ي نداش��ت و سرنوشت ايران و 
بسياري از كش��ورهاي منطقه را تحت تأثير قرار 

داد. اما پروسه ملي شدن صنعت نفت هنوز تمام 
نشده است زيرا دو عامل باعث مي شود هنوز اين 

صنعت، تحت تاثير قدرت هاي خارجي باشد.
احمدي ن��ژاد افزود: قيمت  نف��ت همچنان تحت 
نفوذ قدرت ه��اي خارجي، كه خري��داران نفت 
هس��تند، قرار دارد و تابع تصميم گيري هاي آنان 
اس��ت. وي قيم��ت كنون��ي نف��ت را غيرواقعي 
دانس��ت و گفت: قدرتم��داران زورگو كه عمده 
خريداران نفت ديگر كش��ورها هستند، نفت اين 
كش��ورها را با قيم��ت ارزان 70 دالر مي خرند و 
همان ابتدا 100 دالر بر آن ماليات تعيين مي كند و 
پس از آن با تبديل نفت خام به محصوالت متنوع 
و ف��روش آن به ديگر ملت ها از جمله ملت هايي 
كه توليدكننده نفت هس��تند، ارزش افزوده بسيار 
بااليي نيز از آن كس��ب مي كنن��د. رئيس جمهور 
ادامه داد: كش��ورهاي خريدار نف��ت تنها از اين 
راه، س��اليانه افزون بر ه��زار و 200 ميليارد دالر 
از كش��ورهاي عضو اوپک غارت مي كنند كه اگر 
تنه��ا پنج درصد آن عايد ايران ش��ود، همه ايران 

آباد خواهد شد.
احمدي ن��ژاد عامل دوم مانع ملي ش��دن صنعت 
نف��ت را داخلي دانس��ت و گفت: ت��ا زماني كه 

تمام��ي مراحل اكتش��اف، اس��تخراج، 
تولي��د و تبديل نف��ت و فرآورده هاي 
نفت��ي به كااله��ا و اجناس ب��ا ارزش 
افزوده در اختيار ايراني نباشد، نمي توان 
گفت صنعت نفت ب��ه طور كامل ملي 
ش��ده اس��ت.وي در بخش ديگري از 
س��خنانش اظه��ار داش��ت: در داخل 
كش��ور نيز ان��دك كس��اني بوده اند كه 
در بخش هاي مختلف براي به دس��ت 
آوردن مناف��ع اندك خود، منافع بزرگ 
ملت را به قدرت هاي ديگر بخشيده اند 
و ه��ر موق��ع صحب��ت از تحريم و يا 
تهدي��د غرب به ميان آم��ده، اين افراد 
آيه يأس خوانده و گفته اند كه نمي توان 
كاري ك��رد. رئيس جمه��ور افزود: اين 
افراد، ناخواس��ته نوك��ران قدرت هاي 
اس��تكباري بوده اند اما آن��ان از حيث 
انقالبي ساقط شده اند و نمي دانند كه هيچ عاملي 
توان ايس��تادگي در برابر اراده مس��تحكم ايراني 

براي توسعه و پيشرفت را ندارد. 
احمدي نژاد از تمام توليدكنندگان و سرمايه گذاران 
ايراني دعوت كرد با مش��اركت وزارت نفت در 
زمينه هاي باالدستي و پايين دستي صنايع نفت، گاز 
و پتروشيمي سرمايه گذاري كرده و با ايجاد شغل و 
توليد كاالهايي با ارزش افزوده از مواد اوليه نفت 
و گاز، به ثبات اقتصادي كش��ور و قطع وابستگي 
به بيگانگان، كم��ک كند. وي تأكيد كرد: نهضت 
ملي ش��دن صنعت نفت پايان نيافته و ما همچنان 
براي تكميل شدن اين فرآيند تالش خواهيم كرد 
و صنعتگران و دست اندركاران صنعت نفت اصاًل 
نگران تأمين منابع ب��راي انجام پروژه هاي بزرگ 
اين صنعت نباشند.رئيس جمهور خاطرنشان كرد: 
حركت هايي كه در دولت نهم براي اعتالي صنايع 
نفت و گاز و پتروش��يمي برداشته شده است، در 
دولت ه��اي دهم و بعدي تكميل خواهد ش��د و 
ما اميدواريم ظرف س��ال هاي آينده ش��اهد كامل 
 شدن فرآيند ملي شدن صنعت نفت در كشورمان 

باشيم.

معاون فني و آماري س��ازمان س��نجش آموزش 
كش��ور گفت: بومي گزيني براي همه رشته هاي 
دانش��گاهي به جز 13 رشته پر متقاضي، به ميزان 
 80 درصد در آزمون سراس��ري س��ال 89 اعمال 
مي ش��ود. »ابراهيم خدايي« ب��ا اعالم اين مطلب 
اف��زود: قانون بومي گزيني در آزمون سراس��ري 
امس��ال نيز به صورت كشوري، قطبي، ناحيه اي 

و استاني اجرا مي شود.
 وي توضي��ح داد: ب��ه عن��وان مثال آن دس��ته از 
رش��ته هاي��ي كه در دانش��گاه هاي تم��ام مراكز 
اس��تان ه��اي كش��ور وج��ود دارد، رش��ته هاي 
استاني محسوب مي شود و 80 درصد از سهميه 
 پذيرش در اين رشته ها به داوطلبان ساكن همان 
اس��تان ها و 20 درصد به داوطلبان آزاد از ديگر 
اس��تان ها اختصاص مي يابد. خدايي خاطرنشان 
كرد: برمبناي ضوابط موجود، 13 رشته پرمتقاضي 
از قواعد كلي بومي گزيني مس��تثنا شده اند و 60 
درصد سهميه پذيرش دانشجو در اين رشته ها به 
داوطلبان بومي و 40 درصد به داوطلبان آزاد تعلق 
مي گيرد. وي رش��ته هاي پزش��كي، داروسازي، 

دندانپزشكي و داروسازي را به عنوان رشته هاي 
پرمتقاضي در گروه آزمايشي علوم تجربي اعالم 
كرد و گفت: رشته هاي مهندسي برق، كامپيوتر، 
عمران، صنايع، مكانيک و معماري نيز از رش��ته 
هاي پرمتقاضي در گروه آزمايشي علوم رياضي و 
فني به ش��مار مي آيند. به گفته قائم مقام سازمان 
س��نجش آموزش كش��ور، رش��ته هاي حقوق، 
حس��ابداري و روانشناس��ي نيز جزو رشته هاي 
پرمتقاضي گروه آزمايشي علوم انساني محسوب 
مي شوند كه از قانون كلي بومي گزيني، مستثنا شده 
اند.خدايي با اش��اره به مشكالت برخي دانشگاه 
ه��ا در ارائ��ه خدمات رفاهي همچ��ون خوابگاه 
دانشجويي به داوطلبان توصيه كرد؛ تا حد ممكن، 
رش��ته هاي مورد عالقه خود را از ميان دانشگاه 
 ه��اي محل زندگي خود يا نزديک به آن انتخاب 

كنند. 
نتاي��ج اولي��ه آزم��ون سراس��ري دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالي س��ال 89 ،11 مردادماه 
اعالم شده و انتخاب رشته داوطلبان مجاز از 16 

تا 18 مردادماه انجام مي شود.

فراخوان رئيس جمهوري براي تکميل ملي شدن صنعت نفت

استثناهاي بومي گزيني کنکور 89 اعالم شد

جهان نماایران
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ســواد رســانه ای 

مفهوم فضا، امروزه مفهومی بس پر كاربرد است. وقتی از فضا به عنوان مفهومی انسانی استفاده می كنيم به امكانی 
نظر داريم كه خالقيت ها، تعامالت و گفتگو در آن شكوفا شود و گسترش يابد. انسان برای بروز انسانيت نياز به 
فضا هايی دارد تا در آنجا عقالنيش را به كار اندازد. سخن بگويد و سخن بشنود. احساساتش را بروز دهد و با 
احساسات ديگران همدلی كند. ياد بگيرد و ياد بدهد و در اين فرايند بر وجه انسانی خود بيفزايد. اهميت فضا با 
اين مفهوم وقتی بيشتر احساس می شود كه مخاطرات زيستن در اين عصر مكانيكی را لمس كرده باشيم. فضاهايی 
كه آدميان فارغ از قيدو بندهای رسمی و اداری و بدون ترس، از درونياتشان بگويند و ابراز نظر كنند. گفتگو، شايد 
معنايی آرمانی و دست نيافتنی داشته باشد اما می توان در تعامالت انسانی، طيفی را معين كرد كه تمايل دارد به 
سمت هر چه بيشتر گفتگويی شدن برود. گفت و گوی حقيقی در شرايطی شكل می گيرد كه قدرت هر چه كمتر 
نمايان باشد. فضايی چون كالس درس هرچقدر هم پويا و مشاركت برانگيز باشد؛ نحوه چيدمان صندلی ها و 
قدرتی كه استاد بر سايرين دارد می تواند فضا را از گفتگو دور می كند. گفتگو در شرايطی شكل می گيرد كه همگان 
در موقعيتی برابر باشند. فضای مجازی يكی از مستعد ترين فضاها برای گفتگويی شدن است. در فضای مجازی 
محدوديت زمانی و مكانی به حد اقل می رسد و گفتگو با هزينه كمتری اتفاق می افتد. اينترنت را نمی توان رسانه 

ای هم عرض ساير رسانه ها تلقی كرد. 
هرگونه برنامه ريزی برای انحصار در فضای مجازی محكوم به شكست است. گرچه نمی توان منكر غول هايی 
چون گوگل و ياهو شد ولی فضای مجازی عرصه ای است كه امكان رقابت در آن برای همگان فراهم است. كاربر 
فضای مجازی مخاطبی منفعل نيست بلكه فعاالنه در اين عرصه حضور دارد و هر لحظه می تواند انتخاب كند كه 
چه پيامی را دريافت و چه پيامی را ارسال كند و وبالگ نويسی شايد فعاالنه ترين شكل حضور در اين عرصه 
باشد. امروز شايد كمتر پيش بيايد كه در اينترنت چيزی را جستجو كنيم و دست خالی بمانيم. وبالگ های فارسی 
نيز محتوايی غنی را در اين فضا فراهم كرده اند. برخی وبالگ ها امروزه از س��ايت های خبری بازديد بيش��تری 
 دارند. وبالگ های موفق همواره در فضايی تعاملی و گفتگويی، رش��د كرده اند. وبالگ ها انحصار رسانه ای را 
شكس��ته اند تا جايی كه سرويس های خبری و س��ايت های بزرگ نمی توانند بی تفاوت از كنار آنها بگذرند. 
كوچكترين اتفاقات سياسی و اجتماعی و فرهنگی از چشم وبالگ ها دور نمی ماند. شايد مهم ترين بخش هر 
وبالگ را بتوان بخش نظرات وبالگ دانست. گرچه امروزه با گسترش فيدخوانی )خوراك خوان( مطالب با سرعت 
بيشتری دست به دست می شوند ولی هنوز بخش نظرات )كامنت ها(، ارتباط ميان وبالگ ها را برقرار می كند اما 
از آن مهمتر واكنش هايی است كه در بخش نظرات رخ می دهد. همدلی ها، مخالفت ها و گفتگوها در آنجا شكل 
می گيرند و در وبالگ ها گسترش می يابند. البته نمی توان از شبكه های موسوم به »وب 2 « نيز غافل بود كه اين 
گفتگو و تعامل را به حد اعالی خود رسانده اند. اما به نظر نمی رسد كه وبالگ و وبالگ نويسی در سيری نزولی 

باشد بلكه بر عكس روز به روز بر رونق وبالگ ها افزوده می شود. 
وبالگستان را می توان دما سنجی تلقی كرد كه تب های اجتماعی را به خوبی نمايان می كند. امروزه اعتراضات 
و انتقادات و افشاگری ها و مطالبات در عرصه مجازی اتفاق می افتد. سنتی ترين نهادها نيز امروزه نياز به حضور 
در عرصه مجازی را درك كرده اند. مراجع تقليد و اساتيد مسن دانشگاهی نيز امروز در اين فضا حضور دارند. 
اطالعات و اخبار با سرعتی سرسام آور مبادله می شود. غالب روزنامه های كاغذی نيز امروزه به صورت اينترنتی 
منتشر می شوند. امروزه قشر جوانی كه از تكنولوژی های روز دنيا بهره می برند با اينترنت بيگانه نيستند و خدمات 
 فنی در راس��تای توس��عه خطوط اينترنت هر روز در حال گسترش است. با اين اوصاف غفلت از اين عرصه را 
نمی توان غفلتی از سر نا آگاهی دانست. پديده ای چون اينترنت در حال كنار زدن ساير رسانه هاست و همان طور 
كه ذكر شد كاربران اين فضا حضوری بازانديشانه و فعال دارند و اين فعاليت در مقوله وبالگ و وبالگ نويسی به 
اوج خود می رسد. وبالگ در عرصه ای كامالً بين متنی، شكل می گيرد. وبالگ نويس پيام می گيرد باز انديشی 
می كند و پيام می دهد. ديگر نمی توان مخاطب اين فضا را مخاطبی منفعل در نظر گرفت كه منتظر شروع سريال 
تلويزيونی است. گسترش وبالگ نويسی در جهان و ايران را می توان مقاومتی آگاهانه و يا ناآگاهانه در نظر گرفت 
كه در برابر انحصار رسانه ها شكل گرفته است. بايد پذيرفت كه ديگر مفهومی به نام مخاطب منفعل، در حال 
 كمرنگ شدن است. امروز همگان توليد كننده اند و همگان مخاطب. وبالگ نويس، مخاطبی است كه شورش 

كرده است.

v  

وبالگ نويس، مخاطبی كه شورش كرده است

حوادث

پروفسور يحيی كمالی پور، رئيس دپارتمان 
ارتباطات و هنرهای خالق، در دانش��گاه 
پوردو امريكا محقق برجس��ته بين المللی 
و پروفسور ارتباطات جمعی امريكا است 
.حوزه تحقيقات وی، شامل جهانی سازی، 
تأثير مطبوعات، ارتباطات بين المللی، روابط 
عمومی و تبليغات، نگرش كليشه ای و فن 
آوری های جديد ارتباط است. دكتر كمالی 

پور تعداد 10 اثر به چاپ رسانده است. 
كمال��ی پور هر چند خ��ود در مهد امريكا 
و غرب مش��غول تدريس است اما ديدگاه 
های انتقادی خود را نس��بت رس��انه های 
غربی بر اس��اس واقعي��ات موجود حفظ 
كرده و به قول همس��رش هنوز فاصله اوبا 
ايرانيان به اندازه همان نخ ليوانی اس��ت كه 
با آن در كودكی با همسن و ساالنش تلفن 
بازی می كرد. دكتر هنوز انگليسی را هم به 
لهجه كرمانی صحبت می كند و برعكس، 
روحيه بخل و س��ختی كوير، پروفسور در 
ارائه معلوماتش جزو دس��ت و دلبازترين 
هاست. گفتگوی »پرانتز« با ايشان به يكی 

از مهمترين موضوعات رسانه ای امروزه يعنی »سواد رسانه ای« معطوف 
است. اين گفتگوی كوتاه كه با پاسخ های متين ايشان جامعيتی خاص 

يافته است را تقديمتان می كنيم: 
آقای دکتر، سواد رسانه ای از منظر شما به چه معناست؟ 

در دنيای امروز، رس��انه ها يكی از اجزای اساسی جوامع بشری هستند 
بنابراين سواد رس��انه ای )MEDIA LITERACY ( شامل تحقيق، 
تحليل، آموزش و آگاهی از تأثيرات رس��انه ها )راديو، تلويزيون، فيلم، 
موسيقی، روزنامه مجله، كتاب و اينترنت( بر روی افراد و جوامع است. 
تاريخچه پيدايش اين تفكر كه بر پايه يک نياز مبرم آموزش��ی بنا نهاده 
ش��ده به س��ال 1960 ميالدی و به دنبال عمومی شدن تلويزيون، راديو 
و فيل��م های هاليودی برمی گردد. در اين ميان تلويزيون گوی س��بقت 
را از رس��انه های ديگر ربود، به طوريكه اكثر مردم ترجيح دادند تماشا 
ك��ردن را ب��ه مطالعه. يكی از عواقب اين تحول اجتماعی و آموزش��ی، 
كمتر ش��دن تمايل دانش آموزان ب��ه مطالعه و كتاب بود. اين تحقيقات 
نش��ان داد كه تماش��ا كردن مداوم تلويزيون باعث ركود تمركز فكری 
دان��ش آموزان در كالس درس می ش��ود. در دنيای انفجار اطالعات و 
پوش��ش دايمی و گسترده رس��انه ها، مخاطبين بيشتر به تصوير توجه 
می كنند و به قولی »در مس��ابقه چش��م با گوش ، چشم هميشه برنده 
است.« اين واقعيت بحث ديگری را به نام سواد تصويری و يا ديداری ) 
VISUAL LITERACY( رايج كرده اس��ت. اين ديدن ما نيست كه 
 مخاطبان رسانه ها بايد بتوانند مفاهيم و يا زبان آنچه را كه تصوير منتقل 
می كند حالجی كنند و مفاهيم نامرئی را بفهمند. قدرت رسانه ها بيشتر 
در انتخاب و ارائه تصوير است تا نوشتار و گفتار. اينها اجزايی از سواد 

رسانه ای و سواد اطالعاتی هستند. 
با پيدايش رسانه های توده ) MASS MEDIA ( بحث جامعه توده 

) MASS SOCIETY ( ج��ای خودش را در تحقيق و آموزش پيدا 
كرد. از طرفی قبل از عمومی ش��دن تلويزيون، راديو راه را برای تماس 
 )RECEIVER( با گيرنده ) SENDER ( مستقيم گوينده و يا فرستنده
هموار كرده و وارد حريم خصوصی خانواده ها شده بود.يكی از اتفاقات 
كالس��يک در تاريخ راديو – كه نفوذ آن را بر روی ش��نوندگان آشكار 
 WAR OF« كرد، – پخش يک برنامه تخيلی، به نام »جنگ دنياها« و يا
THE WORLDS« در سال 1938 بود كه بحث جديدی را به عنوان 
» MAGIC BULLET THEORY«  ايجاد كرد. اين تئوری، تأثير 
رسانه ها بر روی مخاطبين را مستقيم، دقيق و هدفمند تلقی می كند و آن 
را به مانند تفنگ می پندارد كه تيرش را به سوی هدفی مشخص شليک 
می كند. اگر چه اين ديدگاه به مرور اصالح و تئوری های ديگری ارائه 
ش��د كه پيچيدگی های فردی و اجتماعی را در خود گنجاند ولی آنچه 
واضح اس��ت اين اس��ت كه رس��انه های جامعه در دنيای امروز نفوذ و 

تأثيراتشان بيشتر از خانواده، مسجد و يا مدرسه است. جوانان در امريكا 
از هنگام ورود به دبستان تا هنگام اتمام دبيرستان، بيشترين وقتشان را در 
جلوی صفحه تلويزيون می گذرانند تا در كالسهای درس. از طرف ديگر 
امريكايی ها اخبار روزانه خودشان را )بيش از 70 درصد( فقط از طريق 
تلويزيون دريافت می كنند. جالب اينجاست كه يک تحقيق اخير به وسيله 
)MEDIA RESEARCH NIELSEN(  نشان می دهد كه به طور 
متوسط هر خانوانده امريكايی بيش از هشت ساعت از وقت روزانه اش 
را صرف تماشای تلويزيون می كند. يكی از اهداف اصلی سواد رسانه ای 
آگاه كردن و سعی در كم كردن تأثيرات منفی رسانه ها بر روی كودكان، 
دانش آموزان و جوانان اس��ت. آنها بايد درك كنند كه هر روز به وسيله 
رسانه ها جهت خريد كاال و پيامهای گوناگون مورد تهاجم دايمی قرار 
دارند.آنها بايد دريابند كه اهداف رسانه ها چيستند و چگونه بدون آنكه 
خود بخواهند به طور زيركانه به افكار، كردار و رفتارشان شكل می دهند. 
قدرت رس��انه ها در اين اس��ت كه مخاطبان ناخود آگاه، با يک ديدگاه، 
رفتار و گفتار به خصوص هماهنگ می شوند. آنها بايد بياموزند كه رسانه 

ها تبليغات دولت ها هستند. 
به سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی اشاره کردید. این دو با هم چه 

ارتباطی دارند؟ 
 در دني��ای ارتباط��ی و ش��ديدا رقابت��ی ام��روز ، س��واد اطالعات��ی 
)INFORMATION LITERACY( يك��ی از نيازهای اصلی هر 
انسان و جامعه ای می باشد. سواد اطالعاتی پی بردن به اين واقعيت است 
كه دانش يعنی قدرت ) KNOWLEDGE IS POWER ( .پذيرش 
اين اهم به تنهايی كافی نيست، بلكه يک فرد بايد بداند كه در اقيانوس عميق 
 و بسيار گسترده اطالعات به عنوان مثال در اينترنت دنبال چه موضوعی 
می گردد و چگونه می تواند آنرا به دست آورد. امروزه حجم اطالعات 
آنقدر سرسام آور است كه حتی پی بردن به صحت و يا سقم يک موضوع، 
براحتی امكان پذير نيست. يک سؤال اساسی در اين رابطه اين است: آيا 
آنچه از طريق رس��انه ها به خصوص اينترنت دريافت می كنيم و يا در 
دسترس همگان است قابل استفاده، مستند و يا درست است؟ متأسفانه 
بايد اذعان كنم كه اكثر آنچه در اينترنت اس��ت آشغال ) TRASH( و 
تهی از ارزش است. پس چگونه يک فرد می تواند آنچه كه مفيد و خوب 
است را پيدا كند. اينجاست كه اهميت سواد اطالعاتی مشخص می شود. 
همانطور كه می دانيد رسانه ها اطالعات را بسته بندی می كنند و مانند 
يک كاال آن را تحويل مخاطبان و يا مشتريان خود قرار می دهند. از طرفی 
مخاطبان اطالعات را به سليقه خود گزينش و توجيه می كنند و يا اينان 
 آنچه را كه در رسانه ها ديده و يا شنيده اند تكرار می كنند و يا حتی مالک آن 
م��ی ش��وند. آي��ا اي��ن ي��ک رون��د س��ازنده اس��ت؟ آي��ا ع��دم 
آنچ��ه  پذيرفت��ن  آي��ا  ؟  اس��ت  خ��وب  تحلي��ل  و   تحقي��ق 

منتق��ل  مخاطبي��ن  ب��ه  ه��ا   رس��انه 
می كنند عاقالنه است؟ آيا مخاطبين نبايد 
 دقت و توجه بيش��تری به محتوا و مآخذ 
رس��انه ها داشته باش��ند؟ يک انسان آگاه 
تحقيق می كند، تحليل می كند، تجزيه می 
 كند، می انديشد و آنچه را كه رسانه ها ارائه 

می كنند براحتی و كوركورانه نمی پذيرد.
ــت به جنبه های سواد رسانه  ممکن اس
ای هم اشاره ای داشته باشید؟ اين جنبه 
ها بسيارند و من تنها می توانم فهرست وار 
به برخی از آنها اش��اره كنم: درك ساختار 
رس��انه ها ، درك اهداف برنام��ه ريزان و 
تولي��د كنندگان محتوای رس��انه ها، درك 
زبان تصاوي��ر و تأثيرات ناخودآگاه آنها بر 
روی مخاطبين، درك نح��وه ارايه مطالب 
در قالبهای نوش��تاری و يا تصويری، درك 
اس��تفاده رس��انه ها از ترس ب��رای جذب 
مخاطبان و فروش كاال، درك اين واقعيت 
كه رسانه ها معموالً مقاصد و منافع صاحبان 
خودشان را دنبال می كنند. آگاهی از تحقيق 
و بررس��ی محتوای رس��انه ها، آگاهی از 
شگردهای توليد برنامه ها بخصوص در دنيای ديجيتالی امروز، آگاهی از 
راه های توليد وتوزيع اخبار و باألخره درك ارتباط تنگاتنگ رسانه ها با 

نهادهای سياسی؛ اقتصادی و اجتماعی است. 
امروزه داشتن سواد اطالعاتی در رسانه های سنتی اهمیت بیشتری 

دارد و یا در رسانه های نوین؟ 
نمی توان رسانه های سنتی، و يا نوين را در يک قالب كلی قرار داد چون 
تن��وع محتوا، صداقت در خبر رس��انی و كار تخصصی و حرفه ای، در 
هردو موجود است. بايد گزينش كرد و از اتكا به مآخذ به شاخص و يا 

يک رسانه به خصوص، خودداری كرد. 
سواد رسانه ای با روزنامه نگاری توسعه، چه ارتباطی دارد؟ 

همانطور كه قباًل اش��اره كردم سواد رسانه ای، درك نقش و شيوه های 
توليد محتوا است. بنابراين بايد بگويم كه به طور حتم ارتباط تنگاتنگی، 
بين روزنامه نگاری توسعه و سواد رسانه ای وجود دارد.بدون درك رسانه 
ها و داشتن تبحر در رابطه با رسانه ها نمی توان در زمينه توسعه موفق شد 

از اين ديدگاه اين دو مكمل هم هستند. 
ــت؟ در آموزش  ــانه ای چطور؟ با آن هم مرتبط اس با آموزش رس
رسانه ای تئوری و كار عملی هر دو بايد در نظر گرفته شوند. سواد رسانه 
ای نبايد صرفاً به صورت تئوری و يا عملی ارائه شود. صحبت از تهيه 
يک فيلم مستند و يا هرم وارونه زمانی مفهوم واقعی خودش را پيدا می 
كند كه دانشجويان عماًل آنها را به كار بندند و پروسه را تهيه و توليد را 

تجربه و لمس كنند. 
ــواد رسانه ای بیشتر چه کسی است؟ از ديدگاه آموزش؛  مخاطب س
دانشجويان و دانش آموزان و مدرسان و از ديدگاه عمومی؛ خانواده ها، 
بازرگانان ، سياستمداران و فعاالن اجتماعی در حوزه های محيط زيست، 

و ... می باشند. 
ــواد  ــطح س ــد می توانید ارزیابی خودتان را از س ــا آنچه گفته ش  ب

رسانه ای در ایران بفرمایید؟ 
بر اس��اس آنچه می دانم وضعيت جامعه ما در ايران در رابطه با س��واد 
رس��انه ای هم نگران كننده و هم اميدوار كننده است. در زمينه آموزش، 
نهادهای آموزشی در همه سطوح هنوز به اهميت داشتن سواد رسانه ای 
توجه الزم را ندارند و به اين مهم به صورتی می نگرند. از طرفی رسانه 
های كشور و به خصوص روزنامه نگاران با چالش های بسياری روبه رو 
هستند كه نياز به چاره انديشی و آينده نگری دارند. اگر ما فقط يكی از 
گفته های بسيار عميق در فرهنگ پر بار خودمان كه می گويد: »توانا بود 
هر كه دانا بود« را در نظر بگيريم در می يابيم كه در دنيای شديداً رقابتی 
و در حال تحول، وظيفه هر استاد، محقق و ژورناليست ايرانی است كه 
 مردم را در همه حوزه های علمی، سياسی و اجتماعی و بين المللی آگاه 

سازد.

 نورا حسینی  
 صدای مردانه دختر، در فضای مه گرفته س��الن پيچيده، روی يكی از 
تخت های چوبی در جمع چهار نفری، از دعوا كه صبح به راه انداخته، 
تعريف می كند و هرازگاهی هم پكی به قليان می زند و مه باالی سرش 
را پررنگ تر می كند. آنقدر پررنگ كه از نوشته های كاغذ باالی سرش 
چيزی پيدا نشود. روی كاغذ سفيد، »كشيدن قليان برای بانوان« را اكيداً 

ممنوع كرده اند.
ظاهر و كالمش مشابه و هماهنگ اند و رؤيای پسر بودن را می توانی 

روی ابر باالی سرش ببينی.
كم نيستند دخترانی اين چنينی و كم نمی خوانيم داستان دختركانی كه با 

ظاهر پسرانه، در باندهای دزدی، كيف قاپی و ... به دام افتاده اند.
اما دلیل این گرایش چیست؟

»سيد هادی معتمدی« دكترای جامعه شناسی، درباره آسيب شناسی در 
رابطه با گرايش دخترها به رفتارهای پسرانه می گويد: آزادی عمل پسران 
نسبت به دختران بيشتر است و با اين روش دختران ناخودآگاه آزادی 
عملی را كه آرزو دارند به دست می آورند. هميشه در خانواده های ما 

كنترل پسران كمتر از دختران است.
اين آس��يب ش��ناس در مورد پيامدهای اين گونه رفتارها در آينده فرد 

توضي��ح می دهد: دخت��ری كه تصويری مردانه از خ��ود دارد، نمی تواند 
رفتارهای صحيح زنانه بروز دهد و در ازدواج و ايفای نقش مادری با مشكل 

روبه رو می شود.
معتمدی تأكيد می كن��د: پدر و مادر اينگونه دختران ب��ا رفتارهای آن ها 
مخالفت می كنند، به خصوص در خانواده هايی كه سنتی تر هستند. مخافت 
و برخوردها شديدتر می شود و پس از مدتی از خانواده طرد می شوند. در 

نهايت، افسردگی، خودكشی و افت عملكرد گريبان فرد را می گيرد.
وی نياز به همترازی، تبليغات نادرس��تی كه زن و م��رد را از هر نظر برابر 
جلوه می دهد بی آنكه به تفاوت ها اشاره كند را از جمله عواملی می داند 
كه دختران را به سمت پسرانه رفتار كردن در جهت به دست آوردن رابطه 

برابر ترغيب می كند.
دخترم مثل مرد است

كودك است، هنوز اين را از معصوميت چهره اش حدس می زنم. در خنكی 
هوای پاييز، ژاكت گش��ادی پوشيده و دست بند چرم پهنی به دست دارد، 
كاله ويتنامی سبزش نيمه باالی صورتش را پوشانده است. ظاهر  دخترانه 
 و قدكوتاه��ش به ترديدت می اندازد، اما صدای زنگ دارش تو را مطمئن  
می كند همانی است كه دنبالش بودی. يكی از همان ها كه دلش می خواسته 
روزی كه وارونه، اولين گريه را س��ر داد، پرس��تار خبر پسر دار شدن را به 
پدرش می داد. باالی پشتی نيمكت سيمانی پارك نشسته و پايش را ولو 
كرده روی نيمكت، نگاهش منتظر است. اين انتظار فرصت خوبی است تا 

راضی اش كنی برای گپی كوتاه.
از بچگی تمام دوس��تانم پسر بوده اند، اصالً از بازی های دخترانه بدم می 
آمد مشغول بازی هفت سنگ و گل كوچک بودم كه ناگهان بزرگ شدم و 
دوستانم نيز مردتر، مادر به زور روسری سرم كرد و ديگر به جای آن كه با 

پدر به آرايشگاه مردانه بروم با مادر به خريد لباس های دخترانه می رفتم.
اما همچنان در خانه مثل پسرها رفتار می كردم از تعمير وسايل برقی تا باز 
كردن چاهک ظرفشويی! اوايل پدر از رفتارهايم ذوق می كرد و می گفت: 

»مريم را مثل يک مرد بزرگ كرده ام.«
مدرس��ه برايم جهنم است و هميشه منتظرم كه سوت پايان كشيده شود. 
رواي��ت مريم از زندگی اش مثل تمام روايت های ديگر اس��ت اما بدون 
خالف. او می خواهد با چهره تازه با دوس��تان س��ابقش باش��د و در نيمه 
پنهان زندگی خود، آن طور كه دوست دارد رفتار كند. ولی پدر در آستانه 
 ش��انزده س��الگی تازه يادش افتاده دلش می خواهد دخترش مثل دخترها 

رفتار كند.
تربیت اجتماعی بیشترین تأثیر را بر فرد می گذارد

محمد پيروی خامنه، )روانش��ناس( درباره اين نوع رفتارها می گويد: اين 
رفتارها به استعدادهای تربيتی هر فرد بستگی دارد، گاهی محيط، شرايط را 
طوری فراهم می كند كه گرايش به اين سمت زيادتر شود. اما نقش تربيت 
اجتماعی و تأثيری كه جامعه بر فرد می گذارد از همه پررنگ تر است. خامنه 
اعتقاد دارد الگوها و امتيازاتی كه جامعه به فرد می دهد بسيار بر رفتارهای 
فردی تأثيرگذار است و در جامعه ما پسران از نظر ظاهری آزادی بيشتری 

دارند.
وی ادامه داد: دخترانی كه اعتماد به نفس كمتری دارند و می خواهند به هر 
ترتيبی در جامعه خودی، نشان دهند برای برخورداری از اين امتيازات در 

رفتار، پوشش و كالم به پسرانه رفتار كردن، گرايش پيدا می كنند.
اين روانشناس خاطرنشان می كند: به طور مثال فالن فوتباليست می شود 
الگوی شخصيتی و اين دختر بی اختيار از رفتارهای وی تقليد می كند و 

سيگار و قليان كشيدن را نشان از شخصيتی متفاوت می داند.
خامنه نيز در مورد آينده اين دختران می گويد: جامعه رفتارهای پسرانه در 

دختران را نمی پذيرد و عرف آن ها را طرد و گاهی قانون با آنها برخورد 
می كند.

 او ادام��ه م��ی ده��د: وقت��ی جنس��يت در اي��ن اف��راد ك��م رن��گ 
 می ش��ود، وظايفی كه مختص دختران اس��ت، مثل: مادر بودن و هم

سر بودن به دست فراموشی سپرده می شود. حتی مشاهده شده دخترانی 
كه با پوش��ش مردانه در خوابگاه پس��رانه زندگی م��ی كردند، پس از 

مشخص شدن، قانون با آن ها برخورد كرده است.
آزادی عمل عامل اصلی گرایش دختران به پسر بودن

انگار گريه هم، آتش��ی را كه پدر به دلش انداخته خاموش نمی كند. 
ساعت از نيمه شب هم گذشته اما از همراهی برادر خبری نيست و او 

بی دليل از مهمانی عصرانه دوستانش محروم شده است.
گاهی حق را به نگرانی پدر می دهد، زمانی كه برای رفتن به كتابخانه 
انتهای پارك مجبور اس��ت قدم هايش را تندتر كند تا زودتر از جمع 
خندان پس��ران هرزه گو، رد ش��ود و حسرت بخورد كه هيچ دختری 
 راه رفتن در خيابان را برای پس��ران س��خت و زج��ر آور نمی كند و 
رنگ های س��رخ و س��بز لباس هايشان هيچ پالس��ی به سوی ساير 
عابران نمی فرس��تند و همچني��ن زمانی كه به ياد زنگ های ش��بانه 
 و س��فرهای چن��د روزه ب��رادر افت��د. چه��ره هي��چ ك��س را نگران 

نمی كند؛ دردل آرزو می كند كاش او هم پسر بود.
»دكتر انور صمدی زاده«، جامعه ش��ناس و استاد دانشگاه هم جلب آزادی 
عمل بيش��تر را دليل اين گرايش عنوان می كند و می گويد: در تمام دنيا 
گرايش های »دگر جنس خواهانه« وجود دارد و هميش��ه پسرانی بوده اند 
كه به رفتارهای زنان ميل بيشتری داشته و يا دخترانی كه با پوشش و رفتار 
مردان، سعی در پسر جلوه دادن خود می كنند، هر چند جامعه در پذيرش 
دختران در نق��ش مردان راحت تر عمل می كنند تا مردانی كه گرايش به 

زنانگی دارند.
در جامعه مرد ساالر تظاهر به مردانگی بیشتر است

وی ادامه می دهد: دختران كم س��ن و س��ال به خاطر آزادی عمل بيش��تر 
سعی می كنند با ظاهری پسرانه كمتر توجه جامعه را به گشت های خود 
جلب كنند و به طور مثال به راحتی بتوانند موتور سوار شوند يا در پارك 
ها ورزش و تفريح كنند. اين دختران در خانواده هايی كه نظارت و كنترل 
كافی وجود ندارد در س��اعاتی كه بيرون از خانه هس��تند، تغيير شكل می 
دهند و آزادی هايی را كه دوس��ت دارند، به دست می آورند. صمدی زاده 
تأكيد می كند: در جامعه مرد س��االر كه كمتر رفتارهای مردانه زير س��ؤال 
 برود و زن ها بيشتر تحت كنترل مستقيم باشند، تظاهر به مردانگی بيشتر 

می شود.
استاد دانشگاه عالمه طباطبايی ادامه می دهد: منع قليان بيشتر به دليل شيوع 
قليان در زنان بود، بنابراين اين منع و محدوديتی كه ايجاد می كند، انگيزه ای 
می شود تا زنان برای آزادی عمل بيشتر و مزاحمت كمتر، پوشش ظاهری 
مردانه داشته باشند.تصوير كودكی ها را با موی كوتاه و ژست های خشن 
قاب كرد و حاال دلش را می خواهد عروسک هميشه خندانش را در آغوش 

بگيرد.

نگاهی به گرايش دختران به رفتارهای پسرانه

فرمانده انتظامي شهرستان برخوار اصفهان گفت: پدري كه به دليل سرقت هاي مكرر پسر 12 ساله اش، وي را به قتل 
رسانده بود توسط كارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان، شناسايي و دستگير شد. به گزارش فارس از اصفهان به 
نقل از مركز اطالع رساني پليس اصفهان، فرمانده انتظامي شهرستان برخوار اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني 
بر كشف جسد يک نوجوان مجهول الهويه در شهر »خورزوق« شهرستان برخوار، كارآگاهان پليس آگاهي فرماندهي 

اين شهرستان به سرعت به محل اعزام و تحقيقات الزم را در اين راستا آغاز كردند. 
»ارسالن حسن نژاد« با بيان اينكه در تحقيقات اوليه كارآگاهان پليس، مشخص شد جسد، متعلق به يک نوجوان 12 
ساله به نام )محسن- ر( است، افزود: پس از شناسايي هويت مقتول، تالش براي شناسايي قاتل به سرعت در دستور 

كار كارآگاهان قرار گرفت و اقدامات ويژه و گسترده اي در اين راستا آغاز شد. 
وي تصريح كرد: در تحقيقات صورت گرفته توسط كارآگاهان مشخص شد، مادر مقتول چند سال پيش طالق 
گرفته و پدر وي نيز در يک قنادي مشغول به كار است و به دليل انجام اعمال ناشايست و سرقت از سوي پدرش 
مورد ضرب و جرح قرار گرفته و از منزل بيرون رفته است. فرمانده انتظامي شهرستان برخوار بيان داشت: با توجه به 
تحقيقات پليس، پدر مقتول به نام )اصغر- ر( به پليس آگاهي احضار شد و در همان بازجويي هاي اوليه با صراحت 
به قتل فرزندش اعتراف كرد. حسن نژاد افزود: متهم در ارتباط با چگونگي قتل فرزندش گفت: به دليل اينكه از 
شرارت ها و سرقت هاي فرزندم به تنگ آمده بودم، چاره اي جز قتل وي نيافتم و بعد از چند روز كه او را از منزل 
بيرون كردم، براي صحبت، او را به باغ هاي اطراف شهرستان كشانده و به وسيله يک ميلگرد ضربه اي به سرش وارد 

كردم و پس از قتل، از صحنه حادثه متواري شدم.

فرمانده انتظامي برخوار:
دستگيري پدر قاتل در برخوار

رئيس پليس راه، فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: با اجراي طرح تشديد برخورد با رانندگان وسايل نقليه 
متخلف در جاده هاي استان، اتوبوس هاي مسافربري كه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نكنند، توقيف مي شوند. 
به گزارش فارس از اصفهان به نقل از پايگاه اطالع رساني پليس اصفهان، »علي نيكبخت« اظهار داشت: با توجه به 
حجم باالي تردد خودروهاي شخصي و مسافربري در جاده هاي استان، پليس راه فرماندهي انتظامي اصفهان به منظور 
ايجاد نظم در جاده ها و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار، طرح تشديد برخورد با رانندگان وسايل نقليه را از اول 
تيرماه امسال  به مرحله اجرا گذاشته است. وي افزود: در اين طرح عالوه بر برخورد با رانندگان وسايل نقليه شخصي، 

با رانندگان اتوبوس هاي مسافربري متخلف نيز برخورد جدي شده و خودرو و مدارك آنان توقيف مي شود. 
رئيس پليس راه، فرمانده انتظامي استان اصفهان تصريح كرد: رانندگان متخلف اتوبوس هاي مسافربري تنها در صورت 
شركت در كالس هاي آموزشي و ارائه تعهد كتبي مي توانند خودرو و مدارك خود را از پليس تحويل بگيرند. وي 
خاطرنشان كرد: سرعت و سبقت غيرمجاز، نبستن كمربند و همراه نداشتن كاله  ايمني، رانندگي بين خطوط، استفاده 
از تلفن همراه در حال رانندگي و عدم رعايت فاصله طولي بين دو خودرو به عنوان تخلفات حادثه سازي است كه 
برخورد قاطع با اين تخلفات در اولويت كار پليس راه اصفهان قرار دارد. نيكبخت اجراي طرح كنترل سالمت رانندگان 
و انجام تست اعتياد از رانندگان مشكوك را از ديگر برنامه هاي پليس راه استان در تابستان سال  جاري عنوان كرد و 
گفت: اين طرح ها به منظور جلوگيري از بروز حوادث ناگوار اجرا مي شود و تاكنون در اين راستا، توفيقات خوبي در 
كاهش حوادث ناشي از اعتياد رانندگان كسب شده است. وي گفت: از تمامي رانندگان خواستاريم، تا با رعايت دقيق 
قوانين راهنمايي و رانندگي و همكاري با مأموران پليس راه، جاده هاي سالم و ايمني را ايجاد كرده و سالمتي خود و 

سرنشينان خودروي خود را تضمين كنند.

از اوایل تیرماه امسال؛
آغاز طرح توقيف اتوبوس هاي مسافربري متخلف در 

جاده هاي اصفهان
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س��خنگوي ش��وراي اسالمي 
ش��هر اصفهان گف��ت: بخش 
ن��گران��ي هاي  از  فراوان��ي 
پيرام��ون مس��ائل جهان نما و 
ح��ذف مي��دان نق��ش جهان 
از فهرس��ت آث��ار تاريخ��ي 
يونس��كو، ش��انتاژ تبليغات��ي 
برخي رسانه هاي داخلي بود. 
ابوالفض��ل قرباني، در گفتگو 
ب��ا ف��ارس در اصفه��ان، ب��ا 
بي��ان اينك��ه ارتف��اع بيش از 
حد ب��رج جهان نم��ا موجب 
تهدي��د ميدان امام)ره( ش��ده 
ب��ود، اظه��ار داش��ت: ط��ي 
ش��ده  انج��ام  بررس��ي هاي 
توسط اعضاي يونسكو، قرار 
شد كه س��ه طبقه از اين برج 

ب��ه  كار  اي��ن  ف��راوان،  كش و قوس ه��اي  از  پ��س  ك��ه  ش��ود   تعدي��ل 
وقوع پيوست.

وي با اش��اره به اينكه بخش��ي از مشكالت اين پروژه، س��اخته ذهنيات برخي 
رسانه هاي داخلي و خارجي است، افزود: تبليغات به گونه اي بود كه نمايندگان 
يونس��كو پس از بازديد از طرح جهان نما، از اخبار غلط رس��انه ها ش��گفت زده 

مي شدند. 
سخنگوي شوراي شهر اصفهان، بزرگ نمايي برخي رسانه  ها، پيرامون مشكالت 
جهان نما را تبليغات منفي عليه شهرداري و شورا خواند و بيان داشت: شوراي 
ش��هر سوم، در طراحي و س��اخت جهان نما هيچ نقشي نداشته است. وي ادامه 
داد: يك��ي از انتقاده��اي وارده به اين طرح، عدم مطابقت و همخواني اين بنا با 
فرهنگ و مذهب اصفهان محسوب مي شود كه آن را تنها به يک مجتمع تجاري 

تبديل كرده است. 
قرباني تصريح كرد: بودجه فراواني، صرف ساخت و همچنين تعديل اين برج 
شده كه هزينه آن را بايد بانيان اين طرح، به عهده بگيرند و مسئوالن وقت نيز 
بايد براي عدم دقت در ساخت جهان نما و صرف بودجه هاي فراوان براي اين 

برج، به مردم و دولت پاسخگو باشند.

اصفهان

سخنگوي شوراي شهر اصفهان:
شانتاژ تبليغاتي برخي رسانه ها؛ 

نگراني هاي جهان نما را دامن زد

شهرستان ها
اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهاناصفهان

شهرکرد

شهرکرد

مدير كنترل كيفي آزمايش��گاه 
شركت آب و فاضالب استان 
اصفه��ان گفت: س��ختي آب 
اصفهان اس��تاندارد اس��ت و 
نيازي به استفاده از دستگاه هاي 

تصفيه آب خانگي، نيست.
محمدحسن ربيعي، در گفتگو 
با فارس در اصفهان، در مورد 
سخناني كه برخي از استادان 
دانش��گاه و پزشكان در زمينه 
استفاده از دستگاه هاي تصفيه 
به مردم دارند، اظهار داش��ت: 
اين س��خنان اش��تباه است و 
آب اصفهان، نيازي به استفاده 
از دس��تگاه هاي تصفي��ه  آب 
خانگ��ي ن��دارد.وي ب��ا بيان 
اينكه سختي آب اصفهان 150 
تا 200 اس��ت، بيان داش��ت: 
اين آب نيازي به اس��تفاده از 

دس��تگاه هاي تصفيه خانگي ن��دارد و حتي بايد 
اعتراف كرد: اين دستگاه ها به شهروندان اصفهاني 
آسيب هم مي رساند. مدير كنترل كيفي آزمايشگاه 
شركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان، تصريح 
كرد: دستگاه هاي تصفيه آب عالوه بر سختي آب، 
امالح م��ورد نياز بدن را نيز مي گيرند كه بس��يار 
مضر اس��ت. وي با اشاره به اينكه ضرر استفاده از 
اين دستگاه ها بسيار بيشتر از نفع آنها است، ادامه 

داد: اس��تفاده از دستگاه هاي تصفيه آب، بيشتر در 
مناطقي الزم اس��ت كه سختي آب بااليي دارند و 

براي اصفهان توصيه نمي شود.
ربيع��ي گف��ت: در مناطقي مانند: خ��ور، جندق، 
جزاير خليج فارس و شهرستان قم، كه آب، سختي 
بااليي دارد بايد از اين دستگاه ها استفاده كرد.وي 
ب��ا بيان اينكه آب در طبيع��ت به صورت خالص 
وجود ندارد، اظهار داشت: نبود امالح آب، سبب 

ب��روز مش��كالت مي ش��ود.
مدير كنترل كيفي آزمايش��گاه 
شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان تصري��ح كرد: وجود 
برخ��ي از بيماري هايي مانند 
MS ك��ه همه آن را مربوط به 
آب مي دانند به دليل اس��تفاده 
نك��ردن از ام��الح موجود در 

آن است.
وي با اش��اره ب��ه اينكه ميزان 
خاصي از آلوميني��وم، منيزيم 
و ام��الح ديگ��ر موج��ود در 
آب، براي س��المتي مورد نياز 
اس��ت، ادامه داد: جوش��اندن 
آب توصيه نمي ش��ود و تنها 
در صورتي كه نسبت به آلوده 
ب��ودن آب ترديد وجود دارد، 
بايد نس��بت به جوشاندن آب 
اقدام كرد. ربيعي با بيان اينكه 
آب هاي��ي كه در حال حاضر به عنوان آب معدني 
به مردم ارائه مي ش��ود تنها آب هايي بس��ته  بندي 
است، افزود: آب معدني آبي است كه در طبيعت 
وج��ود دارد و باي��د توجه داش��ت ك��ه آب هاي 
بس��ته بندي، بهتر از آب هاي ش��هري نيستند. وي 
ادامه داد: افرادي كه اقدام به فروش دس��تگاه هاي 
تصفي��ه آب مي كنند، با كالهب��رداري از ناآگاهي 

مردم سوءاستفاده مي كنند.

نخستين جلس��ه كميته كاهش اثرات 
اقتصادی تحريم ها در توليد و تجارت 
اتاق بازرگانی اصفهان، به منظور بررسی 
اثرات تحريم های اقتصادی برگزار شد. 
به گزارش مهر در اصفهان، رئيس كميته 
كاه��ش اثرات اقتص��ادی تحريم ها بر 
توليد و تجارت، در اين جلس��ه گفت: 
بايد از جهات مختلف تأثير تحريم های 
اقتصادی مورد بررسی قرار گيرد تا اثرات 
منفی آن را بتوان كاهش داد فعاليت اين 
كميته در دو بخش ملی و استانی است 
در بخش استانی از ظرفيت استانداری 
و دس��تگاه های دولتی، برای كمک به 
واحدهای توليدی استفاده می شود و در 
بخش ملی نيز راهكارهای برون رفت 

 از تأثيرات منفی تحريم ها به مسئوالن كشور منتقل 
می ش��ود.  رضا خياميان، گرفتن نتيج��ه كاربردی از 
برگزاری اين جلسات را مهم دانست و افزود: اعضای 
اين كميته را نمايندگان تش��كلهای اقتصادی استان 
به همراه جمعی از مس��ئوالن دستگاه های اجرايی 
تشكليل می دهند.وی افزود: در شرايطی كه واحدهای 
توليدی با مشكالت متعددی روبرو هستند، دستگاه 
های دولتی بايد حمايت بيشتری در بخش ماليات، 
بيمه و تسهيالت بانكی، از واحدهای توليدی داشته 
باشند.خياميان ادامه داد: به جای اينكه تحريم را برای 
فعاالن اقتصادی سياه نمايی كرد. بهتر است استراتژی  
برخ��ورد با آن را مطرح ك��رد و از تأثيرات منفی آن 
كاست، وی پيدا كردن راه های برون رفت از تاثيرات 
منفی را مهمترين هدف تش��كيل اين كميته در اتاق 

بازرگانی اصفهان دانست.
کاهش نرخ بهره بانکی، سالح مقابله با تحریم های 

اقتصادی
يكی ديگر از اعضاء هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان در اين جلسه گفت: ابتدا بايد ديد واحدهای 
اقتص��ادی در اثر تحريم ها چ��ه زيان هايی را متقبل 

می شوند و راههای برون رفت آن چيست؟
فرهاد رهنما، كاهش نرخ بهره بانكی را به عنوان يک 

اسله  در مقابله با تحريم های اقتصادی از سوی دولت 
تعريف كرد و گفت: چگونه ممكن است كه دنيا عليه 
شركت های ايرانی باشد و در درون كشور بانک ها 
و دستگاه های دولتی عليه شركت های توليدی وارد 
عمل شوند. وی با اشاره به ركود اقتصادی در امريكا و 
حمايت دولت آن كشور از شركتها گفت: در شرايطی 
كه امريكائی ها در ورطه ورشكستگی بودند دولت 
 امريكا ميليارد ها دالر صرف زنده نگه داشتن حيات 
ش��ركت ها كرد حال آنكه در ايران با وجود شرايط 
ركود اقتصادی؛ دولت نه تنها ريالی هزينه نمی كند بلكه 
با جمع كردن نقدينگی در جامعه خواستار مهار تورم 
است. وی خريد دالر صادركنندگان به قيمت مناسب 
و ارائه جوايز صادراتی ارزشمند به صادركنندگان را 
از جمله راهكارهای تقويت صادركنندگان در شرايط 
تحريم اقتصادی برشمرد. رهنما ايجاد انبار هوشمند 
ب��ا هدف بهره برداری از كليه امكانات بخش دولتی 
و خصوص��ی برای تأمين نياز واحدهای توليدی در 
ش��رايط كنونی را مهم ارزيابی كرد و اظهار داشت: 
 اي��ن انبار مجازی امكان تأمين نياز ش��ركت ها را در 
بخش های مختل��ف ايجاد می كند.اين عضو هيأت 
نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان، به تجربه آمريكا و 
كشورهای غربی در ركود اقتصادی اشاره و گفت: در 
شرايط بحران، پروتكل های دولتی و دستورالعمل برای 

تقويت ش��ركت های توليدی كاهش 
يافت؛ تا اينكه ش��ركت ه��ا در بحران 
اقتصادی، زنده بمانند و اشتغال را حفظ 
كنند. رهنما هدف تحريم های اقتصادی 
را، توليد كشور دانست و گفت: هدف 
تحريم از كار انداختن توليد اس��ت تا 
بيكاری افزايش يابد و طی اين تحريم 
 كااله��ای س��رمايه ای به كش��ور وارد 
نش��ود. ولی كااله��ای مصرفی مجوز 
صادر ش��دن به ايران را دارد. اين عضو 
هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
در بخش پايانی سخنان خود خاطرنشان 
كرد: پرداخت نكردن ماليات واحدهای 
توليدی، برای س��ه تا پنج سال، تقليل 
حق بيمه تأمين اجتماعی سهم كارفرما، 
معنا بخش��ی، جاي��زه صادراتی و ارائه تس��هيالت 
بانكی به بخش توليد، از جمله راهكارهای مقابله با 
 تحريم های اقتصادی، با هدف حفظ توان توليد كشور 

است.
ــد  ــران تحریم ها نباش ــدی، نگ ــای تولی واحده

راهکارهای الزم اتخاذ شده است
رئي��س ش��ورای هماهنگی بانک های عامل اس��تان 
اصفهان در اين جلسه گفت: واحدهای توليدی نبايد 
نگران تحريم ها باشند زيرا راهكارهای مختلفی برای 
 مقابله با تحريم ها، از س��وی مسئوالن انديشيده شده 
است. صالح ودادی، مهمترين تأثير تحريم های اقتصادی 
را افزاي��ش هزينه بانكی و حم��ل و نقل، برای انتقال 
كاالها دانس��ت و ادامه داد: دريچه هايی برای مبادالت 
وج��ود دارد، كه از جمله آن می توان به ارتباط مالی با 
اتاق های بازرگانی ساير كشورها، اشاره كرد و واحدهای 
صنعتی در اين ش��رايط، نبايد خارج از ظرفيت توليد 
خود تقاضای تسهيالت بانكی داشته باشند و اقدام به 
تهيه مواد اوليه كنند. ودادی، در ادامه تشكيل صندوق 
حمايت از صنايع را به فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
پيشنهاد و خاطر نشان كرد: منابع اين صندوق می تواند 
 تضمين كننده و پش��تيبان فعاليت های اقتصادی آنان 

باشد.

مديركل اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي اس��تان اصفهان گف��ت: در حال حاضر 
دغدغه اصلي مسئوالن استاندارد، افزودني هاي غيرمجاز كارخانه ها به شير است. 
غالمحسين حسيني در گفتگو با فارس در اصفهان، پيرامون وضعيت شير در استان 
اصفهان و استانداردهاي موجود در اين مورد اظهار داشت: تقريباً اكثريت واحدهاي 
توليد شير، پروانه استاندارد را از سوي اين مؤسسه دريافت كرده اند و نظارت نيز 
روي بقي��ه واحده��ا صورت مي گيرد. وي ادام��ه داد: دغدغه بزرگي كه در حال 
حاضر در بحث شير وجود دارد، اين است كه بعضي افراد متخلف، افزودني هاي 
غيرمجازي را به شير اضافه مي كنند كه ضررهاي فراواني را با خود به همراه دارد.

حسينی با اشاره به اينكه مسئوالن استاندارد نگران اين موضوع هستند، خاطرنشان 
كرد: در بعضي از كارخانه هاي توليد ش��ير، افراد متخلف و مفسد با افزودن مواد 
غيرمجاز به شير، زمان ماندگاري اين فرآورده را افزايش مي دهند اما اثرات سوء 
آن را در نظ��ر نمي گيرن��د. وي بيان داش��ت: نظارت هاي وي��ژه اي در اين مورد 
صورت گرفته كه اميدواريم با ادامه اين روند بتوانيم سالمتي را به اين محصول 
را باز گردانيم و با اطمينان در س��بد خانوار قرار دهيم. حس��يني با اشاره به اينكه 
در مرحل��ه دامداري و تغذيه دام، نيز آلودگي  هاي��ي وجود دارد، تصريح كرد: در 
مراحل بعدي توليد شير، مي توان اين مورد را اصالح كرد اما در مورد افزودني هاي 
غيرمجاز نمي توان عملي انجام داد. وي خاطرنشان كرد: سازمان جهاد كشاورزي 
و دامپزشكي استان اصفهان بايد به صورت منسجم و مرتب و در صورت تمايل 
با همكاري اداره اس��تاندارد، نظارت ويژه اي بر حوزه دام داشته باشند و خطرات 
ناش��ي از اين افزودني ها را كاهش دهند. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
استان اصفهان با اش��اره به اينكه اداره استاندارد آمادگي الزم را براي همكاري با 
نهادهاي مربوطه دارد، اضافه كرد: در صورت نياز با نيروهاي انتظامي و يا اداره كل 
اطالعات، همكاري مي كنيم. وي بيان داشت: در حال حاضر شير در استان اصفهان 
وضعيت خوبي دارد اما اميدواريم بتوانيم اين وضعيت را به حد مطلوب برسانيم تا 
سالمت مردم جامعه نيز تضمين شود. حسيني اظهار داشت: نظارت هاي دوره اي 
 روي افزودني هايي مانند: آب به شير، نيز وجود دارد كه سبب افزايش كيفيت آن 

مي شود.

رئيس واحد بهبود تغذيه جامعه، در مركز بهداش��ت اصفهان گفت: ميانگين 
متعادل مصرف روزانه سبزي  390 گرم است كه اين ميزان در استان اصفهان 

199 گرم را شامل مي شود.
س��كينه جعفري، در گفتگو با فارس در اصفهان، گروه هاي غذايي را به چهار 
دسته غالت، ميوه و سبزي، شير و لبنيات، گروه گوشت و حبوبات تقسيم كرد 
و بيان داشت: گروه سبزيجات شامل سبزي هاي برگي و نيمه برگي است كه از 
گروه سبزي  برگي مي توان به سبزي  با رنگ سبز تيره مانند: اسفناج، جعفري و 
گشنيز اشاره كرد و گروه سبزي بي برگ را نيز انواع: كدو، بادنجان، گوجه فرنگي 
و خيار تشكيل مي دهند.وي با بيان اينكه مصرف روزانه سه تا پنج واحد سبزي 
براي تمام افراد سالم توصيه مي شود، افزود: هر واحد سبزي برگي خام، شامل: 
اس��فناج، جعفري، شويد، كاهو و سبزي خوردن يا نصف ليوان سبزي برگي 
پخته مانند: نصف ليوان اسفناج پخته يا نصف ليوان سبزي هاي مانند لوبيا سبز، 

نخودفرنگي، هويج، ذرت و قارچ پخته است. 
وي خاطرنشان كرد: استفاده از سبزي به صورت خام و يا پخته در برنامه غذايي 
روزانه به علت دارا بودن مواد مغذي ياد شده در پيشگيري و درمان بيماري هاي 
چاقي، پرفشاري خون، يبوست، بيماري هاي قلبي، ديابت و انواع سرطان نقش 
مؤثري دارد.جعفري افزود: سبزي هاي رنگي مانند: لبو، فلفل دلمه اي و گوجه به 
علت دارا بودن آنتي اكسيدان خاصيت ضد سرطاني دارند.وي با بيان اينكه يک 
سوم خانواده هاي اصفهاني كمتر از ميزان مورد نياز ويتامين C دريافت مي كنند، 
 A تصريح كرد: نيمي از خانوارهاي اصفهاني كمتر از ميزان مورد نياز ويتامين

دريافت مي كنند. 
رئيس واحد بهبود تغذيه و جامعه، در مركز بهداشت اصفهان در مورد چگونگي 
مصرف سبزي ها گفت: استفاده از سبزي ها در وعده هاي غذايي روزانه، استفاده 
از سبزي ها به صورت خام به علت جذب باالي ويتامين C، استفاده از روش 
بخارپز در طبخ س��بزي ها و پرهيز از سرخ كردن سبزي ها، در دماي باال، طبخ 
سبزي رنگ دانه اي با حرارت ماليم و افزايش جذب آنها، در دستگاه گوارش، 

از موارد استفاده سبزي است.

رئيس اتحاديه فروشندگان صنايع دستي اصفهان گفت: اتحاديه فروشندگان صنايع 
دستي استان اصفهان، حضور فعال سفارتخانه ها در معرفي صنايع دستي ايراني را از 
وزارت امور خارجه خواستار و پيگير اجراي آن شد. غالمعلي فيض الهي در گفتگو با 
فارس، در اصفهان اظهار داشت: در نشستي كه با وزير امورخارجه برگزار شد، پيشنهاد 
داديم كه با همكاري سفارتخانه هاي موجود در كشورهاي مختلف، به عرضه صنايع 
دستي در آن كشورها بپردازيم تا با اين روش هم با سليقه مردم مختلف دنيا آشنا شويم 

و هم بتوانيم با آنها ارتباط فرهنگي برقرار كنيم.
وي اضافه كرد: از آنجايي كه در حال حاضر به علت تبليغات كاذبي كه عليه كشور 
ايران انجام گرفته و همچنين كمبود امكانات، گردشگران كمتري به ايران مي آيند؛ راه 
معرفي هنر ايراني به ديگر كشورها برپايي نمايشگاه، در كشورهاي مختلف است. وي 
افزود: با توجه به مصوبه سفر هيأت دولت كه در سال گذشته تصويب شد قرار بود 
تا پايان سال گذشته، محصوالت خارجي از بازارهاي صنايع دستي موجود در اماكن 
تاريخي جمع آوري ش��ود. فيض اللهي، با اشاره به همكاري هنرمندان و صنعت گران 
در راستاي اجراي اين مصوبه، تصريح كرد: خوشبختانه برخالف تفكرات مسئوالن، 
فروش��ندگان اين محصوالت، همكاري خوبي از خود نشان دادند و در همين راستا 
مسئوالن هم براي جلوگيري از ضرر اين فروشندگان، به آنها اجازه فروش اجناس در 
ايام عيد نوروز را دادند؛ تا محصوالت باقيمانده خود را به فروش برسانند و حداكثر 
تا 15 ارديبهشت ماه، اين محصوالت را جمع آوري كنند.وي ادامه داد: عدم همكاري 
برخي از اين فروش��ندگان، باعث برخورد جدي با آنان ش��د كه بعد از تعطيلي چند 
مغازه ، آنها نيز همكاري الزم را انجام دادند و در حال حاضر بيش از 80 درصد از اين 
محصوالت جمع آوري شده است و قرار است تا پايان مرداد اين امر به اتمام می رسد. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان صنايع دستي اصفهان تأكيد كرد: همچنين گروهي براي 
پيگيري، فرستاده مي شود كه در صورت عدم همكاري، عالوه بر جريمه اي به مبلغ دو 

برابر اجناس موجود در مغازه ها، مغازه  آنها نيز پلمب مي شود.
وي كيفيت مناسب و فروش صنايع دستي ايراني را از شروط برخورداري هنرمندان 
صنايع دستي اصفهان از مزاياي سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان دانست و 
افزود: برخورداري از بيمه هفت تا 10 درصدي و اعزام به كشورهاي ديگر، براي معرفي 

صنايع دستي داخلي، از جمله اين مزايا است.

مع��اون عمران��ي اس��تاندار اصفهان گفت: عم��ده مش��كالت در زمينه اجراي 
طرح هاي عمراني، كمبود اعتبار و ضعف دستگاه هاي نظارتي است. 

س��يدجمال الدين صمصام شريعت، در گفتگو با فارس، در اردستان، با تأكيد بر 
اينكه بيشتر مشكالت موجود در توسعه زيرساخت هاي عمراني استان اصفهان 
از كمبود اعتبارات ناش��ي مي شود، اظهار داشت: تالش شده است تا اعتبارات 
مورد نياز تأمين ش��ود. وي يكي ديگر از مش��كالت موجود در زمينه توس��عه 
زيرساخت هاي عمراني استان اصفهان را، ضعف در دستگاه نظارت اعالم كرد 
و افزود: در اين زمينه تذكرات الزم به اين دس��تگاه ها داده ش��ده است چرا كه 
همواره كيفيت براي انجام پروژه هاي عمراني، بسيار مهم تلقي مي شود و كميته 
فني اس��تانداري اصفهان ني��ز در اين زمينه به صورت ج��دي امور را پيگيري 
مي كن��د. معاون عمراني اس��تاندار اصفهان با بيان اينكه در س��فر به اردس��تان 
بس��ياري از پروژه هاي عمراني در دس��ت احداث اين شهرس��تان مورد بازديد 
ق��رار گرفت تصريح كرد: در اين س��فر از پروژه هاي مس��كن مهر، جاده هاي 
روس��تايي، جاده اردس��تان به اصفهان، پروژه هاي ورزش��ي، مصالي اردستان 
 و س��اير پروژه ها همچون خانه س��المندان و نيز از ي��ک كارخانه فوالد بازديد 

به عمل امد.
وي در ادامه به استخر شناي اردستان و مشكالت پيش آمده براي آن اشاره كرد 
و ادامه داد: احداث استخر شناي اردستان متجاوز از 10 سال است كه به طول 
انجاميده و اين اس��تخر مدت زمان كوتاهي مورد بهره برداري قرار گرفته اما به 

دليل ضعف پيمانكار و عملكرد ضعيف نظارتي، تعطيل شده است.
صمصام ش��ريعت، به حضور هيأتي از تربيت بدني استان براي بررسي مسائل 
پيش آمده براي اين اس��تخر اشاره كرد و گفت: از 17 مورد مشكل اين استخر 
موارد زيادی برطرف شده و هم اكنون مشكل اصلي اين استخر، بحث دستگاه 

هواساز است كه در صورت رفع آن، اين استخر آماده بهره برداري مي شود.
وي با بيان اينكه طرح رفيوژ خيابان اصلي ش��هر اردس��تان در شوراي ترافيک 
اس��تان تصويب شده است خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رسد مشكل خاصي در 
زمينه اجراي اين طرح وجود نداش��ته باش��د و تنها مورد در خصوص تعويض 

باند آسفالت است كه بايد بررسي شود تا به درختان صدمه اي نرسد. 
معاون عمراني اس��تاندار اصفهان، بيان داش��ت: اين ط��رح در امتداد پروژه اي 
اس��ت كه سال ها قبل در قسمتي از خيابان اصلي شهر اجراء شده، مشكلي هم 
در خصوص دور برگردان ها وجود داش��ت كه قرار شد با بررسي هاي مجدد و 

پيگيري، حل شود.

 به اهتمام شركت عمران شهر جديد فوالدشهر و اداره كار و امور اجتماعی 
شهرستان لنجان، همايش آموزش ايمنی كارگاهها در طرح مسكن مهر فوالدشهر و 
نيز رعايت نكات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، با حضور علی كريم زاده 
فرماندار لنجان، مهندس ابراهيم محسنی مديرعامل شركت عمران فوالدشهر، مهندس 
اكبر حص��اری رئي��س اداره كار و امور اجتماعی لنجان، مس��ئوالن ذيربط، ناظرين 
ساختمانها و پيمانكاران طرح مسكن مهر فوالدشهر، در سالن اجتماعات فرمانداری 

لنجان تشكيل شد. 
ابتدا فرماندار ضمن خيرمقدم به حضار گفت: در كنار تالش و كوشش��ی كه اعضاء 
تعاونی های مسكن مهر انجام داده اند قطعاً بخش شخصی، علمی و رعايت مقررات 
مرتبط با احداث س��اختمان بيش از ساير مسائل و موضوعات دغدغه اصلی كسانی 
است كه در امر مسكن مهر ورود پيدا كرده اند و به عنوان يكی از شاخصه های توسعه 
و پيشرفت در منطقه چهارم در محور عدالت بايد انجام شود. وی افزود: تعاونی ها و 

اعضاء هيأت مديره آنها، كارهای بسيار ارزشمندی را به روز كرده اند.
مهندس محس��نی، مديرعامل عمران فوالدشهر گفت: بخش مسكن به عنوان بخش 
عمده اقتصادی، رابطه كالنی با اقتصاد كشور دارد. وی افزود: با شروع طرح مسكن 
مهر، بخشی از اشتغال مورد نياز كشور، به عهده اين طرح گذاشته شده كه موفق خواهد 
بود. مهندس عسگری، رئيس نظام مهندسی استان اصفهان نيز گفت: فوالدشهر از نظر 
ساخت و ساز در كشور حرف اول را می زند و افزود: من هيچ كجای ايران پيشرفت و 
توسعه ساخت و ساز نظير فوالدشهر را سراغ ندارم. وی ادامه داد: كليه پيمانكاران بايد 
مقررات بيست گانه ساختمان را رعايت كنند. عسگری، ايمنی را مقدم بر كار برشمرد 

و افزود: ناظرين بايد كليه مسائل را انجام دهند.
آنگاه مهندس حاج رس��تم، بازرس اداره كل كار و امور اجتماعی اس��تان در رابطه با 
عوامل مختلف كارگاههای ساختمانی، مطالبی عنوان كرد و افزود: كارگران، پيمانكاران 
و مهندسان ناظر قبل از اينكه جذب كار شوند، بايد آموزش الزم را ديده باشند. وی 
ادامه داد: اگر به صورت مس��تمر دوره آموزش انجام ش��ود، مسائل و مشكالتی رخ 

نخواهد داد و شاهد حوادث ناگوار نخواهيم بود.  

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري گفت: گرماي شديد 
و افزايش دما در لردگان مقره هاي 20 كيلو وات اين منطقه را دچار عيب و نقص 
مي كند و موجب خاموش��ي مي ش��ود. رحمت اله حماميان در گفتگو با فارس در 
شهركرد اظهار داش��ت: به علت افزايش بي سابقه دما و گرماي شديد در تابستان 
جاري، مصرف  انرژي الكتريكي محدوديت هايي را در تأمين انرژي در س��اعات 
گرم روز به وجود آورده اس��ت كه در صورت نياز به صورت زمانبندي ش��ده و 

دوره اي خاموشي هايي را در مناطق مختلف استان شاهد هستيم.
وي با اشاره به خاموشي هاي ممتد در شهرستان لردگان با وجود دماي بي سابقه 40 
درجه سانتيگراد، گفت: با توجه به گرماي شديد و افزايش دما در اين شهرستان به 
عنوان گرم ترين شهرستان استان، مقره هاي 20 كيلو وات در اين منطقه گاهي دچار 
عيب و نقص شده كه برهمين اساس عيب يابي و رفع نواقص موجود، قطعي برق 
و خاموشي هاي دوره اي را موجب شده است. حماميان اضافه كرد: از سوي ديگر 
انجام تعميرات و بهينه س��ازي شبكه هاي برق به منظور ارتقاي شبكه، عامل ديگر 

قطعي هاي برق در اين شهرستان است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري سرانه مصرف برق به 
ازاي هر مشترك خانگي را يک هزار و 890 كيلو وات ساعت اعالم كرد و گفت: 
اين در حالي س��ت كه اين ميزان در حدود 1/8 برابر مصرف جهاني است. وي با 
بيان اينكه مصرف برق استان در سال جاري 5/2 درصد رشد داشته است، گفت: 
برهمين اس��اس الزم است تا مردم با مشاركت و همكاري صميمانه و بهره گيري 
بهينه از انرژي، با مجموعه صنعت برق استان براي ارائه برق مطمئن و پايدار همراه 
بوده و با مديريت مصرف برق، امكان بهره مندي همه مش��تركان را از برق فراهم 
كنند.حماميان، با بيان اينكه استفاده از وسايل برقي پرمصرف در ساعات اوج بار، 
فشار مضاعفي را به شبكه ها وارد مي كند، تاكيد كرد: مناسب ترين زمان بهر ه گيري 
از لوازم برقي پرمصرف، از جمله ماشين لباس شويي، چرخ گوشت، جارو برقي و 

اطو اواخر شب، اوايل صبح، و روزهاي تعطيل است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري، با تأكيد بر ضرورت 
عدم استفاده از المپ هاي قلمي و رشته اي  افزود: اينگونه المپ ها 70 درصد انرژي 
را تبديل به گرما مي كنند كه موجب باال رفتن گرمای محل كار و در نتيجه استفاده 

از وسايل مي شود كه خود، باعث افزايش بي رويه مصرف برق خواهد شد. 
وي خاطرنشان كرد: خاموش كردن المپ هاي اضافي تبليغاتي و رشته اي و قلمي 
حتي المپ هاي كم مصرف اضافي مي تواند كمک بزرگي به كم كردن خاموشي ها 

و همچنين اقتصاد واحدهاي صنفي باشد. 
حماميان مديريت انرژي را مهم ترين عامل مؤثر در كاهش انرژي برق دانس��ت و 
ادامه داد: دس��تگاه هاي اجرايي بايد با رعايت دقيق مصرف انرژي و صرفه جويي 
در مصرف، الگوي مناسبي براي آحاد جامعه باشند. وي بيان داشت: صرفه جويي 
و اص��الح الگوي مصرف بايد همواره در ادارات رعايت ش��ود و همچنان كه در 
عمران و آباداني، همت مضاعف اعمال مي ش��ود در رابطه با مصرف انرژي نيز با 

همت بيشتري صرفه جويي انجام گيرد.

حج��م آب س��دهاي كش��ور ب��ا ي��ک ميلي��ارد و 600 ميلي��ون مترمكع��ب 
 كاه��ش در ي��ک هفت��ه اخي��ر، ب��ه 21 ميلي��ارد و 500 ميلي��ون مت��ر مكع��ب 

رسيده است. 
به گزارش موج، با وجود اين كاهش موجودي مخازن كشور، از ابتداي سال آبي جاري، 
تاكنون در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 40 درصد افزايش يافته است. حجم 
كنوني آب موجود در مخازن سدهاي كشور، شش ميليارد و 200 ميليون متر مكعب 

بيش از موجودي مخازن سدهاي كشور در زمان مشابه سال گذشته است.
بر اس��اس اين گزارش، ميزان حجم ورودي آب س��دهاي كشور از ابتداي سال آبي 
جاري تاكنون، 39 ميليارد متر مكعب گزارش شده كه اين ميزان، در دوره مشابه سال 
آبي گذشته، 23 ميليارد و 300 ميليون متر مكعب به ثبت رسيده است. مجموع خروجي 
آب از سدهاي كشور نيز از ابتداي سال آبي جاري، تاكنون، با 12 ميليارد و 400 ميليون 
متر مكعب افزايش در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به 30 ميليارد و 500 ميليون 
متر مكعب رسيده است.كل ظرفيت حجم مخازن سدهاي كشور، 40 ميليارد و 700 

ميليون متر مكعب است.

همايش آموزش ايمنی كارگاهها، در 
طرح مسکن مهر فوالدشهر

در یک هفته اخیر
حجم آب سدهاي كشور 1/6 ميليارد 

مترمکعب، كاهش يافت

تشکيل كميته كاهش اثرات تحريم ها؛ در اصفهان 

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان اصفهان:

افزودني هاي غيرمجاز به شير؛ دغدغه 
اصلي مسئوالن استاندارد است

رئیس واحد بهبود تغذیه جامعه، در مرکز بهداشت اصفهان:

 ميانگين مصرف روزانه سبزي ها
در اصفهان تنها 199 گرم است

رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستي اصفهان:
سفارتخانه ها، نمايشگاه دائمي صنايع 

دستي ايران مي شوند

معاون عمراني استاندار اصفهان:

کمبود اعتبار و ضعف نظارت؛ مشکل 
طرح هاي عمراني اصفهان است

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
چهارمحال و بختیاري:

آسيب مقر ه ها، علت خاموشي هاي 
لردگان است

مدیر کنترل کیفي آزمایشگاه شرکت آبفاي استان اصفهان:

آب شرب اصفهان نیازي به تصفیه مجـدد ندارد
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آگهی فقدان سند مالکیت
 330/ت/4. نظ��ر ب��ه اينك��ه اداره اوق��اف و ام��ور خيري��ه ش��هرضا ب��ه موج��ب نامه

 439197-89/3/24 و به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی كه هويت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده و با ارائه گواهی 59-89/3/23 شعبه حقوقی اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه 
استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ يک قطعه زمين موقوفه مربوط 
به پالك 72/82 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 
3104 صفحه 457 دفتر 17 بنام اسداله كاظميان بدعوی توليت ثبت و صادر گرديده است 
و نيز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعاًل فاقد متولی می 
باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خيريه شهرضا می باشد كه اداره 
مذكور در خواست سند مالكيت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
يک نوبت آگهی می ش��ود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در 
فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد بايد تا ده روز پس 
از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثنی را طبق مقررات 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يک نسخه از آن به متقاضی 

المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – الف 259                                مير محمدی-  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
125/ 5 شماره: 2872 چون آقای احمد ايمانی حبيب آبادی فرزند يداله در اجرای مقررات 
ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضای صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
)باستثنای بهای ثمنيه              اعيانی حبه مشاع آن( واقع در محدوده پالك 1812 واقع 
در زواره 16- اصلی دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رأی شماره 
1202-88/10/21 هيئ��ت حل اختالف موضوع قانون اصالح م��واد 1 و 2 و 3 ماده 147 
و 148 قانون ثبت نس��بت به آن صادر شده و تحديدحدود اوليه تاكنون بعمل نيامده، لذا 
طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور تحديد حدود پالك ش��ماره 4889 مفروز ش��ده از 
1812 واقع در زواره 16- اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان بنام آقای احمد 
ايمانی حبيب آبادی فرزند يداله در روز چهارشنبه مورخه 1389/06/03 از ساعت 9 صبح 
در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. اعتراضات 
مالكين و مجاو مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 

قضايی صورت پذيرد. 
م الف/ 154                                          عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره  

آگهی ابالغ
5/153 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت كالس��ه پرون��ده: 870881 ح 15- 
8709980351500880 ح 15، وقت رس��يدگی: 89/6/23 س��اعت 10/30 صبح، خواهان: 
ش��ركت سنگ آهن يزدان درند با مديريت )افسانه عليرضايی و با وكالت بنيامين اشرفی و 
مريم پزشكی( خوانده: حميدرضا افشاری فرزند محمد، خواسته: مطالبه خسارت خواهان 
دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 15 ارجاع گرديده 
و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و 

در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 6298                                  مدير دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ
5/154 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به سعيد ترك زاد كالسه پرونده: 
890251 ح 15- 8909980351500251، وقت رسيدگی: 89/6/24 ساعت 13، خواهان: 
سيد محسن رضازاده با وكالت حسين صالحی و زهره صالحی، خوانده: سعيد ترك زاد، 
خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه15 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را درياف��ت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند.
م الف/ 6299                              مدير دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
5/156 چ��ون خانمها اعظم و مرضيه هردو افرايی ش��كايتی عليه آقای كريم جهانگيری 
فرزند نبی اله مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890349 ك 102 اين دادگاه، ثبت وقت 
رسيدگی برای روز 89/6/20 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می 
آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 6330                             مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

 آگهی ابالغ
5/157 خانم زهرا رجبيان فرزند عباس دادخواس��تی به طرفيت آقای علی اصغر صفری 
به خواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به شماره رديف بايگانی 890690 
ح/ 16 در ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسيدگی مورخ 
89/6/27 ساعت 9 صبح تعيين شده است. از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به 
 دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه  ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسيدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت 
اعالم آدرس و  دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. 

نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود.
م الف/ 6329                يزدان پناه-  مدير دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ
5/158 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست كالسه پرونده: 8909980350300325، 
وقت رسيدگی: دوشنبه 89/6/22 – 10 صبح، خواهان: افروز مظفری فرزند اكبر، خواندگان: 
1- حميدرضا ديانی فرزند حس��ين 2- محمدحسين خاكسار جاللی فرزند صالح علی، 

خواسته: الزام به انتقال
خواهان دادخواستی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سوم 
ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعل��ت مجهول المكان ب��ودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 6320                            مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
5/159 پيرو آگهی منتشره در روزنامه نصف جهان به شماره 941-88/11/25 موضوع ابالغ 
دادخواست و ضمائم به ميرزا محمد عصاچی نظر به اينكه قرار ارجاع امر به كارشناسی 
صادر و آقای ابوالقاس��م كيانوش راد بعنوان كارشناس انتخاب و نظريه كارشناسی وی به 
اين شعبه واصل گرديده است لذا مراتب از اين طريق به نامبرده ابالغ تا ظرف يک هفته 
از تاريخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه و مالحظه نظريه كارشناسی چنانچه اعتراضی 

دارند در فرجه مرقوم كتباً ارائه نمايد.
م الف/ 6322                                مدير شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی احضار
5/160 نظر به اينكه آقای محمدعلی يزدانی گارماسه فرزند ابراهيم شكايتی عليه شهريار 
خرم��ی فرزند محمد مبنی بر اتهام كالهب��رداری مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
890262 ثبت اين ش��عبه و وقت حضور ظرف يک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک 

نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 6325  مدير دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 اصفهان

ابالغ رأی
5/161 شماره دادنامه: 8909970353300563، ش��ماره پرونده: 8809980358101335، 
شماره بايگانی شعبه: 890274 شكات: 1. آقای مهدی داوری 2. آقای محمدعلی داوری 
همگی به نشانی بلوار ميرزاكوچک خان كوچه ارغوان بن بست فروردين پ 331، متهم: 
آقای حسن داوری به نشانی فعال مجهول المكان، اتهام: خيانت در امانت گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی اعالم و به ش��رح زير مبادرت به اصدار رأی 

می نمايد. 
رأی دادگاه

در خصوص ش��كايت آقای مهدی داوری دول��ت آبادی فرزند محمدعلی و محمدعلی 
داوری دولت آبادی فرزند شكراله عليه آقای حسن داوری فرزند مرتضی كه مجهول المكان 
ميباشد و از طريق نشر آگهی احضار شده است( مبنی بر خيانت در امانت نسبت به تعدادی 
سفته های بانكی بشرح مذكور در شكوائيه ازتوجه به محتويات پرونده، شكايات شكات و 
تحقيقات بعمل آمده و كيفرخواست صادره و داليل مندرج در آن از جمله شهادت شهود 
و فراری و متواری بودن متهم و عدم حضور وی كه از طريق نشر آگهی احضار شده است 
و نيز اليحه ای هم تقديم دفتر دادگاه و ضميمه پرونده نميباش��د و س��اير قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتس��ابی وی را محرز و ثابت دانسته با استناد به ماده 674 از قانون 
مجازات اسالمی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس محكوم می نمايد. رأی صادره 
غيابی و ظرف ده روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه بدوی سپس ظرف بيست 

روز از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر اصفهان ميباشد.
م الف/ 6331                        نجفی- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

 ابالغ رأی
5/162 كالس��ه پرون��ده: 8809980351900243 – 19 ح، بايگان��ی- 880250، دادنامه: 
8809970351900813- 88/5/25، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 19 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان
خواهان: مريم كاظمی رنانی ف حس��ين بنشانی اصفهان، چهارباغ باال، نرسيده به دروازه 
شيراز، بن بست نسترن پ 394، خوانده: عليرضا نياز ف محمدرضا بنشانی مجهول المكان، 
خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسی گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 

ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی مينمايد. 
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم مريم كاظمی رنانی فرزندحسين بطرفيت آقای عليرضا نياز فرزند 
محمدرضا بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسی دعوی مطالبه مهريه دادگاه با عنايت 
به ش��هادتنامه ارائه شده و عدم دفاع و ايرادی از طرف خوانده دعوی خواهان ثابت است 
مس��تنداً به مواد 504 و 506 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم بر اعسار موقت خواهان از 
پرداخت هزينه دادرسی صادر و اعالم ميگردد رأی صادره ظرف مدت بيست روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است. 
م الف/ 6339                       شيرانی- رئيس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5/163 شماره دادنامه: 8909970350700304، ش��ماره پرونده: 8809980350701303، 
شماره بايگانی شعبه: 881303 خواهان: آقای مجيد اداوی با وكالت خانم افسانه حبيبی به 
نشانی اصفهان خ شيخ بهايی روبروی دارالقرآن پ 232، خوانده: آقای محمود موزرمنی به 
نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 

ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رأی مينمايد.
رأی دادگاه

در خص��وص دعوی خواهان آقای مجيد اداوی با وكالت خانم افس��انه حبيبی بطرفيت 
خوانده آقای محمود موزرمنی به خواس��ته مطالب مبلغ س��يصد ميلي��ون ريال وجه يک 
فقره چک به ش��ماره 513084-88/9/27 ومطالبه خسارات دادرسی و تأخير تأديه بشرح 
دادخواست تقديمی دادگاه نظر به اينكه مدارك ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
داشته و خوانده مذكور نسبت به مستندات ابرازی خواهان و برائت ذمه خود دفاعی بعمل 
نياورده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و مستنداً به مواد 198 و 515 
و 522 قانون آ.د.م نامبرده را به پرداخت اصل مبلغ چک بعالوه مبلغ 600/100 تومان هزينه 
دادرسی و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد 
چک لغايت زمان اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نمايد. رأی دادگاه غيابی و برابر 

مقررات قابل واخواهی در اين دادگاه ميباشد.
م الف/ 6315                          مسيبی- رئيس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

5/164 شماره دادنامه: 8809970350701216، ش��ماره پرونده: 8809980350700759، 
شماره بايگانی شعبه: 880759 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( با مديريت علی امينی 
با وكالت خانم الهام ضيامنش به نشانی اصفهان خ رودكی روبروی مدرسه محسنيه مجتمع 
بهشت طبقه پنجم، خواندگان: 1. آقای محمود اسالمی به نشانی اصفهان خ صفه خ شهيد 
خسروپور مجتمع 220 دستگاه )هوانيروز( بلوك 9 طبقه 1، 2. خانم پروين حدادی فارسانی 
به نش��انی اصفهان ش��هرك وليعصر خ هدايت فرعی دوم پ B 198، 3. آقای عبدالخليل 
خسرويان به نشانی اصفهان خ حكيم نظامی سه راه حكيم نظامی بن بست مشكين پ 972، 
خواسته: مطالبه طلب گردشكار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی 

را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( با وكالت خانم الهام ضيامنش 
بطرفيت خواندگان 1- محمود اسالمی 2- پروين حدادی فارسانی 3- عبدالخليل خسرويان 
و به خواسته مطالبه مبلغ 51/500/000 ريال وجه يک فقره چک بشماره 88/3/26/510400 
بانک ملت و مطالبه خس��ارات دادرسی و تأخير تأديه بشرح دادخواست تقديمی دادگاه 
نظر باينكه مدارك ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و ايضاً نامبردگان 
درجهت برائت ذمه خود دفاعی بعمل نياورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته 
و مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 522 قانون آ.د.م خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 
51/500/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 98100 تومان هزينه دادرسی و حق الوكاله 
وكيل برابر تعرفه قانون و خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد لغايت زمان اجرای حكم 
در ح��ق خواهان محكوم می نمايد رأی دادگاه غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 6312                          مسيبی- رئيس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

5/165 شماره دادنامه: 8909970354200584، ش��ماره پرونده: 8709980365700462، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 870280 ش��كات: 1. آقای محمدحسن مهرابی به نشانی روستای 
محمودآباد خ ش��هيد صدوقی جنب منبع آب پ 439، 2. آقای حسين نصيری به نشانی 
روستای محمودآباد خ امام خمينی چهارراه محمدی ك فردوس پ 789، 3. آقای عليرضا 
يادگاری به نشانی دهنو ك شهيد يوسفی بن بست شهيد نريمانی، 4. آقای حسين رضايی 
به نشانی فلكه دانشگاه- روستای امين آباد خ توحيد ك حسينيه، متهم: آقای بهادر سلطانی 
به نشانی متواری، اتهام ها: 1. جعل 2. كالهبرداری، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم 

و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای بهادر س��لطانی فرزن��د محمدتقی فعال متواری دائر بر جعل 
و كالهبرداری موضوع ش��كايت آقايان محمدحسين مهرابی، حسين رضايی، حسين 
نصي��ری و عليرض��ا يادگاری بدي��ن توضيح كه متهم موصوف با جعل شناس��نامه و 
معرفی خود به نام محمدی به بانک اقدام به دريافت دسته چک نموده و با دسته چک 
مزبور مبادرت به خريد اجناس از ش��كات موصوف می نمايد كه با مراجعه ش��كات 
به بانک جهت وصول چک مشخص می گردد كه شخص به هويت محمدی وجود 
خارجی نداش��ته النهايه دادگاه ب��ا عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده ش��رح 
ش��كايت شكات، كيفرخواست صادره دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان شهادت 
ش��هود و عدم حضور متهم در جلس��ه رس��يدگی اين دادگاه و ايراد دفاع مؤثری در 
جهت برائت خويش، مجرميت نامبرده را محرز و مس��لم دانس��ته مستنداً به ماده يک 
قانون تش��ديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری متهم موصوف را به 
تحمل سه سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ده ميليون ريال در حق حسين نصيری 
و نوزده ميليون ريال در حق محمدحس��ين بهرامی و ده ميليون ريال در حق حس��ين 
رضاي��ی و هفده ميليون و هفتصد هزار ريال در حق عليرضا يادگاری به جهت رد مال 
و پرداخت مبلغ نود و ش��ش ميليون و هفتصد هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق 

دول��ت محكوم می نماي��د. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت 10 روز قابل واخواهی در 
همين ش��عبه و سپس ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 

استان اصفهان می باشد.
م الف/ 6333  وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

 
ابالغ رأی

5/166 شماره دادنامه: 8909970350300428، ش��ماره پرونده: 8909980350300020، 
شماره بايگانی شعبه: 890020

خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وكالت خانم الهام ضيامنش به نشانی اصفهان خ رودكی 
روبروی مدرس��ه محسنيه مجتمع بهش��ت طبقه 5، خواندگان: 1- آقای اميد خرم زاده به 
نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ ركن الدوله چهار راه اول دفتر خدماتی، 2- آقای سيدمهدی 
خدارحمی به نشانی اصفهان چهار راه رزمندگان كوچه 12 متری سعدی پ 12، خواسته: 
مطالبه وجه چک گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم و به 

شرح زير مبادرت به اصدار رأی مينمايد.
رأی دادگاه

نظر به اينكه وكيل خواهان به اس��تناد يک فقره چک بش��ماره 364481-88/6/30 عهده 
بانک سپه بمبلغ 153/000/000 ريال طرح دعوی نموده با توجه به اينكه صحت و اصالت 
مس��تند مذكور از ايراد و اعتراض مصون و مورد تكذيب خواندگان قرار نگرفته اس��ت و 
صدور و انتس��اب آن به خوانده رديف اول به عنوان صادركننده و خوانده رديف دوم به 
عنوان ضامن نيز مسلم و وجود اصل چک در يد خواهان استقرار دين برعهده خوانده را 
تحقق بخشيده و ظهور در اشتغال ذمه مشاراليهما و طلب خواهان دارد و با توجه به اينكه 
نامبردگان هيچگونه دليلی بر بری الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين 
خود در تاريخ سررس��يد ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرسی مورخ 89/4/9 
حضور نيافته و در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل نياورده لهذا ضمن استصحاب بقاء 
دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص باستناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آيين 
دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
و م��واد 249 و 310 و 313 و. 314 قان��ون تج��ارت و ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله 
و هزينه س��فر وكالی دادگس��تری حكم به محكوميت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 153/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/011/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارات تأخير تأديه از تاريخ سررسيد دين لغايت زمان 
پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانونی در 
ح��ق خواهان صادر و اعالم ميدارد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رس��يدگی در محاكم 

تجديدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 6321                    اسماعيلی- رئيس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
5/176 كالس��ه پرونده: 8909980350300299 وقت رس��يدگی: 89/6/22 – ساعت 11 
صبح خواهان: س��عيد آقاجانی فرزند اس��ماعيل خوانده: محمد زارعی ورزنه فرزند رضا  
خواسته: مطالبه   خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به ش��عبه سوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور بهمرساند. 
م ال��ف: 6319                  مدي��ر دفت��ر ش��عبه س��وم دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
5/177 خانم نوش��ين زرين آبادی با وكالت خانم افس��انه نوری دادخواس��تی به طرفيت 
آق��ای بهنام نظری فرزند تقی به خواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده اس��ت كه به 
ش��ماره ردي��ف بايگان��ی 890360 در ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان ثبت 
ش��ده و وقت رس��يدگی مورخ 89/6/20 س��اعت 11 صبح تعيين ش��ده اس��ت. از آنجا 
ك��ه خوانده مجهول المكان می باش��د به دس��تور دادگاه و با تجويز م��اده 73 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب در يكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسيدگی 
ف��وق حاض��ر و در اين م��دت جهت اعالم آدرس و دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت 
 و ضمائ��م ب��ه دفت��ر دادگاه مراجعه نماي��د. نتيجه ع��دم حضور اتخاذ تصمي��م قانونی 

خواهد بود. 
م الف: 6328            يزدان پناه - مدير دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
181/ 5 ش��ماره دادنامه : 8909970353700486 ش��ماره پرونده: 8809980358101455 
ش��ماره بايگانی شعبه: 890069 شاكی: آقای اميرحسين خانی فرزند قاسمعلی به نشانی: 
اصفهان، خيابان جابرانصاری، كوچه عباس��ی، بن بس��ت ابطحی، پ��الك 16 متهم: آقای 
محمدرضا اكبری به نشانی: فعاًل مجهول المكان اتهام: كالهبرداری گردشكار: دادگاه ختم 

رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای محمدرضا اكبری مبنی ب��ر كالهبرداری به مبلغ ده ميليون ريال 
بدين توضيح كه نامبرده با تنظيم قرارداد و معرفی خود به عنوان وكيل مبلغ مذكور را اخذ 
تا جهت شاكی معافيت پزشكی اخذ نمايد با توجه به شكايت شاكی و اظهارات مطلع و 
قرارداد تنظيمی و رسيد دريافت وجه توسط متهم و متواری بودن و عدم حضور در دادسرا 
عليرغم ابالغ به وی و ساير شواهد و قرائن بزه وی را ثابت تشخيص و مستنداً به ماده يک 
قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبرداری نامبرده را به تحمل يک 
س��ال زندان و يک ميليون تومان جريمه نقدی در حق صندوق دولت و رد مال به ميزان 
مذكور در حق شاكی آقای اميرحسين خانی محكوم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 6332                     نم نبات - رئيس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ
5/195 ش��ماره: 17914/ ال��ف ج آگهی ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه: 2/821-30829 
بدينوسيله به 1- مجيد صالح پور 2- اكرم عبدی ساكنين اصفهان ارغوانيه بلوار دانشگاه 
كوچه شهيد عموعلی سمت چپ پالك سوم راهنين پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش 
مأمور مربوطه در نش��انی فوق مورد شناس��ايی واقع نگرديده اب��الغ می گردد كه برابر 
س��ند رهنی شماره 107247-87/8/16 تنظيمی در دفترخانه شماره 4 اصفهان، بستانكار 
مبادرت به صدور اجرائيه كالس��ه فوق را نم��وده كه برابر آن مبلغ 300/000/000 ريال 
بابت اصل و 50/000/000 ريال بابت  فرع تا 88/10/7 و حق الوكاله طبق تعرفه بدهكار 
می باش��يد كه مبلغ 172/518 ريال بابت خس��ارت تأخير تا روز پرداخت نيز طبق مفاد 
س��ند رهنی به آن اضافه می گردد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی 
مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و 
منتش��ر واز زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب می گردد. چنانچه ظرف 
م��دت 10 روز مقرر در ماده 34 اصالحی قان��ون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 
مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد بنا به تقاضای بس��تانكار پس از 
ارزيابی تمامی شش دانگ خانه 15316/124 بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثيقه، حداكثر 
ظ��رف مدت دو ماه از تاريخ قطعي��ت ارزيابی و با برگزاری مزايده نس��بت به وصول 
 مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر 

نخواهد شد.
م الف/ 6188                     اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ
5/196 شماره: 17964/ الف ج آگهی ابالغ اجرائيه پرونده كالسه: 2/822-30872

بدينوسيله به 1- شركت متحد متين سپاهان مجهول المكان 2- امير رضا نظارتی زاده 3- 
مريم دهائی ساكنين خيابان حكيم شفاهی كدپستی 8199786859 بدهكار و راهنين پرونده 
كالس��ه فوق كه برابر گزارش مأمور مربوطه در نشانی فوق مورد شناسايی واقع نگرديده 
ابالغ می گردد كه برابر سند رهنی شماره 172126-86/10/5 تنظيمی در دفترخانه شماره 
71 اصفهان، بس��تانكار مبادرت به صدور اجرائيه كالس��ه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ 
1/000/000/000 ريال بابت اصل و  226/500/000 ريال بابت سود 5/000/000 ريال حق 
الوكاله بدهكار می باشيد كه مبلغ 493/164 ريال بابت خسارت تأخير از 88/10/30 تا روز 
پرداخت نيز طبق مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه 
ظرف مدت 10 روز مقرر در ماده 34 ماصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 

34 مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد بنا به تقاضای بستانكار پس از 
ارزيابی تمامی شش دانگ آپارتمان 15190/19185 مجزی شده از 8666 فرعی بخش 5 
ثبت اصفهان مورد وثيقه، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابی و با برگزاری 
مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن وحقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده 

آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.
م الف/ 6189                             اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

حصر وراثت
5/200 آقای ماش��ااهلل محلوجی نطنزی دارای شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست به 
كالسه 217/89 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسن محلوجی نطنزی بشناسنامه 29 در تاريخ 1388/8/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ماشااهلل محلوجی 
نطنزی به ش��ماره شناسنامه 139، 2- آقای رضا محلوجی نطنزی به شماره شناسنامه 60، 
3- آقای تقی محلوجی نطنزی به شماره شناسنامه 101 فرزندان آن مرحوم 4- خانم افسانه 
محلوجی نطنزی به شماره شناسنامه 0-000959-123 دختر آن مرحوم، 5- خانم طاهره 

مظلوم به شماره شناسنامه 43 همسر آن مرحوم.
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 347                                          رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز

اعالم مفقودی )نوبت اول(
201/ 5 كارت معافيت خدمت وظيفه عمومی اينجانب صفر ابراهيمی فرزند علی متولد 

1358/6/22 و شماره كارت 12424281 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

 آگهی تأسیس
5/202 ش��ماره: 6056 آگهی تأس��يس ش��ركت فنی مهندس��ی خدمات كش��اورزی 
و مش��اوره ای و بازرگانی مهرگس��تر اردستان )س��هامی خاص( خالصه اساسنامه و 
اظهارنامه شركت فنی مهندسی خدمات كشاورزی و مشاوره ای و بازرگانی مهرگستر 
اردس��تان )س��هامی خاص( كه در تاريخ 89/4/31 تحت ش��ماره 762 با شناسه ملی 
10862023845 در اين اداره به ثبت رس��يده اس��ت و در تاري��خ 89/4/31 از لحاظ 
امضاء ذيل ثبت تكميل گرديده است و برای اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهی می شود. 1- موضوع شركت: انجام خدمات 
فنی مهندس��ی و مشاوره ای اداره جهاد كشاورزی و منابع طبيعی و انجام پروژه های 
آبياری تحت فش��ار تهيه و توزيع كود و قطعات كش��اورزی، پرورش ماهی، صدور 
پروانه گلخانه و امور دام، تأمين نيروی انسانی سازمانها و ادارات و اخذ و راه اندازی 
كلينيک گياه پزش��كی، طراح��ی و اجرا و نگهداری فضای س��بز و خدمات درخت 
كاری انجام پروژه های مطالعاتی و تحقيقاتی ادارات دولتی و خصوصی، صادرات و 
واردات كاالها، تهيه و توزيع غذا، اخذ تسهيالت از بانكهای دولتی و خصوصی صرفًا 
جهت تحقق اهداف ش��ركت، شركت در مناقصات و مزايدات، طرحها و پروژه های 
دولت��ی و خصوصی، اخذ و اعطای نمايندگی از و به ش��ركتهای دولتی و خصوصی، 
انج��ام امور خدماتی از قبيل طراحی، نظارت و اجرا، نقش��ه ب��رداری در زمينه امور 
زمين، س��اختمان و راهسازی، انجام پروژه های عمرانی، پاسخ به استعالمات نهادها 
و ارگانه��ای خصوص��ی و دولتی، انجام امور خدماتی ادارات و مؤسس��ات دولتی و 
خصوصی ش��امل نظافت و نگهداری امكان، تهيه و توزيع خوراك دام، اكتشاف ثبت 
و بهره برداری معادن.2- مركز اصلی ش��ركت: اردس��تان، خياب��ان امام خمينی )ره(، 
روبروی صندوق قرض الحسنه ش��هيد بهشتی طبقه فوقانی تجهيزات پزشكی رازی 
كد پستی: 8381958161 ،  3- سرمايه شركت: 1/000/000 ريال منقسم به 100 سهم 
ب��ا ن��ام هر يک به ارزش 10000 ريال كه 35 درصد آن نقداً پرداخت و بقيه از طرف 
صاحبان س��هام تعهد شده است. 4- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
5- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقای ناصر حبيبی الس��يبی به سمت رئيس هيئت 
مديره و خانم آمنه دهقانزاده به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقای شمس 
الدين مطيعی به س��مت نائب رئيس هيئت مديره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند 
و كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات با امضاء آمنه دهقانزاده و ناصر حبيبی السيبی 
رئي��س هيئ��ت مديره و با مهر ش��ركت معتبر خواهد بود. 6- اختي��ارات مديرعامل: 
خان��م آمنه دهقانزاده مديرعامل ش��ركت مجری مصوبات هيئ��ت مديره خواهد بود. 
7- بازرس��ان اصل��ی و علی البدل: آقای امين جعفری فرزند رضا به س��مت بازرس 
اصل��ی و آقای محمد حبيبی فرزند علی به س��مت بازرس علی البدل ش��ركت برای 
 مدت يكس��ال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی های شركت 

انتخاب گرديد.
م الف/ 157                               فدائی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

 
اعالم مفقودی

5/204 برگ سبز و سند خودروی سواری شخصی سيستم سمند ايكس 7 بشماره موتور 
 12487119657 و ش��ماره شاس��ی NAAC21CB59F704180 و ش��ماره ش��هربانی 

429 م 48 ايران 13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
 

ابالغ رأی
5/183 شماره دادنامه: 8909970354300467، ش��ماره پرونده: 8809980358301336، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 890160 شاكی: آقای كاظم عبدالهی به نشانی خ بعثت حسن آباد 
گاری كوچه شهيد محسنی پالك 46، متهم: آقای بشير احمدی به نشانی مجهول المكان، 
اتهام: خيانت در امانت، گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 

و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در اين پرونده آقای بشير احمدی تبعه افغانستان كه بعلت متواری و مجهول المكان بودن 
اطالعات هويتی بيش��تری از وی در دست نيست، متهم است به خيانت در امانت نسبت 
به اجناس تحويلی به ايشان از ناحيه شاكی آقای كاظم عبدالهی فرزند سعادت اله به شرح 
مندرج در برگ رس��يد تحويلی كه در پرونده ضميمه گرديده كه اتهام نامبرده با توجه به 
شرح شكايت شاكی، برگ رسيد ارائه شده، تحقيقات انجام شده و ساير محتويات پرونده 
محرز بنظر می رس��د لذا دادگاه مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به 
تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مدت ده روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی درهمين شعبه و سپس با انقضای بيست روز از تاريخ مذكور 

قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 6335                       بديحی- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
ابالغ رأی

5/167 شماره دادنامه: 8909970351500069، شماره پرونده: 8809980351500717، 
شماره بايگانی ش��عبه: 880717 خواهان: آقای سيدمحمود اسالمی پور با وكالت آقای 
س��يد اميرمسعود امام قيس به نشانی خ ش��يخ صدوق شمالی جنب ك بهار مقابل تاالر 
آئينه سابق دفتر وكالت خواندگان: 1. آقای بابک پيراسته فرزند مسعود به نشانی مجهول 
المكان 2. آقای مرتضی جعفری فرزند مجتبی به نش��انی مجهول المكان خواسته: الزام 
به انتقال گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای سيد محمود اسالمی پور با وكالت آقای سيد اميرمسعود امام 
قيس به طرفيت آقايان مرتضی جعفری و بابک پيراس��ته به خواس��ته الزام خواندگان به 
انتقال رسمی سندمالكيت اتومبيل سواری اپل استرا نقره ای رنگ به شماره انتظامی 486 
ج 32 تهران 11 نظر به اينكه دايره ش��ماره گ��ذاری پليس راهنمايی و رانندگی آخرين 
مالک رسمی اتومبيل را آقای مرتضی جعفری اعالم نموده و وی طبق مبايعه نامه مورخ 
86/2/19 اتومبيل را به آقای بابک پيراس��ته و آقای پيراس��ته نيز وفق مبايعه نامه مورخ 
87/5/26 اتومبيل را به خواهان فروخته است و با عنايت به اينكه عقودی كه برطبق قانون 
واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است و متعاملين به اجرای آن 
ملزم هس��تند دعوی خواهان مقرون به صحت تش��خيص و مستنداً به مواد 219 و 220 
قانون مدنی آقای مرتضی جعفری به انتقال رس��می سند اتومبيل مذكور به نام خواهان 
ملز می گردند در زمان انتقال سند خواهان موظفند دو ميليون ريال مابقی ثمن را به وی 
بپردازند. در خصوص دعوی خواهان به طرفيت آقای بابک پيراس��ته نظر به اينكه وی 
مالک رس��می اتومبيل نيس��ت تا بتوان وی را به انتقال سند اتومبيل ملزم نمود دعوی به 
وی توجهی نداشته مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی 

است.
م الف/ 6300                        سراج- رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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ب��ه گزارش فارس از اصفهان با توجه به قدمت و تأثير صنعت طال و تبعات و مزيت هايی 
كه برای كش��ور دارد اين س��ؤال در اذهان وجود دارد كه سكان بازار طالی ايران به دست 
كيست و به كجا می رود. اهميت طال مدت های مديدی است كه مورد توجه قرار گرفته و 
از صنعت های، دارای قدمت چند هزار ساله است. به عقيده تحليلگران، بازار طالی ايران 
با وجود هماهنگی نسبی با بازار جهانی و نيز جذاب بودن آن برای سرمايه گذاران داخلی، 
به بلوغ نرسيده و چندان به روز و كارآمد نيست كه همين امر موجب ايجاد اختالالتی در 

بازار طال و به تبع آن در اقتصاد ملی )به دليل نقش طال در آن( شده است.
قاچاق طال، سهم اندك ايران از صادرات طال، معضالت صنعت طال و جواهر و معامالت 
نه چندان ش��فاف در برخی از ايام سال مسايلی هس��تند كه صنعت و بازار طالی ايران را 
رن��ج می دهد كه به گفته تحليلگران، ناديده گرفت��ن ويژگی های، بازار طال و وضع قوانين 
ناكارآمد توس��ط قانونگذاران و نظارت ضعيف متوليان بازار طال از داليل اين امر شناخته 
ش��ده اس��ت. معضالت بازار طال موجب شده اس��ت با وجود قدمت 5 هزار ساله صنعت 
ط��ال در ايران و وجود معادن بس��يار غنی طال، اين فلز گرانبه��ای ايران، نقش چندانی در 

بازار جهانی نداشته باشد.
مصرف باالی طال در ایران، هیچ جایگاهی در جهان ندارد

صنعت طال يكی از پرس��ودترين صنايع در جهان ش��ناخته می شود كه از مزيت های نسبی 
آن می ت��وان به وجود ضايعات، عدم آاليندگی، اش��تغالزايی در محيط كوچک و س��رمايه 
اندك برای توليد اش��اره كرد. كش��ورهايی همچون هند،  تركيه، ايتاليا،  عربس��تان، چين و 
امريكا در صدر توليدكنندگان صنعت طالی جهان، هستند و در مقابل هند، چين، آمريكا، 
تركي��ه،  عربس��تان و ايران در صدر مصرف كنندگان قرار دارن��د كه می توان با نگاهی گذرا 
گفت: ايران تنها كشور بزرگ مصرف كننده است كه جايگاهی در بين بزرگان توليد كننده 

ندارد.
مصرف ساالنه طال در ایران 300 تن است

ب��ا توجه به اينكه ميزان گردش مالی صنعت طال و جواهر، يک هزار ميليارد دالر در جهان 
اس��ت اما در كش��ور 300 تن تخمين زده می ش��ود و از اين مقدار يک تن ش��مش طال و 
بقيه از بازيافت طالهای مس��تعمل اس��ت. اين در حالی اس��ت كه بعد از انقالب و شروع 
جنگ تحميلی، به علت ش��رايط خاص كش��ور اين صنعت دچار آس��يب جدی ش��د اما 
 اكنون نگاه مس��ئوالن تغيير كرده و تالش های مطلوبی، ب��رای احيای اين صنعت صورت 

گرفته است.
تقلید کورکورانه؛ صنعت طال را نابود می کند

افول صنعت طال در سال های گذشته و عقب ماندن كشور از عرصه های رقابتی بازارهای 
بين الملل، مش��كلی اس��ت كه از عواملی مانند: ضعف تكنولوژی ه��ای به كار رفته در اين 
بخش، بازاريابی ضعيف، واردات توليدات بی كيفيت به داخل كش��ور و ضعف كش��ور در 
طراحی الگوهای جديد و مورد پس��ند مشتريان جهانی، ريشه می گيرد. اما سؤال اين است 
چرا در حالی كه ايرانيان در زمينه طراحی و به كارگيری ظرافت های هنری، در طالسازی و 
صنعت ساخت جواهر و زيورآالت نيز شهره بوده و نمونه های برتر توليدی آنان، همچنان 
در موزه های جهانی می درخشد، امروزه از اين مزيت بی بهره مانده اند و به تقليد كوركورانه 

و بی رويه طرح ها و نمونه های خارجی می پردازند.
  طراحی ایرانیان سبب رونق طال و جواهر کشور می شود

يک كارش��ناس صنايع دس��تی در اين زمين��ه گفت: طرح ها و نقاش��ی های ايرانی به ويژه 
طرح ها و نگاره های دوران س��لجوقی، قابلي��ت فراوانی برای رونق دادن به طراحی طال و 
جواهر در كش��ور دارند. زينب حاجی صالحی با بيان اينكه جای برخی از نمادهای ايرانی 
در طرح های موجود خالی است، ادامه داد: اين حالت در بسياری از سبک های خارجی نيز 

رعايت می شود و آنها نمادهای ملی خود را در الگوهای مدرن پياده می كنند.
 حدود 50 درصد از طالی مورد نیاز کشور، در اصفهان ساخته می شود

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهرات استان اصفهان، در مورد وضعيت 
بازار طال در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: خوشبختانه تمام موانع برداشته شده و در حال 
حاضر اين اتحاديه بدون هيچ مشكلی به كار خود ادامه می دهد و برای بهتر شدن شرايط 
تالش می كند. علی زمردپوش، با اشاره به اينكه حدود 50 درصد از طالی مورد نياز كشور 
در اس��تان اصفهان ساخته می ش��ود، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين مقدار از طال در 
اس��تان اصفهان توليد می ش��ود، نياز است كه از اين اتحاديه حمايت های الزم به عمل آيد. 
وی بيان داش��ت: در حال حاضر مواد خام از خارج از كش��ور برای ما وارد نمی ش��ود و 
طالسازان مجبور هستند تا طالهای شكسته را آب كرده و طالهای جديد را بسازند كه در 

اين كار احتمال خطا وجود دارد.
  طالهایی که بدون استفاده،  در خانه  ایرانی ها ذخیره می شود

س��االنه 120 تن طال در خانه های ايرانی ها ذخيره می ش��ود و اين در حالی اس��ت كه اين 
مي��زان طال می تواند در چرخه اقتصادی كش��ور اش��تغالزايی فراوانی ايج��اد كند. اصفهان 
قطب صنعت طالس��ازی ايران محسوب می شود و می توان گفت: توليد بيش از 50 درصد 
زيورآالت طالی ايران در اصفهان صورت می گيرد. اين صنعت با توليد روزانه حدود 600 
كيلوگرم محصول، حدود 180 تن در سال توليد دارد و البته توليد با توجه به نوسان  قيمت 

طال و تغييرات تقاضای بازار و همچنين ميزان مصنوعات قاچاق وارداتی تغيير می كند.
  اشتغال بیش از 270 هزار نفر در تولید و عرضه طال در سطح کشور

در س��طح كش��ور بيش از 270 هزار نفر در عرصه توليد و عرضه طال و جواهر اش��تغال 
دارند و اين حالت اشتغال بيش از 270 هزار نفر در اين عرصه چگونگی نقش اين فرايند 

اقتصادی را در بخش های كالن اقتصادی كشور نشان می دهد.
  فعالیت 2 هزار کارگاه طالسازی در اصفهان

رئيس ش��ركت شهرك های صنعتی استان اصفهان، با اش��اره به اينكه امروزه مشكل اصلی 
خانواده ها و مس��ئوالن كشور، مسأله اشتغال است، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 2 
هزار كارگاه طالس��ازی در اصفهان مش��غول به فعاليت هستند كه برای 13 هزار نفر ايجاد 
اش��تغال كرده اند. نبی اله قائدی ادامه داد: توس��عه اين كارگاه ه��ا می تواند در امر صادرات 
فرصت های ش��غلی زيادی ايج��اد كند. وی با بي��ان اينكه روزانه بي��ش از 600 كيلوگرم 
مصنوعات طال و جواهر در اصفهان توليد می شود، تصريح كرد: اين در حاليست كه توليد 

اين مصنوعات در سال حدود 200 تن است
 اقدام برای ساخت شهرک طال در اصفهان، انجام گرفته است

رئيس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان طال و جواهرات استان اصفهان، با اشاره به اينكه 
در مورد استانداردس��ازی كارگاه های طال در استان اصفهان اقدامات مثبتی صورت گرفته 
اس��ت، اظهار داشت: يک هزار و 300 كارگاه طالسازی در استان اصفهان استانداردسازی 
ش��ده  اس��ت. علی زمردپوش، بيان داش��ت: اين كارگاه ها به اداره استاندارد استان اصفهان 
معرفی ش��ده  و با انجام مراحل و اقدامات مربوطه اس��تاندارد ش��ده اند. وی ادامه داد: سال 
گذش��ته استانداردس��ازی طال در اس��تان اصفهان آغاز و برای نخستين بار در سطح كشور 

صورت پذيرفت. 
رئيس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان طال و جواهرات استان اصفهان با اشاره به اينكه 
مش��كل استاندارد طالها در عيار آنها خالصه می ش��د، تصريح كرد: تخلفات انجام گرفته 
از س��وی س��ازندگان طال بس��يار اندك بود و تذكرات الزم در اين مورد به متخلفان داده 
شد. وی با بيان اينكه اقداماتی برای ساخت شهرك طال در اصفهان انجام شده است، بيان 
داش��ت: قسمتی از اين ش��هرك  كه حدود 100 كارگاه را شامل می شود، در حال واگذاری 

به متقاضيان است.
  قیمت طال در کشور وابسته به قیمت جهانی است

زمردپوش در مورد قيمت طال و سكه در بازار، اظهار داشت: قيمت طال در كشور وابسته 
به قيمت جهانی اس��ت و در بورس كش��ورهای خارجی تعيين می ش��ود و در صورتی كه 
قيمت در اين كش��ورها سير نزولی داشته باشد در تمام كشورها نيز اين امر اتفاق می افتد. 
وی ادامه داد: كش��ورهايی مانند: آفريقا، امريكا و انگلس��تان كه از منابع مهم طال در جهان 
ب��ه حس��اب می آيند، به ط��ور كلی بر قيمت طال تأثي��ر می گذارند و تعيي��ن كننده قيمت 
اين محصول محس��وب می شوند. رئيس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اينكه: احتم��ال كاهش قيمت طال طی روزه��ای آينده وجود 
 دارد، خاطرنش��ان كرد: كاهش قيمت س��كه می تواند تا بازگش��ت به قيمت اوليه آن يعنی 

280 هزار تومان امكان پذير باشد.
  42 خوشه طال، در اصفهان شناخته شده است

رئيس ش��ركت ش��هرك های صنعتی استان اصفهان، با اش��اره به اينكه در حال حاضر 42 
خوش��ه طال در استان اصفهان شناخته شده، تصريح كرد: سند راهبردی شش خوشه ديگر 
نيز فراهم ش��ده است. وی ادامه داد: ساماندهی كارگاه های طالسازی، از جمله 42 معضل 

شناخته شده در توليد طال و جواهر در اصفهان است.

ساالنه 120 تن طال، در خانه هاي ايراني ها ذخيره 
مي شود

من تبليغات را نه به عنوان سرگرمی يا نوعی هنر، بلكه 
ب��ه عنوان يک اطالع رس��انی می بينم. وقتی يک آگهی 
تبليغاتی را می نويس��م، نمی خواه��م بگوييد كه آن را 
خالقانه می بينيد، بلكه دوست دارم آن را آن قدر جالب 
بيابيد كه محصول موردنظر را بخريد. وقتی »اس��كينيز« 
س��خنرانی می كرد، م��ردم می گفتن��د: »چقدر خوب 
س��خنرانی می كند!« اما وقتی كه »دموستنس« سخنرانی 
می كرد، آنها می گفتند: »بايد در برابر فيليپ بايس��تيم.« 
در كتاب��م با عنوان اعتراف��ات يک مرد تبليغاتچی كه در 
سال 1963 منتشر شد، داستان چگونگی پيدايش شركت 
اگيل��وی و ماثر و اصولی را كه موفقي��ت اوليه ما بر آن 
مبتنی بود بيان كردم. آنچه كه در يک زمان، چيزی بيش 
از يک بوتيک تبليغاتی مبتك��ر در نيويورك نبود بعدها 
تبديل شد به يكی از چهار شركت بزرگ تبليغاتی جهان 
با 140 ش��عبه در 40 كش��ور! اصول ما به نظر كارا بود. 
اما من اين��ک پيرتر از آنم كه يک مجله فرانس��وی مرا 
به عنوان تنها بازمان��ده از گروه مردانی كه به گمان آنها 
در خدمت انقالب صنعتی بوده ان��د قرار دهد. در كنار 
افرادی از جمله: آدام اس��ميت، اديسون، كارل ماركس، 
راكفلر، ف��ورد و كينز! آيا در دنيای امروز س��ن زياد، از 
كيفيت كار من برای نوشتن پيرامون تبليغات می كاهد؟ يا 
برعكس، اين امر به من كمک می كند تا حقايق جاودانی 
تبليغات را از روش های گذرای آن جدا كنم؟ هنگامی 
كه من مغازه ام را در س��ال 1949 در خيابان مدريسون 
برپا كردم؛ بر اين باور بودم كه قبل از بازنشسته شدن من، 
تحوالت عمده ای در عرصه تبليغات رخ خواهد داد. تا 
حال، فقط يک تحول را می توان عمده خواند: تلويزيون 
به عنوان كاراترين رس��انه برای فروش اكثر محصوالت 
پا به ميدان گذاش��ته اس��ت. البته تغيي��رات ديگری نيز 
رخ داده اند و م��ن بايد درباره آنها هم توضيح دهم. اما 
اهميت آنها از سوی صاحبنظرانی كه در جست و جوی 
شيوه های نوين هستند با اغراق مطرح شده است. برای 
مث��ال، مفهوم تصوير نام تجاری كه من در س��ال 1953 
آن را به عرصه افكار عمومی كشاندم؛ واقعاً جديد نبود 
و كلود هاپكينز آن را 20 س��ال پيش��تر مطرح كرده بود. 
به همين ترتيب، اصطالح »انقالب مبتكرانه« كه در دهه 
پنجاه به »بيل بربناخ« و خود من نس��بت داده می شد به 
راحتی می توانست به آن. »دبليو. آيرويانگ« و »رابيكم« 
در دهه س��ی هم نسبت داده شود. در همين حال، بيشتر 
فنون تبليغات كه در زم��ان تأليف كتابم »اعترافات يک 
مرد تبليغاتچی« مؤثر بود امروز به كار می آيند. مصرف 
كنندگان هن��وز محصوالتی را می خرند كه به آنها قول 
چيز باارزش��ی در برابر پ��ول؛ زيبابی؛ تغذيه مناس��ب؛ 
رهايی از درد؛ موقعيت اجتماعی و امثال آن را می دهند. 
وضعي��ت در تمام دنيا نيز همين گونه اس��ت. با چنين 
اظهارنظری، من خطر مؤاخذه ش��دن از سوی جاهالنی 
كه فكر می كنند هر روش تبليغاتی كه بيش از دو س��ال 

مورد استفاده قرار گيرد، به طور قطع منسوخ شدنی است 
را ب��ه جان می خرم. آنها ي��ا آگهی های تلويزيونی و با 
تكيه بر نوع برشی از زندگی، نمايش و نماهای درشت 
آدم های سخنگو )چهره های حراف( انتقاد می كنند و 
چشم خود را بر روی حقيقت می بندند. كه اين روش ها 
هنوز زنگ صندوق فروشگاه ها را به صدا درمی آورند. 
اگر آنها اشعار هوراس را خوانده باشند، خواهند گفت كه 
من آدم كج خلق و غرغرويی هستم كه با وجود نرسيدن 
ب��ه بلوغ می خواهم راه و رس��م روزگار را ارزيابی و با 
ايفای نقش يک منتقد، نس��ل جديد را اصالح و هدايت 
كنم! خب كه چی؟ هميشه ديوانه های پرسر و صدايی 
دور و بر صنعت تبليغات بوده اند. تجارت متكی به سهام 
آنها شامل: شوخی نژادی، طراحی هنری عجيب و خارج 
از قاعده، نكوهش تحقيق و ادعای نابغه بودن است. اينان 
به ندرت معلوم می ش��وند، چون مجذوب مش��تريانی 
می گردند كه گول لفاظی های آنان را خورده اند و البته 
مسئوليت نتايج حاصله در فروش را به عهده نمی گيرند. 
تالش های تبليغات آنها در مهمانی های نيويورك، سان 
فرانسيسكو و لندن مورد توجه قرار نمی گيرند. ولی در 
ش��يكاگو كمتر آن را جدی می گيرند. در روزهايی كه 
من در تالش ها و مبارزات هوشمندانه مجله نيويوركر 
ورزيده می ش��دم، قهرمان اين گ��روه بودم، اما وقتی در 

رشته تبليغات در رسانه های جمعی فارغ التحصيل شدم 
و كتابی نوش��تم ك��ه در آن ارزش فراوانی برای تحقيق 
قايل شدم، مايه عذابشان گشتم. من خيال خود را با اين 
فكركه از مجموع آنها فروش بيش��تری داشته ام، راحت 
می كنم. برخی اوق��ات به خاطر تحميل »قواعد«، مورد 
حمله قرار می گيرم. هيچ چيز فراتر از حقيقت نيس��ت. 
م��ن از قوانين و مقررات متنف��رم. تمامی آن چه كه من 
انجام می دهم گزارشی درباره واكنش مصرف كنندگان 
نس��بت به محرك های مختلف است. من شايد به اين 
آگهی نويس بگويم: »تحقيقات نشان می دهد آگهی هايی 
كه افراد مشهور در آن شركت می كنند از لحاظ ترغيب 
مصرف كنندگان به خريد، پايين تر از حد ميانگين اند. آيا 
مطمئنی كه می خواهی از يک فرد مشهور استفاده كنی؟ 
آيا اين يک قانون اس��ت؟« يا ش��ايد به يک مدير هنری 
بگويم: »تحقيقات نش��ان می دهد كه اگر طرح به رنگ 
مش��كی در زمينه سفيد باشد نسبت به وقتی كه طرح به 
رنگ سفيد در زمينه مشكی قرار می گيرد افراد بيشتری 
آن را می خوانند. «ش��ايد اين يک نكته هشداردهنده و 
آگاهی بخش باش��د، ولی به سختی می شود آن را يک 
قانون خواند. در انگلستان قرن هجدهم، گروهی از ماماها 
تالش زيادی در جهت كاهش نرخ مرگ و مير نوزادان و 
مادران به هنگام وضع حمل، نسبت به رقبايشان به عمل 

آوردند. آنها رازی داش��تند كه ب��ا تعصب از آن مراقبت 
می كردند؛ تا اينكه يک دانشجوی كنجكاو پزشكی بر بام 
زايش��گاه رفت و از نورگير، چنگک زايمان )فورسپس( 
را ك��ه اختراع كرده بودن��د، ديد. راز، به نف��ع ماماها و 
بيمارهايشان، برمال شده بود. متخصصان زنان و زايمان 
امروز اكتشافاتشان را مخفی نمی كنند، بلكه آن را منتشر 
می كنند. من از همكارانم سپاس��گزارم كه به من اجازه 
دادند تا اسرار خود را منتشر كنم. اما بايد اضافه كنم كه 
نظريات موردی كه بيان ش��ده اند، الزاماً منعكس كننده 

نظريات علمی شركتی نيست كه مرا استخدام می كند.
چه نوع تبلیغی موجب فروش می شود؟ 

ف��رض كنيد كه كارتان را امروز صبح با حضور در بنگاه 
تبليغاتی من آغاز كرده ايد و در دفتر من لميده ايد تا توصيه 
هايی را بشنويد. من با توضيحات كلی درباره چگونگی 
انج��ام دادن كارتان ش��روع خواهم ك��رد. در فصل های 
بعدی درباره س��اختن تبليغات برای مج��الت، روزنامه 
ها، تلويزيون و راديو توصيه های مشخص تری به شما 
خواهم كرد. می خواهم از شما به خاطر ساده كردن بيش 
از حد برخی موضوعات بسيار پيچيده و همين طور برای 
تنگ نظری در روش خ��ودم و اصرار بر خالصه كردن، 
معذرت بخواهم. ما هر دو عجله داريم. اولين چيزی كه 
بايد بگويم اين است كه شايد شما اهميت تفاوت بين دو 
آگهی را متوجه نشويد. »جان كيپلز«، سردمدار آگهی ها 
می گوي��د: »من يک آگهی را ديده ام ك��ه نه دو برابر، نه 
س��ه برابر بلكه نوزده و نيم برابر ديگری، موجب فروش 
شد. هر دوی اين آگهی ها فضای يكسانی را اشغال كرده 
بودند. هر دو در يک نشريه به چاپ رسيدند. هر دو، مزين 
به عكس بودند. برای هر دو متن های دقيقی نوشته شده 
ب��ود. تفاوت در اين بود كه يكی ابزار درس��ت و ديگری 
ابزار غلطی را به كار گرفته بود.« تبليغات غلط می تواند 
عماًل ميزان فروش يک محصول را كاهش دهد. شنيده ام 
كه »جروج هی براون«، كه زمانی رئيس تحقيقات بازاريابی 
در شركت فورد بود، آگهی ها را به طور يكی در ميان، در 
مجله »ريدرز دايجس��ت« به چاپ رساند. در پايان سال، 
كس��انی كه آگهی را نديده بودند، نس��بت به كسانی كه 
ديده بودند اتومبيل های فورد بيشتری خريداری كردند. 
در يک تحقيق ديگر معلوم شد كه مصرف يک نوشيدنی 
خاص در ميان افرادی كه آگهی آن را در ياد داشتند، كمتر 
از افرادی ب��ود كه آن را فراموش كرده بودند. توليدكننده 
نوشابه، ميليون ها دالر صرف تبليغاتی كرده بود كه باعث 
فروش نرفتن آن می شد. من گاهی شگفت زده می شوم 
كه گويی توطئه ای تلويحی، بين مشتريان، مطبوعات و 
بنگاه های تبليغاتی در جريان است تا از چنين تجربه ها 
و آزمون های جانانه ای، دوری كنند. همه افراد درگير امر 
تبليغات، سهم معينی در تداوم اين افسانه دارند كه: همه 
آگهی های تبليغاتی، فروش را به نحوی باال می برند، اما 

اين طور نيست.

چه نوع تبلیغاتی موجب فروش می شود
اقتصاد امروز

در عصری كه ميلياردها نفر، دغدغه س��ير كردن شكم 
خود را دارند و داش��تن يک سرپناه كوچک و زندگی 
مختصر، آرزويشان است؛ شمار اندكی )البته در مقايسه 
با خيل عظيم تهيدس��تان( آنقدر پول و ثروت دارند كه 
حساب آن از دستشان بيرون است. نمی دانند با اين همه 
ثروت چه كنند و پيوسته در حال افزودن بر آن هستند. 
ش��مار كس��انی كه در سراس��ر جهان، دست كم يک 
ميليون دالر ثروت دارند، س��ال گذشته ميالدی از مرز 
10 ميليون نفر گذش��ت. به گزارش »آسوشيتدپرس«، 
مجموع ثروت ميليونرهای جهان، سال گذشته به حدود 
41 تريليون دالر رس��يد كه در مقايسه با سال پيش از 
آن 9 درص��د افزايش يافت. ميانگين ثروت 10 ميليون 
ثروتمند جهان به بيش از 4 ميليون دالر رسيد كه بيش 
از هر زمان ديگری در گذش��ته بود. ش��مار ميليونرها 
در اقتصادهای در حال توس��عه هند، برزيل و چين با 
سرعت بيش��تری افزايش می يابد. تعداد ميليونر ها در 
هند حدود 23 درصد افزايش يافت. البته امريكا هنوز 
از اي��ن نظر درصدر قرار دارد. يک نفر از هر 3 ميليونر 
جه��ان در  امريكا زندگی می كند. در مجموع از هر 10 
ميليونر يک نفر به آفريقا، خاورميانه و آمريكای التين 
تعلق دارد. در سال 2007 تعداد ميليونرهای جهان 600 
هزار نفر بيش از سال 2006 شد و به 10 ميليون و يک 
نفر رس��يد كه در مقايسه با س��ال پيش از آن 6 درصد 

افزايش داشت.

روس ها آمده اند
در فهرست 25 نفر اول ثروتمندان جهان، 4 امريكايی 
حضور دارند كه البته 2 نفرش��ان مكان های اول و سوم 
را به خود اختصاص داده اند. »وارن بوفت« با 62 ميليارد 
دالر ثروت، پولدارترين فرد جهان است و »ويليام گيتس« 
كه تا مدت ها نفر اول بود، حاال با 58 ميليارد دالر سوم 
است. يک مكزيكی به نام »كارلوس اسليم هلو« با 60 
ميليارد دالر دارايی نفر دوم است. در بين 25 نفر اول، 
4 هندی جا خوش كرده اند. نفرات چهارم، پنجم، ششم 
و هفتم را هندی ها تشكيل می دهند. »الكشمی ميتال« با 
داش��تن 45 ميليارد دالر ثروت، پولدارترين مرد هندی 
است. البته او در انگليس اقامت دارد. 3 ثروتمند هندی 
ديگر، همگی در كش��ور خودشان زندگی می كنند. در 
هند، روزبه روز ميان ثروتمندان و فقرا فاصله بيش��تری 

ايجاد می شود.
حاال می توانيد در هند انسان های خيلی خيلی ثروتمند 
ببينيد و در نزديكی شان مردم تهيدست را هم مشاهده 
كنيد. اين صحنه ها در هند امروز عادی شده است. در 
جمع 25 ثروتمند اول جهان، روس ها بيش��ترين مكان 
را دارند. در اين جمع نام 7 روسی به چشم می خورد. 
روس های ثروتمند خيلی س��ريع پولدارتر می شوند و 
پيوسته به شمار آنها افزوده می شود. »اولگ دريپاسكا« 
با 28 ميلي��ارد دالر دارايی، ثروتمندترين فرد روس��ی 
است. پس از او »رومان آبراموويچ« مالک روس باشگاه 
چلس��ی ق��رار دارد. آبراموويچ ب��ا 23/5 ميليارد دالر 
ثروت پانزدهمين مرد ثروتمند جهان است. او شهرت 
س��ال های اخير خود را از راه فوتبال و خريد باش��گاه 
چلسی كسب كرده است. بی علت نيست كه درصدی 
از پ��ول خود را صرف اين باش��گاه و خريد بازيكنان 
گران قيمت می كند. آبراموويچ 41 سال دارد. »وليد بن 
طالل آل س��عود« از عربستان با 21 ميليارد دالر ثروت 

در مكان نوزدهم قرار دارد. در فهرست 25 نفر اول، نام 
يک سوئدی، يک اسپانيايی، يک آلمانی و 2 هنگ كنگی 

هم به چشم می خورد.
مسن ترین ثروتمندان 

»كرك كركوديان« از امريكا كه چهل و يكمين ثروتمند 
جهان اس��ت، 90 س��ال دارد و در جم��ع ثروتمندان، 
مسن ترين فرد است. »كارل آلبوخت« از آلمان دهمين 
مرد ثروتمند جهان با 27 ميليارد دالر دارايی، 88 سال 
دارد و دومين س��المند ثروتمند جهان به شمار می آيد. 
البته يک امريكايی همس��ن او را هم بايد نام ببريم كه 
مكان 62 ثروتمندان را به خود اختصاص داده اس��ت. 
او »چيرز« نام دارد و دارايی هايش بيش از 12/6 ميليارد 
دالر است. »آلبوخت« آلمانی و »بتن كو« فرانسوی 85 
سال دارند و از لحاظ ثروت، نفرات شانزدهم و هفدهم 
جهان هستند. »جک تيلور« امريكايی نيز 85 سال دارد، 

اما چهل و ششمين فرد ثروتمند جهان است.
جوان ترین ثروتمندان 

در فهرس��ت 100 نفر اول، »سرگئی برين« از امريكا با 
34 سال س��ن، جوان ترين ثروتمند است. او با داشتن 
18/7 ميليارد دالر، س��ی و دومي��ن فرد ثروتمند جهان 

به شمار می آيد. در اين فهرست، رومان آبراموويچ 41 
ساله دومين فرد جوان است. »ديميتری ريبولووف«، نفر 
پنجاه و هش��تم، همس��ن آبراموويچ است و فقط چند 
روزی از او مس��ن تر اس��ت. اين روسی، 12/8 ميليارد 
دالر ثروت دارد. چهارمين جوان ثروتمند، يک سوئيسی 
به نام »ارنستو برتارلی« است كه با 42 سال سن، 10/3 
ميليارد دالر ثروت دارد و مكان هفتاد و پنجم ثروتمندان 

جهان را به خود اختصاص داده است.
برلوسکنی، نفر 90

در ميان ايتاليايی ها، »ميش��له فرررو« با 11 ميليارد دالر 
دارايی ثروتمندترين ايتاليايی است. او 81 سال دارد و 
در كش��ور موناكو زندگی می كند. اما در فهرست 100 
نفر اول، »سيلويو برلوسكنی« )نخست وزير ايتاليا( يكی 
از مش��هورترين چهره هاس��ت. او مالک باشگاه ميالن 
نيز هست و داشتن باشگاهی همچون ميالن، خودش 
سبب شهرت جهانی برای وی می شود. برلوسكنی  71 

ساله، 9/4 ميليارد دالر ثروت دارد.
پولدارترین مرد جهان در خانه ای ارزان و قدیمی 

»وارن بوفت« حاال ثروتمندترين مرد جهان است. او كه 
زمانی شريک و دوست بيل گيتس بوده، شايد فكرش را 
هم نمی كرد كه روزی ثروتش بيش از بيل گيتس شود. 
او س��ی ام ماه اوت 1930 در اوماهای نبراس��كا به دنيا 
آمد. پدرش هووارد و مادرش ليال نام داشت. وقتی 13 
س��اله بود، روزنامه می فروخت تا به خرج خانواده اش 
كمک كند. از نوجوانی با بازار آشنا شد. والدينش او را 
به مدرسه كار و دانش فرستادند و آنجا شخصی به نام 
»بنيامين گراهام«  مربی اش شد. گراهام تأثير زيادی روی 
بوفت گذاشت و اين پسر مريد او شد. تأثير گراهام بر 
بوفت به اندازه ای بود كه او گفت: من 15درصد خودم 
و 85 درص��د گراهام هس��تم. به توصيه گراهام بود كه 
بوفت وارد كار بازار س��هام شد. بوفت در سال 1952 

با »سوزان تامسون« ازدواج كرد كه حاصلش 2 پسر و 
يک دختر اس��ت. اين زوج از س��ال 1977 جدا از هم 
زندگی كردند، ام��ا از هم طالق نگرفتند تا اين كه در 
ژوئيه 2004 سوزان درگذشت. در سال 2006 بوفت در 
سالروز 76 سالگی اش با »آستريد منكز« يک پيردختر 
60 ساله ازدواج كرد. بوفت ثروت عظيم خود را عمدتًا 
از طريق سرمايه  گذاری در بازار سهام به دست آورده 
اس��ت. او به ويژه از 2005 تا 2006 به سرعت پولدار 
ش��ده به طوری كه حاال در جدول ثروتمندان جهان با 
62 ميليارد دالر دارايی، ثروتمندترين مرد جهان است. 
وارن بوف��ت، با وجود داش��تن اين همه ثروت س��اده 
زندگی می كند. او رئيس يک ش��ركت به نام »بركشاير 
هاتاوی« اس��ت و ماهی 8 ه��زار دالر حقوق می گيرد 
كه در مقايس��ه با حقوق ديگر مديران ش��ركت ها رقم 
ناچيزی است. او همچنان در خانه ای زندگی می كند كه 

در سال 1958 با پرداخت 31500 دالر خريد.
ارزش اين خانه اكنون 700 هزار دالر اس��ت. در سال 
2006 ي��ک نش��ريه گزارش كرد: بوف��ت تلفن همراه 
ندارد و روی ميزش رايانه نيس��ت و خودش رانندگی 

می كند.

یک لبنانی االصل  امپراطور مخابرات مکزیک 
كارل��وس اس��ليم هلو، دومين مرد ثروتمن��د جهان كه 
مكزيكی اس��ت، مانند نفر اول خيلی سريع خود را در 
جم��ع 5 مرد ثروتمند جهان قرار داده اس��ت. از اوايل 
2007 تا اوايل 2008، حدود 11 ميليارد دالر بر ثروتش 
افزوده شد. رقابت برای كسب عنوان ثروتمندترين مرد 
جهان در سال 2007 بسيار نزديک و شديد شد و اين 
م��رد مكزيكی خود را تا جايگاه دومی باال كش��يد. او 
60 ميلي��ارد دالر ثروت دارد. بيل گيتس كه 13 س��ال 
ثروتمندترين مرد جهان بود، حاال از مرد مكزيكی هم 
عقب مانده و به جايگاه س��ومی س��قوط كرده است. 
كارلوس سرمايه گذار در مخابرات است و از اين طريق 
ث��روت عظيم خ��ود را اندوخته اس��ت. او در صنعت 

ارتباطات مكزيک حرف اول را می زند.
پدر كارلوس يک مسيحی لبنانی بود كه در 14سالگی 
به مكزيک مهاجرت كرد و در س��ال 1911 يک مغازه 
خشكبار در پايين شهر مكزيكو باز كرد. او و همسرش 

6 فرزند داشتند كه كوچک ترين آنها كارلوس بود.
موفقيت بزرگ مالی اسليم كارلوس از زمانی آغاز شد 
كه او هدايت يک گروه س��رمايه گذار از جمله فرانس 
تل��ه كام را برای خريد ش��ركت ارتباطات مكزيک در 
سال 1990 به عهده داش��ت. اين شركت »تلمكز« نام 
دارد و اكنون خدمات 90 درصد خطوط تلفن مكزيک 

را سرويس می دهد و اپراتور آنهاست.
كارلوس اس��ليم فارغ التحصيل رشته مهندسی دانشگاه 
مل��ی مكزيک اس��ت. او در س��ال 1967 با دختری به 
نام »س��ميه دوميت« ازدواج كرد كه حاصلش 6 فرزند 
اس��ت. آنها 32 سال به خوش��ی با هم زندگی كردند 
تا اين كه س��ميه در س��ال 1999 به علت بيماری كليه 
درگذش��ت. كارلوس اسليم يک س��خنران مشهور در 
زمين��ه عقب افتادگی اقتصادی و فنی مكزيک اس��ت. 

در يكی از تازه ترين س��خنرانی هايش، به اين موضوع 
پرداخت كه چرا برای فارغ التحصيالن دانش��گاهی در 
مكزيک ش��غل وجود ندارد كه اين وضع خشكسالی 
مغزی ايجاد كرده و سبب مهاجرت مغزها به خارج از 

مكزيک شده است.
حمایت والدین از بیل گیتس 

در ميان ثروتمندان جهان، ش��ايد بي��ل گيتس از همه 
مش��هورتر باش��د. مردی كه حدود 16 س��ال درصدر 
ج��دول پولدارهای جهان قرار داش��ت. ب��ا اين دوام 
صدرنش��ينی بايد هم بسيار مشهور باشد. اما حاال مرد 
شماره 3 جهان در باشگاه ثروتمندان است. بيل گيتس 
در 28 اكتبر 1955 در س��ياتل واشنگتن به دنيا آمد. او 
رئيس مايكروس��افت است و اين ش��ركت نرم افزاری 
را ب��ه اتفاق )پ��ل آلن( بنيان نهاد. وی مهندس ارش��د 
نرم افزار و از مشهورترين كسانی است كه در رايانه های 
شخصی انقالب ايجاد كردند. بيل گيتس مردی خبرساز 
و جنجالی اس��ت كه همين سبب شده است ناشران به 
سراغش بروند و كتاب هايی درباره او و كارهايش منتشر 
كنند. گرچه گيتس از سوی خيلی ها مورد تحسين قرار 
گرفته، اما شمار زيادی از دست اندركاران صنعت رايانه 

از تاكتيک های حرفه ای او انتقاد كرده اند.
بيل گيتس در سال 2000 از سمت خود در مقام رئيس 
اجرايی مايكروسافت كناره گيری كرد و همان سال بنياد 
»بيل ملديناگيتس« را تأسيس كرد؛ كه كارش تحقيقات 

علمی و اجرا كردن برنامه های خيرخواهانه است.
گيتس به كارش به عنوان مهندس ارشد نرم افزار ادامه 
داده است. او در ژوئن 2006 اعالم كرد كار تمام وقت 
خود را در مايكروسافت به پاره وقت تبديل خواهد كرد 
تا بيشتر وقت خود را صرف بنيادش كند. آخرين باری 
كه وی به طور تمام وقت در مايكروس��افت كار كرد، 
27 ژوئن 2008 بود. بيل گيتس، در خانواده ای ثروتمند 
به دنيا آمد. پدرش وكيلی برجس��ته و مادرش مدرس 
دانشگاه بود. »ماكس��ل«، پدربزرگش رئيس يک شعبه 
از بانک ملی امريكا بود. وقتی )بيل( بچه بود، والدينش 
خواب وكالت برايش ديدند. وقتی كالس هش��تم بود، 
مدرسه اش يک ترمينال تله تايپ خريداری كرد كه به 
رايانه  مادر جنرال الكتريكس، متصل می شد. گيتس به 
 )Basic( در مرحله بيسيک GE سيستم برنامه نويسی
عالقمند و از كالس رياضی دور ش��د تا عالقه اش را 
دنبال كند. او اولين برنامه رايانه اش را در مدرسه نوشت 

كه كاربران را قادر می كرد به بازی رايانه ای بپردازند.
بيل گيتس، در س��ال 1973 از دبيرس��تان »ليک سايد« 
با وضعي��ت ممتاز فارغ التحصيل ش��د. وی در آزمون 
ورودی كالج های امريكا از مجموع 1600 امتياز موفق 
به كس��ب 1590 امتياز ش��د و به كالج  هاروارد رفت. 
در هاروارد، با اس��تيو بالمر، ش��ريک كاری آينده خود 
آشنا شد، همچنين در هاروارد »كريستف پاپا ديمينزيو«، 
دانشمند رايانه را، مالقات كرد. وی در دانشگاه به فكر 
برنامه های درس��ی نبود، و بيش��تر وقت��ش را به كار با 

رايانه های دانشگاه می گذراند.
در سال 1975 بيل گيتس و پل آلن، يک شركت نرم افزار 
رايانه ای تأسيس كردند. البته بيل در اين باره با والدينش 
مشورت كرده بود و هنگامی كه آنها ديدند وی چقدر 
به تأس��يس اين شركت عالقه دارد، به حمايت مالی از 

او پرداختند.

ميلياردرهای جهان چه کسانی هستند؟
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  جام استانکوویچ:
 بسکتبال ايران چهارم شد

سرپرست هیأت شناي اصفهان خبر داد:
ايجــاد 10 پايگاه قهرمــاني شنا 

در سطح استان اصفهان

در ديدار رده بندی ششمين 
بسكتبال  رقابت های  دوره 
اس��تانكوويچ كه در چين 
برگزار ش��د، 2 تيم چين و 
اي��ران به مصاف هم رفتند 
كه اين بازی را ملی پوشان 
اي��ران با شكس��ت 76 بر 
58 ب��ه پايان رس��اندند و 
چهارم ش��دند. تي��م ايران 
در كوارترهای اول و دوم، 
ب��ازی خوبی را انجام داده 
و با نتاي��ج )18 بر 10( و 

)19 بر 17( به برتری رس��يده بود، اما در نيمه دوم مسابقه و به يكباره، بازی را 
از دست داد و در كوارتر سوم و چهارم با نتايج )27 بر 10( و )22 بر 11( برابر 
چين شكس��ت خورد.تيم ايران هر 4 ديدار خود در اين رقابت ها را با شكست 
پشت سر گذاشت. ديدار فينال اين رقابت ها نيز ميان 2 تيم استراليا و اسلوونی 

عصر امروز برگزار می شود.

سرپرس��ت هيأت ش��نا، 
ش��يرجه و واترپلو استان 
اصفهان گف��ت: به جاي 
ايجاد فشار براي در اختيار 
گرفتن استخر انقالب، 10 
پاي��گاه قهرماني ش��نا در 
سطح استان فعال مي كنيم. 
علي مختاري در گفتگو با 
ف��ارس در اصفهان اظهار 
داش��ت: با وج��ود اينكه 
اس��تخر انقالب مي تواند 
ي��ک منبع درآم��د پايدار 
براي هيأت ش��نا باشد اما 
با اين تفكر كه اگر اس��تخر انقالب نباشد، نمي توان هيچ كاري انجام داد، مخالف 
هس��تيم. وي با بيان اينكه فعال كردن 10 پايگاه قهرماني ش��نا در س��طح استان و 
شهرس��تان ها، در دستور كار اين هيأت قرار دارد، افزود: در نظر داريم بيش از 50 
سانس شنا از اداره كل تربيت بدني دريافت كنيم تا خروجي آن حداقل 500 شناگر 
باش��د. مختاري با اشاره به مش��كالت موجود در هيأت شناي استان اصفهان بيان 
داشت: با معاون توسعه امور ورزش اداره كل تربيت بدني جلساتي را برگزار كرده 
و به جمع بندي هايي رسيده ايم تا وضعيت شناي اصفهان به شكلي دربيايد كه در 
خور نام اصفهان باشد. بعد از استعفاي غالمرضا حسيني از سرپرستي هيئت شنا، 
شيرجه و واترپلو استان، علي مختاري به عنوان سرپرست اين هيأت منصوب شد. 
مختاري پيش از اين رياس��ت هيأت ژيمناستيک اصفهان را برعهده داشته است. 
سرپرس��ت جديد هيأت شنا در حالي از ايجاد راهكار براي برطرف كردن مشكل 
)در اختيار نداش��تن استخر قهرماني انقالب( صحبت مي كند كه، سرپرست سابق 
اين هيأت، ش��فاف نبودن كار مديران اداره كل تربيت بدني، در خصوص اس��تخر 

انقالب و مهيا نبودن ابزار الزم را دليل استعفايش اعالم كرده بود.

ورزشی

 فرانس��ه به درخواس��ت فدراس��يون 
بين المللی فوتبال »فيفا«، برای اولين 
بار سيس��تم اس��تفاده از پنج داور در 
مس��ابقات فوتبال را در جام حذفی 
خود تجربه كرد.فيف��ا تصميم گرفته 
اس��ت برای جلوگيری از اشتباهات 
داوری رخ داده در رقابته��ای فوتبال 
جام جهان��ی 2010 آفريقای جنوبی 
ك��ه در برخی موارد ب��ه تغيير نتايج 
منجر ش��د از سيس��تم پن��ج داوری 
اس��تفاده كند. قرار اس��ت دو داوری 

كه به س��ه داور س��نتی اضافه شده اند در خطوط عرضی زمين فوتبال و نزديک 
دروازه ه��ا قرار بگيرند و به اين ترتيب عبور توپ از خط دروازه را تش��خيص 
دهند. در اولين ديدار برگزار شده در فرانسه با پنج داور نتايج مثبتی بدست آمده 
اس��ت به طوری كه، با هماهنگی داور پنجم كه مشرف به محوطه جريمه بود و 
داور وس��ط يک ضربه پنالتی صحيح اعالم ش��د. با اين حال برخی بازيكنان به 
اين سيستم بدبين هستند و دليل اين امر را برخی اشتباهات داوری رخ داده در 
اين بازی می دانند. در فرانس��ه حتی برخی مقامات فدراسيون فوتبال خواستار 
آزمايش داوری ويدئويی نيز شده بودند اما فيفا با اين درخواست مخالفت كرد.

با اين حال فيفا وعده داده است، در ماه اكتبر اين مسأله را بررسی كند.

كنفدراس��يون فوتبال آسيا ) AFC ( با ارسال نامه ای به كميته روابط بين الملل 
فدراسيون فوتبال، شرايط پيش فروش بليت مسابقات جام ملت های 2011 قطر 
را اعالم كرد. در اين نامه با اعالم اينكه فروش اينترنتی بليت مس��ابقات فوتبال 
جام ملت های 2011 آس��يا از روز 25 ژوالی 2011 )3 مرداد 1389( آغاز شده 
است، شرايط اين كار به شرح زير اعالم شده: متقاضيان می توانند با مراجعه به 
آدرس www.afcasiancup.com در قسمت »tickets« كليک كرده و بليت 
مس��ابقه را در هر ورزش��گاهی كه مدنظر دارند تهيه كنند. قيمت بليت متناسب 
با جايگاه های مختلف از 5 تا 150 ريال قطری تعيين ش��ده اس��ت كه در اختيار 
عالقمندان به فوتبال قرار می گيرد.مس��ابقات فوتبال جام ملت های 2011 آسيا 
كه از 7 تا 29 ژانويه به ميزبانی كش��ور قطر برگزار می ش��ود، در پنج ورزشگاه 
خليفه، السد، الغرافه، الريان و قطر برگزار خواهد شد. تيم ملی فوتبال كشورمان 
 نخس��تين بازی خود را در ورزش��گاه الريان ش��هر دوحه مقابل ع��راق برگزار 
می كند. ورزش��گاه قطر ش��هر دوحه ميزبان ديگر ديدارهای ملی پوشان فوتبال 
ايران، در مرحله گروهی مس��ابقات جام ملت های آسياس��ت، ديدارهايی كه به 

ترتيب مقابل كره شمالی و امارات خواهند داشت.

كي��م جونگ هان، احتماالً حس��رت 
دونگا و ماردونا را می خورد كه پس 
از بركن��اری از تيم مل��ی به زندگی 
عادی خود بازگش��ته اند. به گزارش 
ايسنا و به نقل از تايمز سوف اينديا، 
س��رمربی كره ش��مالی پس از نتايج 
ضعي��ف و البته قابل پي��ش بينی در 
جام جهانی 2010 روزهای دشواری 
را پش��ت س��ر می گذارد. بر اساس 
پايگاه خبری هند، سرمربی  نوش��ته  
كره ش��مالی نه تنها از س��مت خود 
بركنار ش��ده بلكه از س��وی مقامات 
اين كش��ور؛ تحقير ش��ده و به عنوان كارگر س��اختمانی )بدون دستمزد( به كار 
مشغول اس��ت. پس از پايان جام جهانی شرايط برای اين مربی تا حدی دشوار 
ش��د كه »جونگ هان« به اطرافيانش گفت می ترسد همين روزها او را دستگير 
و اعدام كنند. بر اس��اس برخی اخبار تأييد نش��ده، تمام بازيكنان حاضر در جام 
جهانی كه در هر سه ديدار خود در اين رقابت ها متحمل شكست شدند، به كار 

در شرايط سخت و دشوار محكوم شده و شرايط مناسبی ندارند.
بازيكنان پس از بازگش��ت به كشورش��ان، 6 ساعت برای مردم سخنرانی كردند 
و درب��اره شكس��ت در جام جهانی توضيح دادند و بيش��تر بازيكنان تقصيرها را 
ب��ه گردن مرب��ی انداختند. در حالی كه پس از موفقيت اين كش��ور در راه يابی 
 ب��ه جام جهانی پس از 44 س��ال در پيونگ يانگ جش��ن عمومی برگزار ش��د. 
به نظر می رس��د اوضاع فوتبالی اين كشور در آستانه جام ملت های آسيا چندان 
مناسب نيست. تيم ملی كره شمالی در جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی با سه 
شكس��ت و دريافت 12 گل و به ثمر رساندن تنها يک گل با اين رقابت ها وداع 

زودهنگامی داشت.

سرمربی تيم ملی فوتبال ايران گفت: 
با برنامه ريزی های انجام شده سعی 
خواهيم كرد تمامی بازی های ليگ را 
از نزديک تماشا كنيم تا ضمن بررسی 
وضعيت بازيكنان ملی پوش، نفرات 
مستعد و بازيكنان آماه تيم های ديگر 
را به تيم ملی فرا خوانيم. افشين قطبی 
در گفتگو با ايرنا، افزود: هدف من و 
ديگر همكارانم در تيم ملی اين است 
ك��ه از نزديک رقاب��ت تيم های ليگ 
برتری را تماش��ا كنيم تا به ش��ناخت 

كافی از وضعيت بازيكنان ايرانی برسيم. البته در اين ميان عملكرد ملی پوشان را 
به دقت بررس��ی خواهيم كرد و در صورت شناسايی چهره های جديد و مستعد، 
بدون ش��ک آنه��ا را نيز به تيم ملی دع��وت می كنيم. وی ادام��ه داد: اين وظيفه 
س��رمربی تيم ملی است كه بازی ها را دنبال كند و حضور من نشان می دهد، در 
تيم ملی، به روی بازيكنانی كه آماده هستند باز بوده چرا كه اين تيم، متعلق به همه 
ايرانی هاس��ت و به يک شخص و گروه خاصی محدود نيست. قطبی خاطرنشان 
كرد: بايد بس��تری فراهم ش��ود تا تيم ملی فوتبال ايران قهرمان آس��يا ش��ده و در 
مس��ير صعود گام بردارد. البته در اين ميان عالقمندان به ورزش و به ويژه فوتبال 
دوس��تان به دنبال آن هستند تا اخبار و اطالعات صحيح را از منابع موثق دريافت 
كنند، كه خوش��بختانه تا امروز رسانه های ورزش��ی به اين وظيفه خود به خوبی 
عمل كرده اند اما مش��كالتی هم در اين ميان وجود داشته كه بايد حل شود. وی 
از تش��كيل كميته رس��انه ای تيم ملی فوتبال ايران خبر داد و گفت: از اين پس با 
حضور يكی از چهره های سرشناس رسانه ای، شرايط را به گونه ای رقم خواهيم 
زد تا خبرنگاران بدون مشكل و بر اساس سازماندهی مناسبی كه صورت گرفته، 
با مس��ئوالن و كادر فنی تيم ملی مصاحبه كنند و مطمئن باش��يد با اين ش��يوه كه 
روش معمول و اصولی همه تيم های حرفه ای جهان است، ديگر شاهد مشكالت 

گذشته نخواهيم بود.

فدراس��يون  رئيس  نايب 
و  تيران��دازي  جهان��ي 
كنفدراس��يون  رئي��س 
آس��يا افتخار كسب مقام 
چه��ارم جه��ان و جواز 
حض��ور در المپيک لندن 
از س��وي بانوي تيرانداز 
ايران را براي تمام آس��يا 
گ��زارش  ب��ه  دانس��ت. 
فارس، ش��يخ سلمان كه 
گذشته  هفته  اجالس  در 
فدراسيون جهاني، سمت 
ناي��ب رئيس��ي را پ��س 
از انتخابات به دس��ت آورد، پس از كس��ب مقام چهارمي »مه لقا جام بزرگ« در 
مس��ابقات تيراندازي قهرماني جهان در مونيخ، اين افتخار را متعلق به تمام قاره 

آسيا دانست.
وي در اين مورد اظهار داش��ت: احساس مي كنم اين عنوان با اهميت و پر اعتبار 
براي تمام مجموعه تيراندازي آس��يا به دست آمده است. شيخ سلمان تأكيد كرد: 
تيرانداز ايران مس��لمان اس��ت و ما هم به دليل داش��تن دين مشترك با وي ابراز 

خرسندي مي كنيم.
همچنين عبداله، سرپرس��ت و مربي تيم ملي تيراندازي عمان نيز طي س��خناني 
اظهار داش��ت: افتخار مي كنم يک تيرانداز مسلمان س��هميه المپيک 2012 لندن 
را به دس��ت آورد. »جام بزرگ« با 18 س��ال سن در حالي كه مي توانست در رده 
جوانان ش��ركت كند، با حضور در رده بزرگساالن به عنوان جوان ترين ورزشكار 
اين رده س��ني شناخته ش��د. مه لقا جام بزرگ، با اختالف تنها0/8 امتياز نسبت به 
نفر سوم مسابقات تفنگ بادي 10 متر؛ با اينكه از رسيدن به مدال برنز مسابقات 
تيراندازي قهرماني جهان بازماند، اما به دليل توزيع سهميه المپيک بين 6 تيرانداز 
برتر مس��ابقات به عنوان نخستين ورزش��كار ايران سهميه المپيک 2012 لندن را 

به دست آورد.
)ج��ام بزرگ( در رش��ته تفنگ بادي 10 متر در مرحله مقدماتي با كس��ب امتياز 
397 در رده شش��م قرار گرفت و با صعود به فينال مس��ابقات براي نخستين بار 
در تاريخ رقابت هاي قهرماني جهان دس��ت به افتخار بزرگي زد. تيرانداز ايراني 
پس از اينكه در شرايط برابر با تيرانداز 5 كشور ديگر قرار گرفت در تير حذفي 
ي��ا )ش��وت آف( به مصاف حريفان رفت كه در اين مرحل��ه نيز با امتياز 5/51 به 
عنوان نفر نخست به جمع 8 تيرانداز برتر جهان راه پيدا كرد.در مرحله فينال نيز 
جام برزگ كه تا تيرهاي پاياني در رتبه شش��م جهان قرار داشت، در راند آخر با 
عملكردي درخش��ان 2 پله صعود كرد. در اين رش��ته الهه احمدي، قهرمان سوم 
جهان در چين با امتياز 394 س��ي و دوم ش��د و نرجس امامقلي با 392 امتياز در 

جايگاه پنجاه و نهم ايستاد.
جام بزرگ كه در ابتداي سال جاري در استراليا به مقام پنجم دست يافت، همراه 
با 2 تيرانداز چيني، 2 تيرانداز آلماني و تيراندازاني از آمريكا، ايتاليا و بلغارس��تان 
ب��ه فينال رس��يده بود كه در اين بين 2 تيرانداز چين��ي مقام هاي قهرماني و نايب 
قهرماني را به دست آوردند و تيرانداز ايتاليايي در حالي با 501 امتياز مدال برنز 
را كسب كرد كه )جام بزرگ( با امتياز 500،2 با اختالف تنها 0/8 در رده چهارم 
قرار گرفت. در بخش تيمي مس��ابقات تفنگ بادي 10 متر در روز دوم نيز، تيم 
ملي ايران در بين 30 تيم شركت كننده در اين رقابت ها با امتياز 1183 عنوان ششم 
جهان را به دست آورد. در اين رشته آلمان، چين و امريكا به ترتيب مقام هاي اول 

تا سوم جهان را كسب كردند. سنگاپور و ايتاليا نيز چهارم و پنجم شدند.

شیخ سلمان:
سپاهــان اسیر جــوانان ملــوان شد افتخار جام بزرگ براي تمام آسيا است

 هفته دوم ليگ برتر فوتبال كشور با انجام 6 
بازی ديگر به پايان رسيد. تراكتورسازی در تبريز با 
شكس��ت 3 بر يک راه آهن شهر ری را بدرقه كرد، 
شاهين بوش��هر با يک گل؛ از سد ميزبانش پيكان 
قزوين گذش��ت، تيم صبای قم با گلزنی س��هراب 
بختياری زاده و  محس��ن بياتی نيا )بازيكنان سابق 
تيم استقالل تهران( در مقابل تک گل محمد نوری 
پرس��پوليس تهران را از پيش روی برداشت. نفت 
آبادان برابر س��ايپای كرج به برت��ری يک بر صفر 
رسيد. نفت تهران س��ه بر يک؛ شهرداری تبريز را 

درهم كوبيد.
تيم پرمهره سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر با حضور 
كمتر از چهارهزار نفر تماشاگر اصفهانی مقابل تيم 
باانگيزه و جوان ملوان بندرانزلی در يک بازی سرد 

و بی روح تن به تساوی بدون گل داد. 
با ش��روع مس��ابقه، هر دو تيم ب��ازی را با احتياط 
دنب��ال نمودند كه اي��ن روند تا پايان ب��ازی ادامه 
داش��ت. سپاهانی ها چش��م به ارسال های خسرو 
حيدری از جناح راس��ت و در نيمه نخست محمد 
رضا ناصحی در س��مت چپ كه با آمدن بيگ زاده 
اين مأموريت در اين س��مت به او داده شد دوخته 
بودند. باز هم س��پاهان از اين راه نتوانس��ت به گل 
برتری برس��د. جواد كاظميان بازيكنی كه در هفته 
قبل ب��ه علت نيمكت نش��ينی از طريق مطبوعات 
نارضايت��ی خ��ود را اعالم كرده بود همراه هاش��م 
بيگ زاده از ابتدای نيمه دوم پای به ميدان مس��ابقه 
گذاشت. كه در طول 45 دقيقه هيچ حركت خاصی 
از خود نش��ان نداد و با اين ب��ازی كه او انجام داد 
باي��د حاالحااله��ا روی نيمك��ت طاليی پوش��ان 
اصفهانی بنش��يند. در 25 دقيقه پايانی هم »ميلوارد 
يانوش« ديگر مهاجم سپاهانی ها جايگزين احمد 
جمشيديان شد كه اين بازيكن بلندقامت نتوانست 
 مش��كل گلزن��ی س��پاهان را در اي��ن دي��دار حل 

كند.
دقیقه های حساس بازی سپاهان و ملوان

دقيق��ه 40: ارس��ال زمينی محمدرض��ا ناصحی به 
صورت خطرناك، از جلوی دروازه ملوان گذشت 
و مهاجمان س��پاهان، نتوانستند اين توپ را با يک 

نوك پا تبديل به گل كنند.
دقيقه 43: ارسال زيبای خسرو حيدری روی دروازه 
ملوانی ها، با ضربه سر بی دقت احمد جمشيديان 

به اوت رفت.
دقيق��ه 45: ضربه محكم مه��ران جعفری، بازيكن 
ملوان به طور خطرناك از كنار دروازه س��يد مهدی 

رحمتی، گلر سپاهان عبور كرد.
دقيق��ه 51: پاس رو به عقب مه��رداد اوالدی برای 
پژمان ن��وری، اين بازيكن توپ را به فضای باالی 

دروازه سپاهان كوبيد.
دقيقه 54: ضربه س��ر بی دقت ابراهيم توره مانع از 

گلزنی سپاهان شد.
دقيقه 71: ضربه س��نگين هاش��م بيگ زاده به طور 
خطرن��اك از كنار دروازه مل��وان به خارج از زمين 

رفت.
حاشیه های دیدار سپاهان و ملوان بندرانزلی

استپانیان برای همیشه به ارمنستان رفت
قبل از آغاز مسابقه دو تيم سپاهان و ملوان بندرانزلی 
از »لئون استپانيان« بازيكن ارمنستانی نه چندان دور 
س��پاهان از سوی اين باشگاه تجليل به عمل آمد و 
نماد باشگاه »قاب گل آفتاب گردان« را محمدرضا 
ساكت مديرعامل باشگاه فرهنگی- ورزشی سپاهان 
تقديم وی كرد و او پس از اين مسابقه برای هميشه 
به كشورش »ارمنستان« بازگشت. گفتنی است: پسر 
اين بازيكن »آرتور استپانيان« نيز عضو تيم نونهاالن 
باش��گاه س��پاهان بود كه آرزو داش��ت در اين تيم 
افتخاره��ای پدر كه برای طاليی پوش��ان اصفهانی 

كسب كرده بود را تكرار كند.
جواد کاظمیان ناراضی از نیمکت نشینی

در تركي��ب اصل��ی تي��م فوتبال س��پاهان، نامی از 
جواد كاظميان ديده نش��د و اين بازيكن كاش��انی 
 نيمه نخس��ت بازی ب��ا مل��وان را از روی نيمكت 
نظ��اره گر بود. و ناراحتی او از نيمكت نش��ينی در 
چهره اش كاماًل مشخص بود. اين بازيكن از ابتدای 
نيمه دوم به جای مهدی كريميان وارد زمين شد اما 
چيز خاصی از خود بروز نداد و ش��ايد تا مدتها به 
همين دليل از روی نيمكت بازی های س��پاهان را 

دنبال كند.
یک دقیقه سکوت به خاطر شاطرزاده

از سوی باش��گاه فرهنگی- ورزشی سپاهان ياد و 
خاطره مرحوم علی ش��اطرزاده، مربی س��ابق تيم 
كاراته كشورمان و باشگاه سپاهان گرامی داشته شد 
و بازی دو تيم ملوان و سپاهان به همين مناسبت با 

يک دقيقه سكوت آغاز شد.
خوش و بش ساکت با خبرنگاران

قبل از آغاز مس��ابقه محمدرضا ساكت مديرعامل 
باش��گاه فرهنگی- ورزش��ی س��پاهان اصفهان، به 

جاي��گاه خبرنگاران آمد و ب��ا آنها به خوش و بش 
پرداخت.

ورزشگاه خالی؛ به علت گرانی بلیط
فصل قبل ب��رای بازی ه��ای تيم س��پاهان مقابل 
حريف��ان، در ورزش��گاه فوالدش��هر حداقل هفت 
هزار نفر تماش��اگر حاضر می ش��دند اما در ديدار 
دوم اي��ن تي��م، كمتر از چهار ه��زار نفر از نزديک 
ش��اهد ديدار دو تيم ملوان و سپاهان بودند كه اكثر 
كارشناسان اعتقاد دارند: گرانی بليط باعث شده كه 
تماشاگر كمتری به ورزشگاه بيايد. در سال گذشته 
قيمت هر قطعه بليط هزار تومان بود كه با افزايش 
صددرصدی، روبه رو شده است و قيمت هر قطعه 

به دو هزار تومان رسيده است.
حضور چند بازیکن سپاهان با لباس شخصی

چهار بازيكن س��پاهان به نام های: احس��ان حاج 
صفی، هادی جعفری، فابيو جان واريو و بل )مدافع 
جديد سنگالی( با لباس شخصی بازی را از جايگاه 
ويژه دنبال كردند كه ح��اج صفی و جان واريو به 
علت مصدوميت، اين بازی را از دست دادند و دو 
بازيكن ديگر نيز در ليست 18 نفره امير قلعه نوعی 

قرار نداشتند.
درگیری کریمیان با نزهتی

در دقايق پايانی نيمه نخس��ت بين مهدی كريميان، 
بازيكن س��پاهان و محمد نزهتی درگيری لفظی به 
وج��ود آمد كه يداله جهانبازی خ��ود را به صحنه 
رس��اند و مانع از آن شد كه كار به جاهای باريكتر 
كش��يده ش��ود و هر دو بازيكن با دس��ت دادن از 
يكديگ��ر عذرخواه��ی كردن��د. اي��ن دو بازيكن، 
 در نيمه دوم از س��وی مربي��ان هر دو تيم تعويض 

شدند.
عصبانیت قلعه نوعی از کاظمیان

ج��واد كاظميان ك��ه در ابتدای نيم��ه دوم به جای 
مهدی كريميان به بازی آمد در دقيقه هشتاد مسابقه 
مقابل ملوان روی خط اوت نتوانست توپ را از آن 
خود كند كه موجب خشم امير قلعه نوعی سرمربی 
س��پاهانی ها شد، كاظميان در بازی قبلی مقابل راه 
آهن نود دقيقه روی نيمكت ذخيره ها نشس��ته بود 
كه از اي��ن موضوع ناراحت��ی و نارضايتی خود را 
به مطبوعات كش��اند. امير قلع��ه نوعی در واكنش 
ب��ه اين حركت، اعالم داش��ت: هر ك��س ناراضی 
است، می تواند رضايت نامه اش را بگيرد و از تيم 
جدا ش��ود، بازيكنی كه به ص��ورت حرفه ای پول 
می گيرد، بايد نسبت به اين موضوع هم حرفه ای 

عمل كند.

مسلمان باانگیزه ای مضاعف بازی کرد
 محس��ن مس��لمان كه فصل پيش در تي��م فوتبال 
ذوب آه��ن اصفهان ت��وپ می زد ب��ه دليل انجام 
خدمت مقدس س��ربازی به تيم مل��وان بندرانزلی 
پيوست و در ديدار مقابل سپاهانی ها، با انگيزه ای 
مضاعف بازی كرد و به همراه پژمان نوری و مهرداد 
اوالدی برای مدافعان ملی پوش اصفهانی مش��كل 

ايجاد كردند.

 س��رمربی تيم 
فوتبال طاليی پوش��ان 
م��ورد  در  اصفهان��ی، 
ب��ازی با مل��وان اظهار 
داش��ت: در اين ديدار 
اص��اًل تيم م��ا كيفيت 
نداش��ت  را  مطلوب��ی 
برخالف خ��ط دفاعی 
ما كه در اين مس��ابقه 
ظاهر شد. خط  خوب 
نتوانس��ت  ما،  هافبک 
رض��ا عنايتی و ابراهيم 
توره را تغذي��ه كند و 

فق��ط در جمع هافبک ها اميد ابراهيم��ی در جريان بازی بود. وی اضافه 
ك��رد: در هفته های چهارم و پنجم با اضافه ش��دن محرم نويدكيا و فابيو 

جان واريو، تيم به هماهنگی الزم خواهد رسيد. 
در اين مس��ابقه در ده دقيقه ابتداي��ی 2-5-3 بازی را آغاز كرديم كه اين 
 سيس��تم جواب ن��داد و به 2-4-4 تغيي��ر چينش دادي��م. وی ادامه داد: 
برخی ها می گويند: »ما ستاره های تيم های ديگر را به سپاهان آورديم« 
ام��ا در اين ديدار: محمدرضا ناصحی، محمدحس��ن رج��ب زاده و اميد 
ابراهيمی سه بازيكنی بودند كه ما به تيم اضافه كرديم و ستاره آن چنانی 

به خدمت نگرفتيم. 
وی در پاسخ به بازی دادن جواد كاظميان در نيمه دوم گفت: به هيچوجه 
بر اثر فش��ار مطبوع��ات به كاظميان بازی ندادم و اگ��ر اينگونه بود او را 
از ابتدا در تركيب قرار می دادم. و من حدود پنج ش��ش س��ال اس��ت كه 
مطبوعات ورزش��ی را مطالعه نمی كنم كه ب��ه حرف آنها، بازيكنی را در 

تركيب قرار دهم.

 پس از تس��اوی شيرين 
تيم فوتبال ملوان بندرانزلی مقابل 
ستارگان سپاهان؛ فرهاد پورغالمی 
سرمربی ملوان پيرامون اين ديدار 
گفت: پيش بينی می ش��د كه اين 
مس��ابقه برای ما س��خت باشد. 
تيم س��پاهان با بازيكنان خوب و 
باتجربه مجموعه خوبی را تشكيل 
داده اند. من از بازيكنانم تشكر می 
كنم كه از جان و دل بازی كردند. 
وی ادام��ه داد: نيم��ه اول؛ ما دو 
سه فرصت گلزنی را از دست داديم ولی سپاهان فقط يک موقعيت داشت. 
ما بازی را، در ميانه ميدان كنترل و دو مهاجم اين تيم، ابراهيم توره و رضا 
عنايت��ی را مدافع��ان ما به خوبی از كار انداختند و فاصله بين خطوط س��ه 
گانه ما ديده نش��د. پورغالمی به بودجه اين تيم اش��اره كرد و توضيح داد: 
اكثر بازيكنان ما مش��مول سربازی هس��تند و فقط محمد همرنگ را به اين 
تي��م اضافه كرديم و تيم را با بودجه كمتر از چهارميليارد تومان بس��ته ايم. 
همرنگ هم در اردوی اردبيل دچار آس��يب ديدگی شد و يک هفته، با تيم 

ما تمرين می كند.
پورغالمی »محس��ن مس��لمان« بازيكن فصل پيش ذوب آه��ن را بازيكنی 
تكنيكی دانست و افزود: اين بازيكن ريزنقش، تكنيكی است كه بازی روی 
 زمين را به خوبی انجام می دهد اما در كارهای هوازی بيشتر بايد روی آن كار 

شود.
وی با بيان اينكه سپاهان در كناره ها توپ های خوبی را روی دروازه حريف 
ارسال می كند گفت: به همين دليل از دفاع چهارنفره استفاده و خوشبختانه مانع 
از بازی مستقيم و ارسال بازيكنان قلعه نوعی شديم. وی در پايان تأكيد كرد: 
در اواخر فصل قبل بعضی ها نخواستند رتبه ما در جدول يک رقمی شود ولی 
 امسال با همت بچه های تيم، سعی خواهيم كرد كه در نيمه اول جدول قرار

گيريم.

اولين مسابقه فوتبال با پنج داور

 شرايط پيش فــروش بليت 
جام ملتهای 2011 آسيا

 تنبیه دولت کره ي شمالي براي سرمربي تیم ملي فوتبال این کشور؛
كارگري در ساختمان بدون دريافت 

دستمزد!

قطبي:
 چهره هاي جديد به تيم ملي فوتبال 

ايران دعوت مي شوند

فرهاد پورغالمی:
موقعيت های ما بيشتر از سپاهان بود

امیر قلعه نوعی: 
من پنج شش سال است مطبوعات 

را نخوانده ام

نی
زیی

س: ت
عک
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30010 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000    یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

294500    یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1048   1045      دالر امریکا

1368     1364    یورو

278 275     ریال عربستان

286 284   درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

آگاه باشید! هر کس با محبت آل محمد بمیرد شهید از دنیا رفته است.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

26 °

17 °

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به اضافه شدن 
9 بخش جديد، به هجدهمين نمايش��گاه بين المللي 
قرآن كريم گفت: بخش هايي همچون تئاتر، عكس، 

صهيونيسم شناسي و بصيرت 
قرآني به نمايشگاه امسال اضافه 

شده است.
به گ��زارش فارس، نشس��ت 
خبري و رونمايي از پوس��تر 
نمايش��گاه  هجدهمي��ن 
 بين المللي قرآن كريم با حضور 
»سيد محمد حس��يني« وزير 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المي 
حمي��د  »حجت االس��الم  و 
محمدي«، قائم مق��ام وي در 
امور قرآني برگزار شد.س��يد 
محمد حسيني در اين نشست 
خب��ري كه با حض��ور جمع 
كثي��ري از اصحاب رس��انه، 
در س��الن اجتماعات شوراي 
فرهنگ عمومي استان تهران 
برگزار ش��د؛ با اشاره به اينكه 
ب��راي برگ��زاري نمايش��گاه 
قرآن امس��ال از ظرفيت كليه 
فرهنگ  وزارت  معاونت ها ي 
و ارش��اد اس��المي و س��اير 
دستگاه هاي دولتي استفاده شده 
است، گفت: تنوع محصوالت 
براي گروه هاي مختلف سني، 
از ويژگي هاي اين نمايش��گاه 
است و به مردم توصيه مي كنم 

تا براي بهره مندي كامل از مزاياي آن بيش از يكبار زمان 
براي بازديد از نمايشگاه اختصاص دهند. وي همانگونه 
ك��ه قبالً  نيز از س��وي برگزاركنن��دگان هجدهمين 
نمايشگاه بين المللي قرآن كريم اعالم شده بود »قرآن 
كتاب زندگي« را، به عنوان شعار اين نمايشگاه اعالم 
كرد و با اش��اره به اينكه امس��ال 9 بخش جديد به آن 
اضافه شده است، افزود: بخش هايي همچون هنرهاي 
نمايش��ي و تئاتر، عكس، حجاب و عفاف، نوجوان، 
شعر و ادب، صهيونيسم شناسي، بصيرت قرآني، قرآن و 
فرهنگ ملل اسالمي و شب هاي آفتابي، اين بخش هاي 
جديد را تشكيل مي دهد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
با اشاره به اينكه ويژگي هاي منحصر به فرد نمايشگاه 
قرآن امسال سبب شده است تا برخي از مسئوالن از آن 
با عنوان )تفرجگاه معنوي( ياد كنند، گفت: ماه رمضان، 

ماه شادي و ميهماني خداست.

به گفته وي، 50 نهاد حوزوي، 60 نهاد دانشگاهي، 93 
ش��ركت عرضه نرم افزارهاي قرآني، 343 ناشر كتاب 
داخلي و 15 ناش��ر كتاب بين المللي در زمينه قرآن و 

 عترت، در برپايي اين نمايش��گاه مشاركت داشته اند.
16 اج��راي نمايش خيابان��ي، 108 تئاتر صحنه اي با 
موضوعات خانواده و نوجوان، 160 شب شعر، افطاري 
 در نمايش��گاه و عرضه بليت برنامه شب هاي آفتابي 
)كه تلفيقي از تئاتر و موسيقي و برنامه هاي سينمايي، 
با موضوعات قرآني است(، از ديگر مواردي است كه 
حسيني ضمن اشاره به آنها افزود: 111 ترجمه قرآني، 
ه��زار و 200 اثر تابلويي فاخر با موضوعات قرآني به 
نمايشگاه عرضه شده است، كه از ميان آنها 200 تابلو 

به نمايش در خواهد آمد.
حسيني همچنين از انجام رصد نجومي با تلسكوپ هاي 
تخصصي در حياط نمايشگاه خبر داد و گفت: عالوه بر 
آن؛ مسابقات مخصوص كودك و نوجوان، جدول هاي 
قرآني، نمايش هاي سايه اي و ديگر برنامه هاي متنوع، 
روزانه و در طي برگزاري نمايش��گاه در حاش��يه آن 

اجرا خواهد شد.وي در ادامه سخنان خود با اشاره به 
حديثي از پيامبر مكرم اسالم )ص( كه در آن )توصيه 
به رجوع ب��ه قرآن در مواقع »فتنه« فرموده اند(، گفت: 
بر اين مبنا در بخش هاي ويژه، 
آيات مربوط به دشمن شناسي، 
نف��اق، جن��گ ن��رم و ناتوي 
فرهنگي بررس��ي و عالوه بر 
آن، 12 نشست دانشگاهي در 
رابطه ب��ا پايان نامه هاي قرآني 
نيز برگزار خواهد شد.حسيني 
همچني��ن از اهتم��ام وي��ژه 
خبرنگاران به مس��ائل قرآني 
تشكر كرد و گفت: نمايشگاه 
بين الملل��ي قرآن س��االنه، از 
مهم ترين رويدادهاي قرآني و 
نمايشگاهي پس از نمايشگاه 

بين المللی كتاب است.
تش��ريح   در  س��پس  وي 
فعاليت ه��اي قرآن��ي وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي با 
اش��اره ب��ه تنوع موج��ود در 
موضوع��ات و س��ازمان هاي 
وابسته به اين وزارتخانه )كه به 
فعاليت هاي قرآني( مي پردازند، 
گفت: عالوه بر مركز توسعه 
و تروي��ج فعاليت هاي قرآني 
ك��ه مس��ؤوليت حماي��ت و 
سياس��ت گذاري مؤسس��ات 
قرآني را بر عهده دارد سازمان 
اوقاف و امور خيريه عالوه بر 
برگزاري مسابقات قرآن در سطح شهرستان، استان و 
سراسر كش��ور مسئول برگزاري مسابقات بين المللي 
قرآن كريم است. حسيني در ادامه با اشاره به فعاليت 
14 دانشكده علوم قرآني با هدف تربيت نيروي قرآني 
گفت: عالوه بر آن طي سفرهاي استاني دولت، تاكنون 
18 مورد درخواست براي راه اندازي دانشكده هاي علوم 

قرآني داشته ايم كه آن ها نيز در دست بررسي است.
وي اع��زام قاري��ان ب��ه خ��ارج از كش��ور توس��ط 
س��ازمان فرهنگ و ارتباط��ات اس��المي را از ديگر 
فعاليت هاي قرآني وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
برش��مرد و گفت: امس��ال عالوه بر اع��زام 50 قاري 
بين الملل��ي ب��ا ه��دف خنثي س��ازي دسيس��ه هاي 
وهابيت و دش��منان اس��الم در رابطه با كش��ورمان، 
 20 گ��روه همخواني ه��م به خارج از كش��ور اعزام 

خواهد شد.

فيل��م س��ينمايي »طهران،ته��ران« ب��ه كارگردان��ي 
»داري��وش مهرجوي��ي« و »مه��دي كرم پ��ور«، ب��ه 
عنوان تنها نماينده س��ينماي اي��ران براي حضور در 
 سي و چهارمين جش��نواره بين المللي فيلم مونترال 
پذيرفته ش��د.  به گزارش ف��ارس، پس از اين كه دو 
س��ال قبل »درب��اره الي...« در جش��نواره فيلم برلين 
پذيرفته ش��د، س��ينماي ايران نماينده اي ديگری در 
جش��نواره هاي الف جهاني نداشته است و انتخاب 
»طهران، تهران« در جشنواره مونترال، حضور دوباره 
س��ينماي ايران پس از دوسال در يک جشنواره الف 

جهاني است. 
براس��اس اين گزارش، »طهران،تهران« چندي پيش 
از س��وي هيأت انتخاب داوران انجمن منتقدان، در 
فهرس��ت نامزدهاي بهترين فيلم و كارگرداني قرار 
گرفته است و در اكران عمومي نيز توانست نظر مردم 

را جلب كند.
ب��ه گزارش ف��ارس، مس��ئوالن جش��نواره مونترال 
تالش كرده اند براي دور جديد جش��نواره خود، از 
هنرمندان مستقل س��ينما دعوت به همكاري كنند. 
»ايرنه بيگناردي« مدير سابق جشنواره بين  المللي فيلم 
لوكارنوي سوئيس، از جمله داوران اين دوره جشنواره 
فيلم مونترال است. »مروان حامد« فيلم ساز غيرمتعارف 
مصري، »ايگور مينايف« فيلم ساز اوكرايني تبار مقيم 
فرانس��ه، »آن ماري كاديكس« بازيگر فرانسوي زبان 
كانادايي، »ادوارد مولينارو« مدير رسانه اي فرانسوي و 
»ليجونگ تنگ« مدير جشنواره هاي فيلم و تلويزيون 
شانگهاي، ديگر اعضاي هيأت داوري اين جشنواره 
هستند.. جشنواره بين المللي فيلم مونترال كه امسال 
س��ي و چهارمين دوره خود را برپ��ا مي كند، از 28 
آگوس��ت تا 6 س��پتامبر )6 تا 15 شهريور( در شهر 
مونترال ميزبان بيش از 200 فيلم جديد از كشورهاي 

پنج قاره جهان خواهد بود.

»ش��هره نورصالحی« كه تاكنون 20 عن��وان از آثار 
)آر. ال. اس��تاين( نويسنده معروف ژانر وحشت را 
به فارس��ی برگردانده از ترجمه 12 كتاب ديگر از 
آث��ار وی خبر داد. ش��هره نورصالحی در گفتگو با 
مهر از ترجمه چندين جلد ديگر از كتاب های اين 
نويس��نده امريكايی خبر داد و گفت: اين نويسنده 
ك��ه با تعداد زياد كتاب هايش نام خود را در كتاب 
ركوردهای گينس به ثبت رسانده است، دارای آثار 
زيادی در ژانر وحشت است كه در جهان پرفروش 
بوده و در ايران نيز تاكنون تعدادی از آثارش منتشر 
شده است. البته از مجموعه آثار استاين، تعدادی را 
نيز مترجمان ديگر به فارسی برگردانده اند.مترجم 

»نعره گربه« نوش��ته استاين با اش��اره به اينكه غالبًا 
هر 20 روز يک كتاب را ترجمه می كند بيان كرد: 
از اي��ن 12  كتاب تاكنون ب��ه ترجمه جلد چهارم 
رسيده ام كه به دليل ارتباط محتوايی اين كتاب ها، 
همزمان منتشر می شوند.وی در پايان درباره آر.ال. 
اس��تاين توضيح داد: آثار اين نويس��نده طرفداران 
زيادی در جهان دارد و وقتی كه او مدتی نوش��تن 
را كنار گذاش��ت، درخواست های زياد برای ادامه 
كار، از س��وی مخاطبان آثارش، ب��ار ديگر او را به 
نوشتن ترغيب كرد. داستان های او در عين حال كه 
 جذاب هستند، برای ترغيب بچه ها به كتابخوانی، 

مفيدند. 

ش��عر  مل��ي  جش��نواره  آث��ار  فراخ��وان   آغ��از 
كودك و نوج��وان رضوي در ش��هركرد، راهيابي 
نمايش بوبوس��ليمانک ب��ه جش��نواره بين المللي 
تئاترعروس��كي ته��ران و ... از عناوي��ن مهم ترين 
اخب��ار كوت��اه فرهنگ��ي از اس��تان چهارمحال و 

بختياري است. 
ب��ه گزارش فارس از ش��هركرد به نق��ل از روابط 
عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، مسئول 
دبيرخان��ه جش��نواره ادبي��ات ك��ودك و نوجوان 
رض��وي در چهارمحال و بختياري اظهار داش��ت: 
شهركرد ميزبان پنجمين جشنواره ادبيات كودك و 

نوجوان رضوي است. 
»حبي��ب اله توفيق��ي« با اعالم اي��ن مطلب گفت: 
اي��ن جش��نواره يك��ي از برنامه ه��اي هش��تمين 
جش��نواره سراس��ري فرهنگي هنري امام رضا)ع( 
 اس��ت ك��ه در دهه كرام��ت در ش��هركرد برگزار 
مي ش��ود. وي تصريح كرد: مهلت ارس��ال آثار به 
دبيرخانه اين جش��نواره تا بيس��تم ش��هريورماه و 
تاري��خ برگزاري اين جش��نواره 18 مهرماه س��ال 

جاري در شهركرد است. 
مس��ئول دبيرخانه جشنواره شعر كودك و نوجوان 
رض��وي در چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: اين 
جشنواره در سه بخش شعر، داستان و قطعه ادبي با 
موضوع رضوي از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اس��المي و در سه مقطع س��ني كودك، نوجوان و 
بزرگسال برگزار مي شود. 

توفيق��ي، ه��دف از برگ��زاري اين جش��نواره را 
اش��اعه و ترويج فرهنگ منور رضوي و شناسايي، 
معرفي و تجلي��ل از پدي��دآوردگان آثار فرهنگي 
 و هن��ري در خص��وص س��يره آن ام��ام هم��ام 
عن��وان ك��رد. وي خاطرنش��ان ك��رد: تاكن��ون 2 
ه��زار و 500 فراخ��وان ب��ه ادارات كل فرهنگ و 

ارشاد اس��المي و س��اير نهادهاي فرهنگي هنري 
شهرستان هاي كش��ور ارسال شده است. همچنين 
معاون فرهنگي هنري اداره كل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي چهارمحال و بختياري از راهيابي نمايش 
عروسكي بوبوس��ليمانک به سيزدهمين جشنواره 
بين المللي تئاترعروسكي »يونيماي مبارك« تهران 
خب��ر داد و گفت: اين نماي��ش برگرفته از آيين و 
باورهاي رايج قوم بختياري است و به پرنده هدهد 
 اشاره دارد.افشين اميريان افزود: اين نمايش به خاطر 
تكنيک كار، طراحي نور، قصه جذاب و پرداختن 
به باورهاي بومي و محلي از بين 350 اثر ارس��ال 
ش��ده به دبيرخانه به عنوان آثر برتر انتخاب ش��ده 
اس��ت. اميريان خاطرنش��ان كرد: اي��ن نمايش به 
كارگرداني »فرشيد بزرگ نيا« و نويسندگي »آرزو 
رياحي« در يكم مردادماه سال جاري در تاالر هنر 
تهران به اجرا در آمد و با اس��تقبال گس��ترده مردم 

به ويژه تماشگران خارجي روبه رو شد. 
وي ب��ر ض��رورت توجه ب��ه باوره��اي بومي و 
محل��ي در آث��ار هنرمندان اس��تان تأكي��د كرد و 
اف��زود: توجه به آداب و رس��وم و آيين هاي بومي 
در آث��ار هنرمن��دان و عرضه آن به س��اير اقوام و 
مردم كشور مي تواند سهم به سزايي در شناساندن 
 فرهنگ و هنر اس��تان و قابليت هاي آن در كش��ور 

داشته باشد.

نام پدر: عبدالرحيم      متولد: 1345 تاریخ شهادت: 1361/12/5  محل شهادت: منطقه فكه،  والفجر مقدماتی
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

... مادرم، حسين زمان، امروز تنهاست. امروز فرزند فاطمه در برابر سپاهيان كفر و ابرقدرتهای پست، بی ياور است. 
امروز كربالی انقالبمان، خون می خواهد و من می روم تا به يزيديان زمان بفهمانم كه ش��هادت باالترين آرزوی 
ماس��ت. می روم ش��ايد نينوايی را بيابم و در عاشورای دوران، هديه ناقابلی در راه پيروزی حق بر باطل و اسالم بر 
 كفر در پيشگاه مواليم مهدی)عج( تقديم نمايم و به پروانگان جاويدان شمع واليت بپيوندم. اميدوارم اين قطره خون 

بی ارزش برای باروری انقالب اسالمی جهانيمان مورد پذيرش آقا ولی عصر)عج( و نائب او امام خمينی قرار گيرد.

شهيد جاويداالثر منصور آلگونه
روزی بود...

 حسیني: نمایشگاه قرآن؛ امسال  9 بخش جدید 
را تجربه مي كند

حضور دوباره سینماي ایران پس از دوسال در یک جشنواره الف؛
»طهران، تهران« در سي  و چهارمين جشنواره فيلم 

مونترال پذيرفته شد

آر.ال. استاين با 12 كتاب وحشتناك به ايران می آيد

 آغاز فراخوان آثار جشنواره ملي شعر كودك و نوجوان رضوي در شهركرد

معاون مطبوعاتی و امور اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المی، از تنظيم اصالحيه قانون مربوط 
به مش��اغل س��خت و زيان آور برای خبرنگاران در 
آينده نزديک خبر داد. به گزارش مهر، »محمدعلی 
رامين« پيرامون هفدهمين جش��نواره و نمايش��گاه 
بين المللی مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ا، در محل 
معاونت مطبوعاتی برپا ش��ده بود، اع��الم كرد: در 
حال تنظيم اصالحيه ای بر قانون مربوط به مشاغل 
سخت و زيان آور هستيم تا سازمان تأمين اجتماعی 
ه��م به آن تمكين كند و اميدوارم با تصويب هيأت 
دولت بتوانيم هر سال اشتغال در عرصه خبرنگاری 
را به ميزان يكسال و نيم خدمت در مشاغل عادی به 
حساب بياوريم، تا همكاران رسانه ای از مزايای آن 

برخوردار شوند. 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در عين حال تأكيد 
كرد: قانون تنظيم شده قبلی هم، اشارات روشنی به 
اين مطلب دارد، اما با تفسيری كه تأمين اجتماعی از 
اين ماده قانونی به عمل آورده  اس��ت، ما در احقاق 
حقوق خبرنگاران و همكاران رسانه ای، تا حدودی 

دچار مشكل شده ايم.

رامین خبر داد:
هر سال فعاليت در حرفه 

خبرنگاری، معادل 1/5 
سال تلقی خواهد شد

اولين نمايش��گاه طرح ها و كاريكاتورهاي مطبوعاتي 
اعض��اي خان��ه كاريكات��ور اصفه��ان، از 10 تا 17 
 مردادم��اه در مح��ل خانه هنرمندان اصفه��ان برگزار 
مي شود.خانه كاريكاتور حوزه هنري استان اصفهان، 
به مناس��بت 17 مردادماه، مصادف با »روز خبرنگار« 
نمايش��گاهي را با 67 اثر، از طرح ها و كاريكاتورهاي 
مطبوعاتي 26 نفر از كاريكاتوريست هاي اصفهان برپا 
كرده  اس��ت.آثار حاضر در اين نمايش��گاه، گزيده ای 
از طرح ها و كاريكاتورهايي اس��ت، كه طي يک سال 
گذش��ته با همكاري روزنامه )اصفهان امروز( منتشر 
ش��ده اند. به اين ترتيب كه از ميان اي��ن آثار، 150 اثر 
انتخاب و پس از يک مرحله داوري، 67 اثر )45 طرح و 
كاريكاتور ژورناليستي و 22 كاريكاتور غيرژورناليستي( 
به نمايشگاه راه پيدا كردند. به آثار برگزيده  نمايشگاه 
نيز سه جايزه اهدا خواهد شد كه دو جايزه به انتخاب 
هي��أت داوران: )جمال رحمت��ي، مهدي تميزي، پيام 

پورفالح( و يک جايزه، به انتخاب »روزنامه  اصفهان« 
امروز خواهد بود.همچنين برنامه  ويژه اي تحت عنوان 
نشس��ت تخصصي كاريكاتور مطبوعاتي با حضور 
جمال رحمتي، كاريكاتوريست  شناخته  شده  كشور، در 
ساعت 18 روز پنجشنبه 14 مردادماه، برگزار خواهد 
شد. اسامي هنرمنداني كه آثارشان به اين نمايشگاه راه 
 يافته است عبارتند از: هانيه السادات اخوت، علي اسدي، 
 حامد بذرافكن، پيام پورفالح، سعيد ترابي، مهدي تميزي، 
مهديه جعفري، مجتبي حيدرپناه، احس��ان خردمند، 
ريحانه السادات خاتون آبادي، محمدعلي خوشكام، 
 هاج��ر دهقاني��ان، اف��روز رجاي��ي، رس��ول رنجبر، 
اميرمال��ک  ش��ريفي،  وحي��د  زمان��ي،  ناهي��د 
صالح��ي، محمودرض��ا صنعت��ي، مس��عود ضيايي 
 زردخش��ويي، مه��رداد عباس��ي، ريحان��ه كريميان، 
سمانه محمودي عيسوند، مريم مهدويان، مهري ياوري، 

محمد يوسفي.

برپايي نمايشگاه طرح ها و كاريکاتورهاي 
مطبوعاتي اعضاي خانه كاريکاتور اصفهان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبت اول(

شركت آب منطقه ای اصفهان

خدمات  کلیه  دارد  نظر  در  اصفهان  ای  منطقه  آب   شرکت 

بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه کوهرنگ را از طریق مناقصه 

عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

شرکت در مناقصه دعوت می شود به مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 

ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق کاری و گواهی حسن انجام 

کار و تأییدیه اداره کار و رزومه به دفتر بازرگانی اقدام نمایند.

توضیح:

ریـــال    100/000/000 منــاقصــه  در  شرکت  تضمین  مبلـــغ   .1 

می باشد.

2. نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی معتبر می باشد.

ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

احمر،  هالل  خانه، جنب  آئینه  بلوار  ابتدای  خواجو،  پل  اصفهان،  آدرس: 

شرکت آب منطقه ای اصفهان، امور بازرگانی
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