
تولیدی ها  باید دارای  محصول قهرمان باشند

قد  بسکتبال ایران  از آسیا بلندتر است

 »من مادر هستم«
  در شبکه
 نمایش خانگی 

 یک مدرس بازاریابی

سه گانه موفقیت ورزش ایران  تکمیل شد

 عملکرد قاسمی
6 رضایت بخش بود

  تجهیزتمام تاكسي هاي شهر 
به سیستم كپسول آتش نشاني  شهرستان اردل میزبان3

7 جشنواره منطقه ای شعر محلی است

4

نمایندگان مجلس تحت تأثیر 
البی ها و سفارش ها قرار نگیرند

نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزرا فقط خدا را در نظر 
بگیرند و تحت تأثیر البی ها و س��فارش ها قرار نگیرند. جلسه 
رأی اعتماد به وزرا امتحان بزرگی برای نمایندگان مردم است 
و این بسیار مهم است که در دادن رأی اعتماد یا ندادن آن، چه 

معیارهایی را در نظر می گیرند، چرا که...

 »دهلیز« 
در راهروهای ساحل

تو خونه مامان بزرگ، یه راه��رو تاریک بود که بهش 
می گفتن دهلیز ... یادمه همیش��ه این راهرو رو می 
 دویدم تا زود برسم به تهش ... اونوقت همه چی روشن 

می شد ... دیگه  نمی ترسیدم.
فیلم سینمایی »دهلیز« اولین ساخته بهروز شعیبی 
است که به یک موضوع اجتماعی می پردازد. »دهلیز« 

داستان تکاپوی خانواده ای است برای...
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مخترع نابينا ثابت كرد 
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معلوليت   محدوديت  نيست

قنات هارا 
7

الیروبی کنید

 با صع��ود تیم مل��ی فوتبال ای��ران به ج��ام جهانی و درخش��ش 
والیبالیست ها در لیگ جهانی، همه نگاه ها به بلندقامتان بسکتبال 

بود تا سه گانه موفقیت ورزش ایران تکمیل شود.
خبرگزاری ایمنا در این باره نوش��ت: تلخ کامی بس��کتبال در دوره 
گذشته جام ملت های آس��یا فراموش ش��دنی نبود، ملی پوشانی 
که برای نخس��تین بار قهرمانی در قاره کهن را با صعود به المپیک 
پکن تجرب��ه کرده بودن��د و با دفاع از عنوان قهرمانیش��ان نش��ان 
دادند قد بس��کتبال ایران از آس��یا خیلی بلندتر اس��ت در بیست 
 و شش��مین دوره جام ملت های آس��یا ضعی��ف تر از ح��د انتظار 

ظاهر شده بودند. 
هیچ کس انتظار ماندن پش��ت دِر المپی��ک را نداش��ت، اما اردن 
با ای��ران کاری کرد که تا س��ال ه��ا در خاطره بس��کتبال ما باقی 
 بماند. ش��اید انگی��زه ای که مل��ی پوش��ان فوتب��ال و والیبال به 
رگ های ورزش کشور تزریق کردند روحیه برد خواهی را بار دیگر 

در بسکتبالیست ها نیز زنده کرد. همه می گفتند کاری می کنیم تا 
مردم با ما آشتی کنند و سالن های بسکتبال مثل سال های بعد از 
المپیک پکن شلوغ و پرهیاهو شود، شاید آنها بابت جایگاهی که امروز 
والیبالیست های جهانی ایران داشتند حسرت می خوردند؛ آنها که 
می گفتند ما زودتر از والیبال جهانی شدیم، زودتر از والیبال المپیکی 
شدیم و سرخورده از ناکامی دوره قبل به دنبال بازگشت به روزهای 
اوج خود بودند. همین جاه طلبی برای آس��مان خراش های ایران 
کافی بود تا با یک همدلی مثال زدنی به قله آسیا بازگردند.تیم ملی 
بسکتبال ایران با نیِم بیشتر همان ترکیبی که اولین قهرمانی تاریخ 
بسکتبال ایران در آسیا را به دست آورد برای سومین بار بر جام طالی 
قاره کهن بوسه زد.  جوان گرایی شش سال پیش رایکو ترومن، امروز 
جواب داد. اشتباه نکنید ملی پوشانی که امسال سومین قهرمانی خود 

را در جام بیست و هفتم آسیا رقم زدند ...

  مرسی، 
ماندالی عرب است

قوه قضاییه و مقننه پاسدار
حقوق مردم باشند

وجود 27 شرکت
بیمه ای فعال در کشور

 »راه رفتن روی طناب« 
برای ادای دین به همسر 

 مرادی ناظر داوری 
دیدار عراق و عربستان شد
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آگهی مزایده آگهی فراخوان عمومی 

آگهی مناقصه

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شرکت عمران شهر جدید مجلسی )کد آگهی :ر92102(

موضوع فراخوان : استفاده از خدمات مهندسی مشاور جهت انجام فرآيند طراحی و مهندسی برای 
چرخ دنده ها و گير بكس ها مجتمع فوالد مباركه و ناحيه فوالدسازی سبا

مدارک الزم : دريافت و تكميل پرسشنامه های ارزيابی كيفی مشاوران ) فنی ، مديريتی ، آموزشی( 
داخلی 

)www.mobarakeh.steel.ir( نحوه دریافت مدارک : از طريق سايت اينترنتی شركت فوالد مباركه 
 خريد و تامين كنن�دگان – خريد – مديري�ت قرار دادهای خريد – پرسش�نامه ه�ای ارزيابی كيفی 

پيمانكاران – مشاوران ) فنی ، مديريتی ، آموزشی ( داخلی 
مهلت ارسال اسناد : 1392/5/30 

نحوه ارسال مدارک : ارسال كليه مدارک تكميل و تاييد شده به نشانی : اصفهان كيلو متر 75 جنوب 
غربی – صندوق پستی 161-84815 شركت فوالد مباركه – واحد قرار دادهای خريد خدمات 

ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد 
ضمنا كليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

در صورت نياز به اطالعات فنی با شماره تلفن 4782-0335543 آقای صفايانی و اطالعات بازرگانی با 
شماره تلفن 3966-0335543 آقای قاسمی تماس حاصل فرماييد.

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد 
تعدادی از قطعات زمين با كاربری كارواش ، مصالح فروشی و نمايندگی خودرو واقع 
در سايت كارگاهی امين و محله گلستان شهر مجلسی را از طريق مزايده عمومی به 
فروش برساند، متقاضيان محترم می توانند از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 
ده روز به امور مسكن و واگذاری اين شركت مراجعه يا جهت كسب اطالعات بيشتر 

با شماره تلفن های 2284و5452228-0335 تماس حاصل فرمايند . 
 نشانی : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : شركت عمران مجلسی سايت اينترنتی 
ضمنا كليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد .

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی 
و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : تا ساعت 13:30 روزشنبه مورخ 92/6/2 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 92/6/3 

دریافت اسناد: سايت  اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets,mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن : 0311-6680030

م الف 5216

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

77100000024576008400جاریبهره برداری شبكه آب و فاضالب منطقه دو شهر اصفهان 92-2-246

92-2-247
توسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر 

اصفهان )با فهرست بهای 1392 معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رئيس جمهور(

35000000681572866جاری

92-2-248
لوله گذاری فاضالب شهر های شاهين شهر ، گزو گرگاب- 

قرار داد باز ) با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور(

970000002107657474جاری



چهره روزیادداشت

 برخی برای کابینه 50 درصدی
 یقه پاره می کنند

نماینده تهران گفت: برخی امروز درحالی برای دولت لب مرزی یقه 
پاره می کنند که تا دیروز در تریبون های خود کمک به دولتی با 65 

درصد آرای مردم را وکیل الدولگی می دانستند.
حمید رسایی در جلسه نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسالمی 
در بررسی برنامه دولت و کلیات کابینه پیشنهادی طی سخنانی در 
مخالفت اظهار داشت: امروز در تاریخ انقالب اسالمی به عنوان یکی از 
برگه های زرین و قابل دفاع ثبت خواهد شد، چرا که کابینه یازدهم 
به ریاست جناب آقای روحانی در حالی در مجلس شورای اسالمی با 
 آرامش برای اخذ رأی اعتماد نشسته است که خیابان ها و بانک های

تهران توس��ط کاندیداها و ه��واداران آنها که اکثریت را به دس��ت 
نیاوردند، به آتش کشیده نشد.

 خیلی ها در این4 سال خواستند
 سر مرا با حرف و حدیث گرم کنند

س��یدمحمد حس��ینی وزیر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی در دیدار 
خداحافظی با کارکن��ان این وزارتخان��ه گفت: در این چهار س��ال 
خیلی ها خواستند سر مرا با حرف و حدیث گرم کنند، ولی من چون 
فکر می کردم اگر کار کنم نتیجه بهتری خواهد داشت، سرگرم این 

حرف ها نشدم و به کار خود ادامه دادم.
مراسم خداحافظی سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با کارکنان این وزارتخانه در محل سازمان س��ینمایی وزارت ارشاد 
برگزار ش��د. در این برنامه و پس از اجرای تواش��یح، یک کلیپ30 
دقیقه ای از حدود1460 روز فعالیت حس��ینی در وزارت ارش��اد به 
نمایش درآمد که در آن عملکرد معاونت ها و دس��تگاه های مختلف 

زیرمجموعه وزیر ارشاد تشریح شده بود.

 قرائت جوابیه مهدی هاشمی
 در جلسه علنی مجلس

جوابیه مهدی هاشمی درمورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در 
مخالفت با کلیات برنامه دولت در جلسه علنی قرائت شد.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اس��المی گفت: در نطق یکی 
از آقایان از مهدی هاش��می نامی برده شد و حرف نادرستی زده شد 
 که ایش��ان جوابیه ای دادند و من گفتم که مطابق آیین نامه، دو برابر 
وقت می توانند مطلب ایش��ان را بخوانند. در ادام��ه ضرغام صادقی 
عضو هیأت رییس��ه مجلس، جوابیه مهدی هاش��می را به شرح زیر 

قرائت کرد:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

امروز یک��ی از نمایندگان مخال��ف دولت تدبیر و امید در س��خنانی 
که رگه هایی از عقالنیت، اعتدال و قانون در آن مش��اهده نمی ش��د 
به تکرار اتهامات علیه بنده پرداختند که پیش تر و طی چهار س��ال 
گذشته بارها از تریبون های مختلف از جمله رسانه ملی و خانه ملت 
بیان شد، اما شاید الزم باشد که شما را دعوت کنم به مطالعه دوباره 
حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، آنجا که می گوید همه افراد 
ملت اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون قرار دارند و از همه حقوق 
انسانی، سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین 

اسالم برخوردارند. 
در پایان مقابل جنابعالی و س��ایر وکالی ملت ک��ه در احقاق حقوق 
شهروندی جمهوری اسالمی کوشا هستند سر تعظیم فرود می آورم 
و از خداوند متع��ال می خواهم که حق، رفیق راهتان باش��د.مهدی 

هاشمی بهرامانی«.
علی الریجانی رییس مجلس همچنین گفت: مطلب ایشان مفصل تر 
بود اما چون ما باید قانونا دو برابر زمان را اختصاص می دادیم بخشی 

از مطلب را قرائت کردیم.

اخبار کوتاه 

نمایندگان مجلس تحت تأثیر 
البی ها و سفارش ها قرار نگیرند

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه    
علمیه قم/ آیت اهلل سیداحمد خاتمی

نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزرا فقط خدا را در نظر بگیرند و تحت 
تأثیر البی ها و سفارش ها قرار نگیرند. جلس��ه رأی اعتماد به وزرا امتحان 
بزرگی برای نمایندگان مردم است و این بسیار مهم است که در دادن رأی 
اعتماد یا ندادن آن، چه معیارهایی را در نظر می گیرند، چرا که همان گونه 
که رییس جمهور یا نمایندگان 
مجلس باید در شأن ملت ایران 
و جمهوری اسالمی باشند، وزرا 
هم باید کسانی باش��ند که در 
ش��أن ملت ای��ران و جمهوری 
 اس��المی هس��تند. از جمل��ه 
مهم تری��ن معیاره��ا، ایمان و 
تق��وای وزرای پیش��نهادی به 
معنای تقوای مسئولیتی است.
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آمریکا سفارتخانه های خود را بازگشایی کرد

واشنگتن سرانجام بعد از یک هفته تعطیلی سفارتخانه های خود در منطقه خاورمیانه به دلیل 
اوضاع بد امنیتی در این منطقه، فعالیت س��فارتخانه های خود را از سر گرفت، اما با این وجود 

وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفت تنها سفارت خود در پایتخت یمن را تعطیل باقی بگذارد.

قوه قضاییه و مقننه 
پاسدار حقوق مردم باشند

تصویب سند جدید فرهنگ عفاف و حجاب تا سه ماه آیندهتوضیح آملی الریجانی درباره ادعای  سهم خواهی  از کابینه     روحانی 

تعیین سخنگوی دولت 
بعد از استقرار دولت

فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: رؤسای قوای قضاییه و مجلس، پاسدار 
حقوق مردم باشند.

ایلنا نوش��ت: فاطمه هاشمی خواس��تار واکنش رییس  مجلس نسبت به 
اظهارات بزرگواری علیه خانواده هاش��می ش��د. فرزند آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی پیرامون صحبت های مطرح ش��ده علیه مهدی هاشمی در 
مجلس گفت: از این افراد توقع بیشتری نیس��ت. وی در ادامه با اشاره به 
نقش مدیریتی رییس مجلس گفت: هنگام پخش فیلمی مربوط به اقوام 
آقای الریجانی که توسط احمدی نژاد به مجلس برده شده بود، آقای علی 
الریجانی موضعگیری قاطعی کردند. خواسته ما از رؤسای قوه قضاییه و 
مقننه این اس��ت که همان گونه که از حقوق خانواده خود دفاع می کنند 

باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند.

رییس قوه قضاییه در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس که 
در صحن علنی و توسط علی الریجانی قرائت شد عنوان کرد: 
در تعیین کابینه یازدهم، هیچ س��همیه ای برای رییس قوه 

قضاییه وجود ندارد.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در پایان بحث 
نوبت صبح جلس��ه علنی مجل��س اظهار داش��ت: در جریان 
بررس��ی هیأت وزیران، ه��م رییس جمهور مطال��ب کلی را 

فرمودند و هم موافقین و مخالفین صحبت کردند، اما برخی 
مطالب نباید به این نحو در اینجا گفته می شد، چراکه توهین 
است و من عمدا گذاشتم که آقایان حرف هایشان را بزنند، اما 

نباید به کسی توهین کرد.
رییس مجلس همچنین پیامی را که از س��وی آیت اهلل آملی 
الریجانی رییس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان صادر شده 

بود را در صحن علنی قرائت کرد.
براس��اس این گزارش رییس قوه قضایی��ه در این پیام درباره 
اظهارات یکی از نمایندگان مخال��ف کلیات کابینه که درباره 
س��همیه داش��تن رییس قوه قضاییه و آقای ناط��ق نوری در 
کابین��ه صحبت کرده ب��ود، عنوان کرد: این ح��رف ناصوابی 
است، س��همیه ای وجود نداش��ته، بلکه طبق قانون اساسی 
وزیر دادگس��تری باید با پیش��نهاد رییس ق��وه قضاییه و با 
 هماهنگی رییس جمهور مشخص شود. به این موضوع سهمیه

 نمی گویند طریق کار است که طبق قانون اساسی مشخص 
می شود.

رییس پلیس کشور با بیان این که سند فرهنگ عفاف و حجاب در 
سال آخر دولت خاتمی به تصویب رسید، اما نه وی و نه احمدی 
نژاد آن را اجرا نکردند گفت: سند جدید فرهنگ عفاف و حجاب تا 

سه ماه آینده به تصویب می رسد.
سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تقدیر از خبرنگاران اظهار 
داشت: در حوزه تبلیغات لباس در فضای مجازی، صنف پوشاک با 
همکاری نیروی انتظامی وظیفه نظارتی دارند. البته برخی افراد با 

مدسازی سعی می کنند ذائقه مردم را تغییر دهند که این موضوع 
خالف اس��ت. توزیع کنندگان پوش��اک باید بر این حوزه نظارت 
داشته باش��ند ضمن این که جلس��اتی با نیروی انتظامی در این 

خصوص برگزار شده است.
وی با اشاره به کاهش جرائم و سفر در ایام ماه مبارک رمضان افزود: 
حاکمیت فضای معنوی و آرامش روانی جامعه بسیار مهم است 
و ما شاهد بودیم  که در ماه مبارک رمضان برخی جرائم از جمله 
دور کردن به دلیل این که مراکز تفریحی و رستوران ها تعطیل بود 
بسیار کاهش پیدا کرد ضمن این که در حوزه نزاع نیز شاهد کاهش 
چشمگیری بودیم. رییس پلیس کشور  در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ی که از او درمورد انتقادات دکتر روحانی درمورد برخی طرح های 
امنیت اخالقی پرسید، گفت: نظر نیروی انتظامی را در خصوص 
طرح های امنیت اخالقی و عفاف و حجاب به رییس جمهور منتقل 
کرده ایم، ضمن ای��ن که طرح فرهنگ عف��اف و حجاب در حال 
نوسازی است که فکر می کنیم ظرف سه ماه آینده سند فرهنگ 

عفاف و حجاب به روز شود.

مشاور رییس جمهور با بیان این که سخنگوی دولت بعد از استقرار کابینه 
مشخص می شود، گفت که سفر رییس جمهور به قرقیزستان و نیویورک 

در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
محمدرضا صادق درمورد تعیین س��خنگوی دولت گف��ت: قاعدتا بعد از 
تعیی��ن تکلیف رأی اعتماد مجل��س به وزرای پیش��نهادی، این موضوع 
مشخص می شود، به عبارت دیگر س��خنگوی دولت بعد از تعیین تکلیف 
کابینه معرفی می شود.وی درمورد زمان انتخاب معاونان رییس جمهور 
نیز تصریح کرد: آقای دکتر روحانی همچنان در حال تکمیل برنامه های 
دولت است و به مرور همکاران خود را انتخاب می کنند، البته ایشان هم 
اکنون نیز از زمانبندی جلوتر است. به گفته صادق، معاونین رییس جمهور 

ظرف روزهای آینده تعیین می شوند.
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بنا بر قانون  در روند بررسی برنامه کاری دولت و صالحیت وزرای 
پیش��نهادی رییس جمهور جدید به مجلس ش��ورای اس��المی، 
مخالفین و موافقین به ترتیب در زمان های پانزده دقیقه ای به بیان 
دالیل مخالفت و موافقت می پردازند. هر یک از این زمان های پانزده 

دقیقه ای می تواند بین دو  موافق یا دو  مخالف تقسیم شود.
محمد شوهانی نماینده ایالم در مجلس، نخستین نماینده ای بود 
که به دفاع از ترکیب و کلیت برنامه ه��ای دولت پرداخت  و گفت: 
»باید به کابینه روحان��ی اعتماد کنیم، چون مردم و کش��ورهای 
خارجی نظاره گر ما هستند که مجلس تا چه اندازه به همکاری با 

دولت پایبند است. «
جلیل جعفری خلخال نماینده خلخال  که یکی از موافقان کلیت 
کابینه و برنامه های دولت یازدهم اس��ت، اظهار داشت: »برخی از 
مخالفین محترم در حال��ی با برنامه های آق��ای روحانی مخالفت 
کردند که اگر برنامه های وی را می خواندن��د، این گونه اظهارنظر 
نمی کردند. هنوز چیزی نگذش��ته که این دولت بهترین برنامه ها 

را ارایه کرده است.« 
یونس اس��دی نماینده مشکین شهر، س��ومین فرد  موافق کلیت 
کابینه و برنامه های دولت اظهار داش��ت:» به نظر می رسد، کلیات 
برنامه دولت مورد استقبال نمایندگان قرار گرفته است، زیرا 20 تن 
در جایگاه  مخالف و 14۸ تن در جایگاه   موافق   نام نویسی کرده اند.«

وی افزود: »ما گم��ان می کردیم انتخابات ریاس��ت جمهوری دو 

مرحله ای خواهد شد، اما با حضور آقای روحانی، معادله بر هم خورد 
و نشاطی در مردم پدید آمد که باور ناپذیر  بود.«

کاظم جاللی رییس فراکسیون رهروان والیت و نماینده شاهرود 
نماینده بعدی بود که از دولت حمایت کرد. وی گفت: »در بررسی 
صالحیت وزیران، باید این پرسش مطرح ش��ود که شرایط امروز 
کشور چیست؟ ما در ش��رایطی دولت جدید را تشکیل می دهیم 
که هم به لحاظ داخلی و هم خارجی، مش��کالت جدی اقتصادی 
و معیشتی و همچنین مش��کالت بین المللی داریم. در سال۹1 با 
کسری بودجه شدید از 142 هزار میلیارد تومان بودجه ما ۹5 5 هزار 
میلیارد تومان محقق شد و در سال ۹2 قطعا بودجه ای که مصوب 
کرده ایم، قطعا محقق نخواهد شد. بدهکاری دولت باالی200 هزار 
میلیارد تومان اس��ت و میزان تورم در کاالهای خوراکی، نزدیک 
62 درصد است و به طور میانگین هم با تورم 42 درصدی روبه رو 
هس��تیم. غالمعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس نفر بعدی 
بود که از دولت دفاع کرد. نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به 
برنامه های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: »حوزه 
اقتصاد، حوزه ای اس��ت که  بر رفاه و رضایت زندگ��ی روزانه مردم 
کارآمد است و مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی 
اقتصادی است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم، بهبود 
وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید کاال و کاهش ش��کاف 
درآمدی اس��ت و بنا به  بررس��ی من، در اهداف راهب��ردی حوزه 

اقتصادی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت 
خرید مردم، شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری و گسترش عدالت 
اقتصادی، ایجاد تعادل در بازارها  و داش��تن ارتباط سازنده با بازار 

جهانی و اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه های این دولت است.«
محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان نخستین سخنران جلسه 
عصر مجلس در دفاع از دولت گفت: »کمک واقعی مجلس در این 
شرایط، دادن رأی باال به کابینه اس��ت.« وی در آغاز سخنان خود 
گفت: »مردم به افراط و تفریط، نه و به اعتدال آری گفتند. ترکیب 
کابینه پیشنهادی اعتدالی است و این کابینه ترکیبی به هم پیوسته 

و توانمند است.«
احمد توکلی نماینده تهران نیز در دفاع خ��ود از دولت گفت: »نه 
موافقت امثال من با کابینه نامشروط است و نه مخالفت ها، مخالفتی 
صد درصدی. فتنه گری ۸۸ اقدام علیه امنیت ملی، عدم تمکین به 
قانون اساسی و هنجارشکنی بود و عضویت آنها در کابینه درست 
نیس��ت. هرکس بخواهد در دولت نقش ایفا کند باید وفاداری اش 
به نظام را ثابت کند. امی��دواری زیادی وج��ود دارد که کابینه به 
سیاست های کلی رهبری پایبند خواهند بود .دقت در سابقه تخصصی 
و تحصیلی نشان می دهد که عمده وزرای پیشنهادی از تخصص 
مرتبط برخوردارند. یکی از ش��رایط دفاع من از کابینه، استواری 
رییس جمهور و کابینه در دفاع از حق هسته ای ملت ایران است. 
آقای ظریف تأکید کرد که از حق هس��ته ای ایران کوتاه نخواهند 
آمد. بیرون آمدن از شرایط تورمی موجود در بهترین شرایط یعنی 
نبودن تحریم، حاکمیت عقل و تدبیر و یکپارچگی سیاسی حداقل 

سه سال وقت می برد، لذا باید مهلت داد تا کار کنند.«
منصوری آرانی نماینده کاشان و دستغیب نماینده شیراز آخرین 
نفراتی بودند که در دفاع از دولت مجموعا پانزده دقیقه سخن گفتند. 
منصوری آرانی اظهار داش��ت: »کاش مخالفان، برنامه های آقای 
روحانی را نقد می کردند. آنها که به روحانی رأی دادند احس��اس 
کردند می تواند شغل ایجاد کند. آنها کسانی بودند که از معیشت 
بدشان در رنج بودند. مخالفین باید بحث می کردند که آیا برنامه 

آقای روحانی می تواند این بدی معیشتی را اصالح کند یا خیر؟
دکتر دهقان وزیر پیش��نهادی دفاع از بهترین وزرای پیشنهادی 
است و برنامه اش جامع است و خداروشکر مخالفی نداشت. رحمانی 
فضلی هم بارها از مجلس رأی گرفته و وزیر منعطفی است و فکر می 
کنم با رأی باالیی  انتخاب می شود. دستغیب نیز در دفاع از دولت 
گفت: »استفاده از وزیران مجرب برای پرهیز از آزمون و خطا قابل 
قبول اس��ت، اما فراموش نکنیم گردش نخبگان را. شایسته است 
هیأت دولت کار با جوانان و آینده سازان میهن اسالمیمان را نیز در 

دستور کار قرار دهد تا دغدغه همکاران ما نیز مرتفع شود.«

مهم ترین دالیل حمایت نمایندگان مجلس از وزرای پیشنهادی روحانی

 پدر اسنودن در روسیهآیااهالی بهارستان به ساکنان پاستور بله می گویند؟
 با فرزندش دیدار می کند

پدر ادوارد اس��نودن افش��اگر برنامه های جاسوسی دولت 
آمریکا، ویزای سفر به روس��یه را دریافت کرده و قصد دارد 

برای دیدار با فرزندش به این کشور سفر کند.
پدر ادوارد اس��نودن و وکی��ل وی در حال��ی از تصمیم لون 
اسنودن برای سفر به روسیه خبر می دهند که افشاگر برنامه 
های اطالعاتی و جاسوسی دولت آمریکا اخیرا توانسته است 
پناهندگی سیاس��ی موقتی را از دولت مسکو دریافت کند. 
این اقدام مقام های روسیه، خشم و نگرانی کاخ سفید را در 
پی داشته و موجب شده تا باراک اوباما رییس جمهور آمریکا 

دیدار آتی خود با والدیمیر پوتین را لغو کند.

مرسی، ماندالی عرب است
برنده یمنی جایزه صلح نوبل با توصیف تحوالت اخیر مصر 
به »کودتای کامل و تخریب دموکراسی«، رییس جمهوری 

مخلوع مصر را »ماندالی عرب« توصیف کرد. 
 »توکل کرمان« برنده جایزه صلح نوبل در مقاله ای در مجله 
آمریکایی »فارن پالیسی« به تحوالت سیاسی مصر و موطن 
خود، یمن پرداخت. کرمان در این مقاله با بیان این که آمال 
افراد در بهار عربی تعریف می شود، از تحوالت سیاسی اخیر 
در مصر که منجر به سقوط محمد مرسی از قدرت توسط این 
کشور شد، انتقاد کرد. این فعال یمنی بر ضرورت حمایت از 
اخوانی ها در مبارزه به خاطر دموکراسی تأکید کرد و مرسی 

را ماندالی عرب خواند.

تل آویو برای مذاکرات صلح 
جدی نیست

یکی از مقامات ارشد فلس��طین ضمن انتقاد از طرح جدید 
اس��رائیل برای س��اخت نزدیک به یک ه��زار و200 واحد 
مسکونی در سرزمین های اش��غالی گفته است که این اقدام 
نشان می دهد که تل آویو درباره مذاکرات صلح جدی نیست.

محمد شتیه مذاکره گر فلسطین روز یک شنبه )20 مرداد( با 
انتشار بیانیه ای گفت که طرح ساخت بیش از یک هزار واحد 
مسکونی در کرانه باختری و شرق قدس اثباتی بر آن است که 

اسرائیل در مذاکرات جدی نیست.
ش��تیه گفت که اس��رائیل قصد دارد با فعالیت های فشرده  
شهرکسازی اساس راِه حلی که جامعه بین المللی در پی آن 
است و هدف از آن تأسیس یک دولت فلسطینی در چارچوب 

مرزهای 1۹6۷ است را ویران کند.

اخبار بین الملل

روحانی، مدافع همه مردان رئیس جمهور 



یادداشت

آزادی ۳۸ زندانی جرائم غیر عمد 
زندان های استان 

معاون ستاد دیه استان اصفهان از آزادی ۳۸ زندانی جرائم غیر عمد 
زندان های استان اصفهان در آستانه عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش ایمنا، احس��انی بیان داش��ت: به همت س��تاد دیه استان 
اصفهان و در آستانه عید سعید فطر، زمینه آزادی تعداد ۳۸ زندانی 

جرائم غیر عمد زندان های استان اصفهان فراهم شد.
وی افزود: برای آزادی این زندانیان بدهکار مال��ی و دیه، ۸ میلیارد 

ریال از کمک های خیرین به ستاد دیه پرداخت شده است.

 ۱۰۰ هزار تن پیاز 
از مزارع استان اصفهان برداشت شد

گروه شهر - کارشناس س��بزی و صیفی جهادکش��اورزی استان 
اصفهان گفت: طی س��ال جاری۱۰۰ هزار تن پیاز از مزارع اس��تان 

اصفهان برداشت شد.
ابراهیمی با اش��اره به این که اس��تان اصفهان در برداشت محصول 
پیاز از نظر عملکرد رتبه نخس��ت را در کش��ور دارد، اظهار داش��ت: 
 پاییز امس��ال یک هزار و۶۵۰ هکتار از مزارع شهرستان اصفهان زیر

کش��ت پیاز رفت. وی ادامه داد: هم اکنون ح��دود یک صد هزار تن 
 پیاز با عملکرد۶۰ تن در هر هکتار از مزارع استان اصفهان برداشت 

شد. 

 آمار خودروهای تک سرنشین 
هر روز رو به افزایش است

گروه شهر- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره 
به این که اصلی ترین علت آلودگی هوا تردد خودروهای تک سرنشین 
اس��ت، گفت: متأس��فانه آمار خودروهای تک سرنش��ین با توجه به 

هشدارهای داده شده هر روز رو به افزایش است.
مصطفی نوریان با بیان این مطلب گفت: در سال های اخیر آمارهای 
تردد وسایل نقلیه در شهر اصفهان افزایش قابل مالحظه ای را نشان 
می دهد و می توان گفت به نتیجه رسیدن قطار شهری مناسب ترین 
گزینه برای حل معضل ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هوای 

شهر است.

  تجهیزتمام تاكسي هاي شهر 
به سیستم كپسول آتش نشاني

 عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان با تأکید بر ض��رورت نصب 
کپسول هاي آتش نش��اني در تاکس��ي ها گفت: با توجه به این که 
تاکس��ي ها وظیفه جابه جایي مس��افران را بر عهده دارند باید کلیه 

خودروها به سیستم کپسول آتش نشاني مجهز شوند.
وحید فوالدگر با بیان این مطلب گفت: تاکنون۱۴هزار نفر از رانندگان 

تاکسیراني آموزش مهار آتش را به صورت تخصصي فرا گرفته اند.
 وي افزود: تاکس��ي هاي سطح ش��هر بایستي به سیس��تم کپسول 

آتش نشاني مجهز شده و آموزش هاي الزم را طي کنند.

هیچ تخریبی در كمربند سبز شهری 
صورت نگرفته است

شهردار منطقه هفت اصفهان گفت: ساخت و ساز های صورت گرفته 
در مجاورت کمربند سبز شهری اصفهان قانونی بوده و هیچ تخریبی 

در کمربند شهری اصفهان صورت نگرفته است.
طی روز های گذش��ته جمعی از مردم منطقه اصفهان با تماس های 
مکرر به دفت��ر این خبرگ��زاری، ش��کایت های خ��ود را از عملکرد 

شهرداری این منطقه نسبت به فضای سبز مطرح کردند.

گشتی در اخبار 

بانک اطالعاتي عملكرد  شهرداران 
استان اصفهان تهیه شد

مدير كل امور شهري استانداري اصفهان  
محسن سعيدبخش 

با هدف کمک به اعضاي شوراها در انتخاب ش��هرداران، بانک اطالعاتي 
از عملکرد و رزومه کساني که سابقه فعالیت ش��هرداري داشته اند تهیه 

شده است.
برگزاري دوره هاي آموزش��ي مقدماتي و عمومي در ش��ش ماه دوم سال 
جاري در باره مباحث کلي و وظایف عمومي شوراها و همچنین آموزش 
تخصصي براي اعضاي کمیس��یون ها از دیگر اقدامات دفتر امور شهري 

استانداري براي کمک به عملکرد 
هرچه بهتر ش��وراهاي اسالمي 
اس��ت.عملکرد در چارچ��وب 
 قانون، توجه به زیرس��اخت ها،
اس��اس ب��ر   نیازس��نجي 

و  ش��هري  ه��اي   ظرفی��ت 
اولوی��ت بندي نیازه��ا از عوامل 
توفیق اعضاي شوراها در مسیر 

فعالیت است.
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چهره روز
ناهنجاری مادرزادی مهم ترین علت مرگ کودکان زیر 5 سال

سارا فاضلیان کارش��ناس نظام بررسی مرگ کودکان۱ تا ۵ س��ال معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: مهم ترین علت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ناهنجاری های 

مادر زادی، سوانح و حوادث است.

۳

 26۰۰ مدرسه اصفهان
در مسیرهوشمند سازی

مخترع نابینا ثابت كرد 
معلولیت   محدودیت  نیست

معاون پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر دو هزار و ۶۱۴ مدرس��ه در سطح استان اصفهان در 

مسیر هوشمند سازی قرار گرفته است.
حمیدرضا مؤتمر در گفتگو با  فارس با اش��اره به این که هوشمند سازی 
مدارس یکی از مهم ترین سیاست ها و رویکرد های آموزش و پرورش است، 
اظهار داشت: اصفهان نیز یکی از استان های پیش��گام و فعال در اجرای 

طرح های هوشمند سازی در مدارس به شمار می رود.
وی با بیان ای��ن که خانواده ه��ا و دانش آم��وزان اس��تان از اجرای طرح 
هوشمند سازی مدارس اس��تقبال ویژه ای از خود نش��ان داده اند، افزود: 
دانش آموزان باید با اس��تفاده از سیستم های نوین آموزش��ی و روز دنیا 

آموزش داده شوند.

 عبداهلل س��پهری متولد۱۳۵۱ ش��اغل در فرمان��داری نطنز ب��ا اختراع 
نرم افزاری توانست مطالب  را از زبان انگلیسی به فارسی بر روی نرم افزار 

تالکس تبدیل نماید.
عبداهلل س��پهری ضمن دیدار با مدیر کل و معاون توانبخش��ي اداره کل 
بهزیس��تي اس��تان اصفهان گفت: با توجه به نیاز افراد نابینا در خصوص 
خواندن مطالب گوشی های تلفن همراه و اطالعات رایانه و کار با اینترنت، 
برآن شدم تا نرم افزاری  ابداع و طراحی نمایم تا مطالب  را از زبان انگلیسی 

به فارسی بر روی نرم افزار تالکس تبدیل کند.
وي افزود: این کار سه س��ال به طول انجامید که در این راه  سختی های 
زیادی  متحمل شدم، ولی از این بابت بس��یار خرسندم که با این اختراع 

کمک بسزایی به  افراد نابینا نموده ام.  

س: ایمنا[
]عك
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چندس��الی اس��ت ک��ه دوره 
 گروه 
ضمیم��ه شهر پیش دبس��تانی 

دبستان های پسرانه و دخترانه 
دولتی و غیردولتی شده است. تا پیش از این، چنانچه 
خان��واده ای قص��د داش��ت فرزن��دش را در دوره 
پیش دبس��تانی ثبت نام کند به مهده��ای کودک و 

آمادگی ها مراجعه می کرد.
ضمیمه شدن دوره آمادگی به مدارس ابتدایی دولتی 
از اوایل دهه۸۰ تا آنجا پیش رفت که وزارت آموزش و 
پرورش در آغاز سال تحصیلی 92-9۱ برگزاری این 
دوره را از مهدهای ک��ودک گرفت و آن را منحصر به 
مدارس ابتدایی کرد. این کار اما با مخالفت مهدهای 
کودک روبه رو ش��د، چه آنها قبل از تش��کیل چنین 
دوره ای در م��دارس، آن را برگ��زار می کردند و حال 
منع برگزاری آن از نظر درآمدی برای مهدها، ضربه 
سنگینی بود. نتیجه آن که وزارت آموزش و پرورش با 
کمی عقب نشینی تدوام تشکیل دوره پیش دبستانی 

در مهدهای کودک را پذیرفت و کار ادامه پیدا کرد.
دوره پیش دبس��تانی ب��ا توج��ه ب��ه آماده س��ازی 
دانش آموزان برای ورود به دوره دبس��تان از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت و به همین منظور قرار بر این 
بود تا با اضافه شدن آن به دوره دبستان، حالت رسمی 
به خود گیرد و خانواده ها تکلی��ف خود را در این باره 
به طور روشن بدانند، ولی ماحصل سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، اضافه کردن کالسی به پایان دوره 
ابتدایی بود که این دوره۶کالس��ی ش��د و همچنان 

پیش دبستانی حالت نیمه رسمی خود را حفظ کرد.
نتیجه آن که خانواده ها در برزخ بردن فرزندانش��ان 
به ای��ن دوره مانده اند، اما در عمل، پیش دبس��تانی، 
توفیقی اجباری ب��رای خانواده های ایرانی ش��ده و 
آنها باید فرزندان خود را ب��رای گذراندن این دوره یا 
در دبستان های پس��رانه و دخترانه و یا در مهدهای 
کودکی که مجوز برگزاری آن را دارند، ثبت نام کنند.

 فاصله یادگی��ری درس ها می��ان دانش آموزانی که 

به آمادگی رفته و یا نرفته ان��د، ناخودآگاه معلمان را 
نسبت به دانش آموزانی که پیش دبستانی ندیده اند، 
دلس��رد می کند و چون در پ��اره ای م��وارد این نوع 
دانش آموزان خود را در مقایس��ه با بچه هایی که به 
آمادگی رفته اند، ضعیف می یابن��د، اعتماد به نفس 
خود را از دس��ت می دهن��د. همان گونه ک��ه در باال 
گفته شد، سخن در اینجا  در بیان اهمیت داشتن یا 
نداشتن این دوره نیست بلکه تحمیل هزینه های آن 
بر دوش خانواده هاست؛ هزینه ای که اغلب خانواده ها 
توان پرداخت آن را ندارند ولی پدران و مادران تالش 
می کنند تا به هر روش ممک��ن فرزند خود را در این 

دوره ثبت نام کنند.
هزینه ه��ای اعالم ش��ده از س��وی م��دارس دولتی 
ب��رای ثبت نام و پذی��رش بچه ها در ای��ن دوره برای 
یک س��ال۴۵۰ هزار توم��ان )این مبل��غ در مدارس 
غیرانتفاع��ی دو میلی��ون و۵۰۰ هزار توم��ان برای 
سال جاری است( در س��ال تحصیلی 9۳-92 است، 

درحالی که این مبلغ در سال تحصیلی گذشته برای 
مدارس دولت��ی حدود۳۶۰ هزار تومان بوده اس��ت. 
از آنجاکه در طول س��ال تحصیلی، وسایل موردنیاز 
دیگری نیز از س��وی آموزش��گاه خریداری شده و یا 
جشن های مرتبط با مناس��بت ها برگزارو اردوهایی 
انجام خواهد ش��د، بالطب��ع هزینه ه��ای دیگری از 
والدین دریافت خواهد ش��د که جم��ع رقم کل را به 
عددی باالتر خواهد رساند.پرداخت این مبلغ حتی 
به صورت اقس��اط هم برای برخی از خانواده ها، زیاد 
اس��ت، اما موضوع اساس��ی این که هرچند رفتن به 
چنین دوره ای ب��رای بچه ها الزامی نیس��ت، اما آنها 
بازهم نمی توانند این توفیق اجباری را جدی نگیرند. 

شاید بپرسید چرا؟
وزارت آموزش و پ��رورش ایران هم بای��د باتوجه به 
این که اکنون پیش دبس��تانی جزء جداناشدنی دوره 
ابتدایی ش��ده یا آن را به طور رسمی اجباری کرده و 
از آنجا که تحصیل در این دوره طبق قانون اساس��ی 
برای همه رای��گان اس��ت، هزین��ه ای از خانواده ها 
دریافت نکنن��د و یا این که با مش��ارکت در برگزاری 
دوره آمادگی همچنان که اکنون واحدی را برای این 
منظ��ور در ادارات آموزش و پ��رورش دایر کرده و بر 
گزینش مربیان دوره پیش دبستانی نظارت می کند، 
هزینه های ثبت نام را تا اندازه قابل مالحظه ای کاهش 
دهند. نخس��ت آن که بچه ها می بینند دوس��تان و 
همس��ن و ساالنش��ان در این دوره شرکت می کنند 
و باتوجه به حساس��یت فرزندان در این س��ن، عدم 
حضورشان در پیش دبس��تانی، آنها را از نظر روحی 
و روانی به ش��دت آزار خواهد داد و برایش��ان نوعی 
شکس��ت خواهد بود. دیگر این که آموزگاران کالس 
اول، پس از تش��کیل کالس و آغاز س��ال تحصیلی 
جدید، اولین پرسشش��ان از دانش موزان این اس��ت 
که آیا به پیش دبس��تانی رفته اند یا خیر؟پاس��خ به 
این پرسش برای دانش آموزانی که پیش دبستانی را 
نگذرانده اند، گران بوده و آنها به طور غیرمنتظره ای 
تحقیر می شوند. این البته شروع ماجراست، چراکه 
معلمان کالس اول با دانش آموزان به آمادگی رفته، 
بهتر و راحت تر کار کرده و اینان نیز سریع تر و بهتر، 
دروس را می آموزند. این فاصل��ه یادگیری درس ها 
میان دانش آموزانی که به آمادگی رفته و یا نرفته اند، 
ناخودآگاه معلمان را نس��بت ب��ه دانش آموزانی که 

پیش دبس��تانی ندیده اند، دلس��رد می کند و چون 
در پاره ای موارد ای��ن نوع دانش آم��وزان خود را در 
مقایس��ه با بچه هایی که به آمادگی رفته اند، ضعیف 
می یابند، اعتماد به نفس خود را از دس��ت می دهند. 
حال جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی ضرورت دارد و 
دراین میان دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش 
وظیفه دارند به آن رسیدگی کنند. اول آن که حذف 
این دوره، کاری دش��وار اس��ت و چون خانواده ها در 
این س��ال ها آن را به عنوان یک ض��رورت پذیرفته و 
فرهنگ س��ازی کافی هم صورت گرفت��ه پس باید 
راه ح��ل را در جای دیگری جس��ت. از س��وی دیگر 
بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این 
دوره را آغاز س��ن آموزش دانش آموزان می دانند و با 
اجباری کردن آن، ثبت نام را از سنین ۵ یا ۶ سال برای 
دوره دبستان آغاز کرده و ش��روع دوره هم با کالس 
پیش دبس��تانی اس��ت و چون این کالس جزء دوره 

دبستان است، هزینه ای برای خانواده ها ندارد.
وزارت آموزش و پ��رورش ایران هم بای��د باتوجه به 
این که اکنون پیش دبس��تانی جزء جداناشدنی دوره 
ابتدایی ش��ده یا آن را به طور رسمی اجباری کرده و 
از آنجا که تحصیل در این دوره طبق قانون اساس��ی 
برای همه رای��گان اس��ت، هزین��ه ای از خانواده ها 
دریافت نکنن��د و یا این که با مش��ارکت در برگزاری 
دوره آمادگی همچنان که اکنون واحدی را برای این 
منظ��ور در ادارات آموزش و پ��رورش دایر کرده و بر 
گزینش مربیان دوره پیش دبستانی نظارت می کند، 
هزینه های ثبت نام را تا اندازه قابل مالحظه ای کاهش 
دهند. این موضوع ب��ه لحاظ اقتص��ادی خانواده ها 
را به ش��دت تحت فش��ار قرار داده و آن درکنار دیگر 
فش��ارهای اقتصادی، مش��کالتی را برای خانواده ها 
به وجود آورده اس��ت. با یک حس��اب سرانگش��تی 
موضوع روشن تر می شود.  در شرایطی که همگان این 
توفیق اجباری را پذیرفته اند و فرهنگ استفاده از آن 
در همه نقاط ایران ساری و جاری شده، بهتر است با 
مناسب سازی زمینه استفاده از این دوره برای تمامی 
بچه ها، از تحمیل فشار مالی به خانواده ها تا حدممکن 
جلوگیری کرد. به طور قط��ع خانواده ها می توانند با 
مشارکت در برنامه های جانبی دوره آمادگی در طول 
سال، هزینه ها را به طور مؤثر کاهش دهند، اما نکته 

اساسی تجدیدنظر در هزینه اولیه ثبت نام است.

چه كسی پاسخ والدین، فرزندان و فرهنگیان را می دهد؟

پول زور پیش دبستانی!

زیر پوست شهر / همایش تجلیل از حماسه سازان عرصه خبر، رسانه و مطبوعات

توسعه رشته های هوافضا در استان اصفهان  یکی از قطب های اصلی 
صنایع هوایی کشور است. توسعه چنین رشته های مهم وکاربردی 
نیازمند بهره گیری ازامکانات تجربی و آزمایشگاهی است که تونل 

باد از زیرساخت های الزم برای توسعه علم آیرودینامیک به عنوان 
یکی از زیرشاخه های رشته هوافضاست.

توانمندی های دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه هوافضا و ارتباط 

مناسب این دانشگاه با صنایع مختلف فعال در این بخش با توجه به 
عدم وجود تونل باد صنعتی در اس��تان اصفهان و انجام بخش قابل 
توجهی از آزمون های تجربی صنایع و مراکز تحقیقاتی مربوطه در 
دیگر استان ها و حتی دیگر کشورها ارتقای سطح علمی این دانشگاه 

را به همراه خواهد داشت.
بهره گی��ری از انرژی مه��م باد به عن��وان یک منبع ارزش��مند در 
چشم انداز انرژی کشور مستلزم دسترسی به تونل باد برای طراحی 
توربین های بادی اس��ت. تونل باد دانش��گاه صنعت��ی اصفهان با 
برخورداری از ابعاد و مشخصه های فیزیکی مطلوب، بستری مناسب 
به منظور انجام نیازهاي تس��ت آیرودینامیکي مراکز تحقیقاتي و 
سازمان هاي گوناگون است. روند ساخت تونل باد مدار باز دانشگاه 
صنعتي اصفهان در س��ال ۱۳۶7 آغاز شده بود و به دالیل مختلفي 
تاکنون به بهره برداری نرس��یدکه به دنبال تصویب طرح پژوهشي 
تکمیل و تجهیز این تونل باد تأمین تجهی��زات به روز جهت انجام 

تست هاي آیرودینامیکي و راه اندازي آن در دستور کار قرار گرفت.
اج��رای تمام��ی آزمای��ش ه��ای آیرودینامیک��ی پژوهش��ی و 
صنعت��ی در محدوده س��رعت2۰ ت��ا 2۰۰ کیلومتر بر س��اعت از 
ویژگی های تونل ب��اد دانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت. عالوه بر 
 ویژگی ها و مزایای ذکر ش��ده به زودی امکان انجام آزمایش های

PIV با اس��تفاده از این تونل نیز میسر خواهد ش��د. بازرسی فنی 

و اصالح بخش های مختلف فن و موتور، کاهش نویز و ارتعاش��ات 
بدنه، طراحی و س��اخت محفظه آزمون و دیفیوزر خروجی، نصب 
 توری و النه زنبوری و افزایش کیفیت جریان راه اندازي سیس��تم 
اندازه گیري سرعت سنج سیم داغ و سیستم اندازه گیريPIV، راه 
اندازي باالنس استاتیکی، طراحی و س��اخت دستگاه آلفا مکانیزم 
ش��ش درجه آزادی و خرید تجهیزات اندازه گیری به روز از جمله 
اقدامات صورت گرفته به منظور ارتقای تونل باد دانشگاه صنعتی 
اصفهان جهت  بهره برداری در حیطه های علمی و صنعتی اس��ت. 
راه اندازی این تونل باد نقش بسزایی در ارتقای تعامالت دانشگاه با 
صنعت خواهد داشت. بهره برداری صنایع مهمی چون هسا و عدم 
صرف هزینه انجام آزمایش  های مربوطه در دیگر کشورها و نیز ارایه 
خدمات به دیگر صنایع مرتبط و متقاضی، مزایای علمی، صنعتی و 

اقتصادی سرشاری را به همراه خواهد داشت.
 ایج��اد مهم ترین بس��ترها به منظ��ور انجام تحقیق��ات در حوزه 
آیرودینامیک تجربی و ارایه نتایج آزمایش های تجربی در رساله های 
تحصیالت تکمیلی را از دیگر امتیازات راه اندازی تونل باد در دانشگاه 
صنعتی اصفهان است. هم اینک تیمی ۱۰ نفره از دانشجویان مقاطع 
کارشناسی ارشد ودکتری در حال انجام فعالیت در این حوزه مهم 
و کاربردی هس��تند که به  تدریج بر تعداد این محققان نیز افزوده 

می شود.

مجری پروژه تونل باد دانشگاه صنعتی اصفهان:

تونل باد مدار باز دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی می شود

ایجاد مهم ترین 
بسترها به منظور 

انجام تحقیقات در 
حوزه آیرودینامیک 

تجربی از دیگر 
امتیازات راه اندازی 
تونل باد در دانشگاه 

صنعتی اصفهان 
است



چهره روزیادداشت

بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان در حمایت از نعمت زاده

خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان به نیاب��ت از صدها نفر از 
فعاالن عرصه کار، تولید و تجارت، حمایت خود را از گزینه پیشنهادی 
رییس جمهور برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد.خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به نیابت از صدها نفر 
از فعاالن عرصه کار، تولید و تجارت با صدور بیانیه ای حمایت خود را از 
نعمت زاده برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد.

 5 طرح برق رسانی در آران و بیدگل
 به بهره برداری خواهد رسید

گروه اقتصاد - مدیر اداره برق شهرستان آران و بیدگل گفت: همزمان 
با هفته دولت، پنج طرح برق رس��انی با هزین��ه ای بالغ بر210 میلیون 
تومان در شهرستان به بهره برداری می رسد. علیرضا عرب بیگی اظهار 
داشت: همزمان با هفته دولت طرح برق رساني به مدرسه علمیه حضرت 
زینب)س( و مجتمع مسكوني80 واحدي خاتم االنبیا)ص( شهرستان 

آران و بیدگل به بهره برداي خواهد رسید.

 تولیدکنندگان خواستار
 همکاری بیشتر بانک ها هستند

ریی��س کمیس��یون صنعت و مع��دن ات��اق بازرگانی اصفه��ان گفت: 
تولیدکنندگان کشور خواستار همكاری بیشتر بانک های عامل هستند، 

به گونه ای که واحدها موفق به تسویه بدهی ها شوند. 
مصطفی رناس��ی با اش��اره به این که بخش اعظم صنای��ع و واحدهای 
تولیدی کمبود نقدینگ��ی دارند، افزود: بانک ها در این ش��رایط باید با 
واحدها هم��كاری کنند، زیرا ت��ا زمانی که یک واح��د تولیدی کمبود 

نقدینگی دارد قادر به خرید مواد اولیه و تولید نیست.
وی ادامه داد: در این ش��رایط واحد تولیدی نمی تواند اقساط وام های 
خود را بپردازد و این گونه است که بیش از40 درصد ظرفیت واحد بیكار 

شده و قادر به تسویه وام های بانكی نخواهد بود.

 تولیدی ها  
باید  محصول قهرمان دارا باشند

 یک مدرس بازاریابی گفت: بنگاه های اقتصادی برای موفقیت در حوزه 
کسب و کار باید یک محصول قهرمان داشته باشند. 

پرویز درگی افزود: یک بن��گاه اقتصادی برای برند ش��دن باید ویژگی 
متمایزی نسبت به سایر رقبا داشته باشد و بر روی آن ایستادگی کند.

وی مشخص کردن ارزش بنیادی هر س��ازمان اقتصادی را الزم و مهم 
عنوان کرد و گفت: ابتدا هر سازمان باید کلمه بنیادی یا محصول قهرمان 

خود را پیدا و برای بهبود آن تالش کند.

طرح احیای میدان امام علی )ع( 
میلیاردها دالر ارزش دارد

 معاون سیمای رس��انه ملی با تأکید بر این که طرح احیای میدان امام 
علی )ع( میلیارد ها دالر برای درآمدزایی کشور ارزش دارد اظهارداشت: 
 من به عنوان ی��ک ایرانی با دیدن این طرح احس��اس غ��رور و افتخار 
می کنم. دکتر علی دارابی در حاشیه بازدید از پروژه میدان امام علی)ع( 
گفت: با دیدن طرح احیای میدان امام علی )ع( احساس غرور می کنم، 
چرا که این پروژه به دست متخصصان و مهندسان بومی و ایرانی ساخته 
ش��ده اس��ت. وی با بیان این که اصفهان س��ند تاریخی ایران و توسعه 
گسترش اس��الم در دوران مختلف محسوب می ش��ود اذعان داشت: 
میدان امام علی )ع( و میدان امام )ره( می تواند معرف تاریخ بیش از هزار 
ساله باشد و از سوی دیگر قطب بزرگ و عظیمی برای جذب توریست 

به شمار می آید.

 ورشکستگی32 واحد 
تولید ادوات کشاورزی در اصفهان

 دبی��ر انجمن س��ازندگان ادوات کش��اورزي اس��تان اصفه��ان گفت: 
دستگاه هاي مسئول جلوي واردات ادوات کشاورزي نامرغوب چیني به 

کشور را بگیرند، چرا که این دستگاه ها متناسب با اقلیم ایران نیست.
بیژن پیوندي در گفتگو با مهر با بیان این که این انجمن در سال 1387 
در استان اصفهان تأسیس شده است، اظهار داشت: تولید ماشین آالت 
مدرن بخش کشاورزي در اس��تان اصفهان روند خوبي داشته است، به 
این معنا که همواره بعد از استان خراس��ان رضوي و آذربایجان شرقي 
رتبه دوم و یا سوم تولید، به س��ازندگان ادوات کشاورزي اصفهان تعلق 
دارد. وي افزود: حدود20 تا30 درصد ادوات کشاورزي اتوماتیک ساخت 
صنعتگران استان مانند چاپر ، هد ذرت و برداشت سیب زمیني با انواع 
اروپایي آن قابل رقابت است و حتي بعد از صادرات به برخي کشورها با 

مارك شرکت هاي اروپایي به فروش مي رسد. 

خبر ویژه

4
یارانهنقدیمرداد،سهشنبهواریزمیشود

یارانه نقدی مرحله سی ام )مرداد ماه( ساعت24 روز سه شنبه بیست و دوم مرداد به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود. نخستین یارانه نقدی دولت روحانی که سی امین مرحله از واریز نقدی به حساب 

سرپرستان خانوار محسوب می شود، به ازای هر نفر مانند گذشته 45 هزار و500 تومان است.
 رشد ساالنه 12 درصدی

 ارزش افزوده صنعت و معدن
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 

محمدرضا نعمت زاده

 طبق برنامه های ارایه شده نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به 
واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره 4 ساله فعالیت دولت یازدهم  به 
صد درصد خواهد رسید. برنامه ریزی برای رسیدن به سهم 45 درصدی 
نس��بت صادرات صنعت��ی وظ معدنی به کل ص��ادرات در پای��ان دوره 
 4 ساله مسئولیت شده اس��ت که س��هم صادرات محصوالت با فناوری

 متوس��ط و ب��اال به ص��ادرات 
صنعت��ی ومعدن��ی در پایان 
دوره ب��ه30 درص��د خواه��د 
رسید. رساندن سرانه صادرات 
صنعتی به500 دالر و  س��هم 
صادرات صنعت��ی و معدنی به 
کل صادرات صنعتی جهان  به 
0/3 درصد از اهداف دیگر این 

وزارتخانه است. 
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ترخیص کاالهای  اساسی 
و دارو با ارز 1226 

سر کارمندان دولت
بی کاله ماند

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از ترخیص کاالهای اساس��ی و دارو با ارز 
1226 با دستور ویژه روحانی رییس جمهور خبر داد.

 حس��ن رادمرد درمورد ترخیص کاالهای اساس��ی به فارس گفت: با دستور 
ویژه رییس  جمهور، کاالهای اساس��ی و دارو با ارز1226 ترخیص می ش��ود 
 و مابه التف��اوت ارز1226و ارز مبادل��ه ای را دولت به ص��ورت یارانه پرداخت 

می کند.
وی در واکنش به این سؤال که این یارانه از چه محلی پرداخت می شود، گفت: 
از هر محلی که پرداخت شود، باید بازگردانده شود که در آینده نزدیک ساز و کار 

آن مشخص و اعالم می شود.
 معاون وزیر صنعت گفت:  این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین 

جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی و دارو اتخاذ شده است.

یک عضو تعاونی مسكن کارمندان دولت شهرس��تان شاهین شهر و میمه به 
ایس��نا گفت: به رغم گذشت شش س��ال از واریز میلیاردها تومان توسط یک 
هزار عضو تعاونی مسكن کارمندان دولت این شهرستان، تاکنون هیچ مقامی 
پاسخگو نبوده است. بهمن اورانی اظهار داشت: از زمانی که بیش از یک هزار نفر 
از کارمندان سازمان های دولتی بنا به فراخوان شرکت تعاونی کارمندان دولت 
شهرستان شاهین شهر و میمه هر یک مبلغ11تا 14 میلیون تومان به حساب 
ش��رکت تعاونی مذکور واریز کردند تا در پروژه ش��هرك میالد شاهین شهر 
شرکت کنند، نزدیک به شش سال می گذرد. طی این مدت بارها به استاندار 
اصفهان و مدیر کل بازرسی استانداری گزارش هایی ارایه و یا معضل این پروژه 
به صورت اخبار رسانه ای منعكس شده است، اما همچنان هیچ کس پاسخگوی 

واریز مبلغ10 میلیارد تومان سرمایه کارمندان دولت این شهرستان نیست.

1 واحد تولی��د کننده » بیس��كوییت « غیر اس��تاندارد در 
اصفهان به دلیل ع��دم رعایت اس��تانداردهای الزم اخطار 

کتبی دریافت نمود .
مطالعات نشان می دهد که مصرف انواع بیسكوییت در بین 
اقشار و س��نین مختلف جامعه رواج فراوانی دارد و از همین 
رو ، سالمت و کیفیت این محصول از منظر کارشناسان اداره 
کل استاندارد اهمیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده 
است. بر اساس این گزارش، بازرس��ین اداره کل استاندارد 
استان اصفهان طی بازرسی های فنی خود از یک واحد تولید 
بیس��كوییت،  با موارد تخلف و عدم رعایت اس��تانداردهای 
الزم برخورد نموده ک��ه منجر به افت کیفی��ت و در نتیجه 
کاه��ش ارزش غذای��ی آن محصول می گردی��د که پس از 
تش��كیل پرونده حقوقی در ای��ن زمینه، به واح��د مذکور 
اخطار و تذکرات کتبی داده ش��د و ملزم به رف��ع نواقص و 
جبران کاس��تی های موجود گردید. مسئول روابط عمومي 
اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: از آنجا که مصرف 
بیسكوییت مصرف چش��مگیری در بین مصرف کنندگان 
دارد، توجه تولیدکنندگان به رعایت اس��تانداردها و ارتقای 
 کیفیت این محصوالت الزم و بدیهی است، چرا که مصرف ب

یس��كوییت های بی کیفیت و بعضا غیر استاندارد می تواند 
مصرف کننده را به عوارض مختلفی دچار نماید.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
حال حاضر 27 شرکت بیمه ای در کشور فعالیت می کنند.

سید ناصر موس��وی الرگانی در اصفهان با اشاره به وضعیت 
صنعت بیمه کشور اظهار داشت: در حال حاضر27 شرکت 
بیمه در کش��ور وجود دارد که فعالیت خود را در زمینه های 

مختلف اجرا می کنند.
وی ادام��ه داد: وضعیت صنعت بیمه روند صع��ودی دارد و 

امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
نماینده مردم فالورجان در خانه ملت افزود: ظرفیت صنعت 
بیمه کشور بسیار فراوان است و امیدواریم با استفاده از تمام 
این ظرفیت شاهد رشد روز افزون این صنعت در کشور باشیم.

به غیر از بیمه ایران بقیه بیمه ها خصوصی هستند
وی اظهار داشت: در حال حاضر تنها شرکت بیمه ایران است 
که بخش دولتی آن را حمایت می کند و بقیه ش��رکت های 
بیمه ای خصوصی هستند و حمایتی از طرف بخش دولتی 

از آنها نمی شود.
موس��وی افزود: بخش خصوصی به خوبی می تواند به رونق 

بیمه کمک کند، اما باید زمینه رشد کافی به آن داده شود.
وی گفت: رش��د بیمه می تواند در س��ال های آینده بس��یار 
پرسرعت باشد، اما باید حمایت کافی از بخش خصوصی در 

صنعت بیمه انجام گیرد.

مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان 
به ایسنا گفت: هنوز آماری از ریزش  مشتری در سال جاری 
نداریم، اما پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با گران 
شدن شیر در طول سال های اخیر، 22درصد کاهش فروش 
شیر برای کارخانه ها رقم خورده است. هومان امیری تصریح 
کرد: کارخانجات تولید لبنیات و محصوالت پاس��توریزه با 
گران شدن شیر آس��یب می بینند، چرا که هر چقدر قیمت 
شیر افزایش یابد توان مردم برای خرید نیز کاهش می یابد  
که این مسأله برا ی تولیدکنندگان باز خورد منفی و کاهش 

فروش را به همراه دارد.
وی ادامه داد: کاهش22درصدی فروش از سال84 به بعد و به 
خصوص با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد 
 و این مسأله نش��ان می دهد که نگاه مسئوالن در سال های

گذشته به مقوله لبنیات و ش��یر به کاهش و یا حذف شیر از 
سبد کاالی خانوار منجر شده است.

امیری در ادامه سخنانش به میزان سرانه شیر در برنامه پنجم 
توسعه اشاره کرد و گفت: در پایان این برنامه، سرانه مصرف 
شیر باید به 168 کیلوگرم در سال برای هر نفر می رسید که نه 
تنها این اتفاق نیفتاد بلكه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
میزان مصرف شیر از84 کیلوگرم در سال برای هر نفر به 68 

کیلوگرم کاهش یافت.

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان به فارس 
 گف��ت: چهارمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی مخاب��رات،
اطالع رسانی و صنایع وابسته در اصفهان برگزار می شود.

حسین کشایی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه تخصصی 
مخابرات در اصفهان اظهار داش��ت: چهارمین نمایشگاه 
تخصصی مخابرات، اطالع رسانی و صنایع وابسته از22 
تا 25 مرداد در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
اصفهان واقع در پل شهرستان از ساعت16 تا 22 پذیرای 
عالقه مندان اس��ت. این مس��ئول عنوان کرد: مخابرات 
اس��تان با بیش از300 متر مرب��ع فضا و ارای��ه آخرین 
دس��تاوردهای خود حض��وری فعال در این نمایش��گاه 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در این نمایشگاه قصد داریم مردم را با فعالیت های 
مخابرات آش��نا کنی��م. وی ادام��ه داد: معرفی خدمات 
مشترکان تلفن ثابت و همراه، سرویس های937، خدمات 
دیتا، س��رویسADSL، س��رویسIPTV )تلویزیون 
اینترنتی(، خدمات دور ش��وال و خطوطE1، س��رویس 
مترواترنت، بس��تر ویدئو کنفرانس و معرفی س��رویس 
VOIP از جمله خدماتی اس��ت که در این نمایشگاه به 

مردم اطالع رسانی می شود.

بیمه بازاراستاندارد مخابرات

اخطار به 1  واحد تولیدکننده 
بیسکوییت غیراستاندارد

وجود 27 شرکت
بیمه ای فعال در کشور

 کاهش 22درصدی مصرف   شیر
 با  اجرای قانون  هدفمندی

برگزاری چهارمین نمایشگاه 
تخصصی مخابرات اصفهان
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در حالی مشكل تأمین نهاده مرغداران از یک ماه گذشته تاکنون 
برطرف نشده اس��ت که قیمت مرغ در بازار سیر صعودی به خود 

گرفته و به کیلویی6700 تومان رسیده است.
به گفته مدیران اتحادی��ه مرغداران بیش از دو ماه اس��ت نهاده 
خوراك طیور در بنادر جنوب کش��ور به دلیل عدم تخصیص ارز 
ترخیص نمی شود. در همان حال مرغداران از آینده این صنعت 
نگرانند. تولیدکنن��دگان صنعت طیور کش��ور از یک ماه پیش 
وضعیت ذخایر خوراك طیور کشور را رو به اتمام اعالم کردند که در 
صورت عدم تأمین نهاده، نه تنها تولید کاهش می یابد، بلكه قیمت 
مرغ نیز افزایش خواهد یافت، به طوری که آنها افزایش قیمت مرغ 
را تا کیلویی12 هزار تومان نیز پیش بینی کرده اند. آهنگ افزایش 
قیمت مرغ با افزایش، به کیلویی6700 تومان نواخته شده است و 
طی چند روز گذشته هر کیلوگرم مرغ تا 500 تومان افزایش یافته 
است و نگرانی از افزایش در صورت عدم تأمین خوراك طیور نیز 
قابل پیش بینی است. خوراك طیور در حالی در کشتی ها و روی 
آب سرگردان است که به دلیل عدم همسویی بانک مرکزی وزارت 
صنعت، ارز الزم  برای ترخیص این کاالی مهم تخصیص نمی یابد و 
نهاده مرغداران ترخیص نمی شود. بعد از اعالم سیاست تک نرخی 
ش��دن ارز از س��وی بانک مرکزی،  ارز 1226 به کاالهای اساسی 

تخصیص نیافت و نرخ ارز مرجع به 2477 تومان تغییر یافت.
اگرچه بعد از آن اعالم شد ارز 1126 تومان به کاالهای اساسی تا 
پایان سال ادامه خواهد یافت، اما همچنان نه ارز1226 و نه 2477 
تومان برای ترخیص کشتی های خوراك طیور روی دریا تخصیص 

نیافت. این کشتی ها که تعداد26 و12 فروند نیز درمورد آنها گفته 
شد، همچنان روی دریا سرگردانند و روزانه دموراژ )هزینه توقف( 
سنگینی برای آنها پرداخت می شود. شرکت پشتیبانی امور دام هم 
که مسئول تأمین نهاده دام و طیور در کشور است، در صورتی به 
مرغداران نهاده می دهد که مرغ و تخم مرغ را به قیمت مد نظر آنها 
تحویل دهد که تولیدکنندگان این قیمت را بسیار پایین می دانند.

آنها می گویند قیمت تعیین شده از سوی شرکت پشتیبانی امور 
دام در مقابل افزایش قیمت نهاده  و سایر هزینه ها که قیمت تمام 
شده مرغ را باال برده است، بسیار پایین است. به گفته آنها قیمت 
خوراك اصلی طیور شامل کنجاله سویا و ذرت بیش از 50 درصد 
افزایش یافته است. به هر حال کارشناسان این بخش ادامه چنین 
وضعیتی را برای صنعت مرغ کشور بس��یار نگران کننده عنوان 
می کنند. ماه مبارك رمضان سال گذشته نیز به دنبال عدم تأمین 
به موقع نهاده های کشاورزی قیمت مرغ در بازار نزدیک به9 هزار 

تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز به 9 هزار تومان رسید.
متولیان تولید صنعت مرغ عنوان می کنند، در صورت بی توجهی 
به این صنعت تكرار وضعیت نگران کننده س��ال گذشته متصور 
است. طی هفته گذشته3 بار در کمیسیون کشاورزی مجلس در 
باره تعیین تكلیف نهاده مرغ و قیمت جلسه تشكیل شده است، اما 

نتیجه قطعی در این باره حاصل نشده است.
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در آخرین نشست 
تصمیم گرفت مقصران گرانی مرغ و نهاده را به قوه قضاییه معرفی 

کند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور 
با اعالم این که هنوز مصوبه افزایش 25 هزار تومانی حق مسكن 
و بن کارگران به دست ما نرس��یده و برای اجرا ابالغ نشده است، 
به مهر گفت: به احتمال بسیار زیاد این کار باید در دولت یازدهم 

انجام شود.
هادی ابوی در خصوص سرنوش��ت آخرین مصوبه مزدی دولت 
دهم و این ک��ه قرار ب��ود در هم��ان روزهای پایان��ی کار دولت 
گذشته برای اجرا به واحدهای مش��مول قانون کار کشور ابالغ 
 ش��ود، گفت: تا کنون چیزی مبنی بر ابالغیه رسمی به دست ما 

نرسیده است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور  
اظهار داش��ت: مصوبه افزایش10 هزار تومانی حق مسكن و 15 
هزار تومانی حق خوار و بار در شورای عالی کار به تصویب رسیده 
بود، اما طبق قانون احتماال باید در حال طی کردن مراحل اداری 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
 ابوی با اش��اره به جاب��ه جایی در دول��ت و این ک��ه این موضوع 
 احتماال روند تس��ریع ابالغ ای��ن مصوبات را با کن��دی و توقف 
 مواجه کرده اس��ت افزود: قرار ب��ود این تصمیم ش��ورای عالی 
 کار در هی��أت وزی��ران دولت دهم ب��ه تصویب و تأیی��د نهایی 
برس��دکه به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار انجام 

شد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنش��ان کرد: وزیر کار قول داده 
بود ک��ه مصوبه دولت را م��ی گیرد، اما فعال چیزی به دس��ت ما 

نرسیده است.
 البته در این باره کارگران و کارفرمایان اختالف نظرهایی را درباره 
این که آیا افزایشی در  حق مس��كن  و بن نقدی کارگران اتفاق 

بیفتد و یا خیر داشته اند.
س��خنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان 
داش��ت: در هر صورت رقم 25 هزار تومان بس��یار ناچیز است و 
خیلی برای کارگران نمی تواند کارکرد داش��ته باش��د، اما فقط 
تبلیغی برای دولت دهم بود که بگوید بعد از 6 ماه طرح این مسأله، 

توانست آن را انجام دهد.
وی ادامه داد: در هر صورت اعمال این افزایش بار مالی ای برای 
دولت ندارد و به احتمال بسیار زیاد به دلیل جابه جایی دولت، این 
موضوع باید از طریق مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

دولت یازدهم دنبال و به انجام برسد.
موضوع افزایش10 هزار تومانی حق مس��كن و 15 هزار تومانی 
حق بن نقدی امس��ال کارگ��ران در ماه های گذش��ته مطرح و 
پیرامون آن مباحث فراوانی بین کارگ��ران، کارفرمایان و دولت 

گذشته مطرح شد.
 با این حال قرار بود ای��ن افزایش به س��رعت در روزهای پایانی 
دولت دهم نهای��ی و برای اج��را از پایان مردادماه امس��ال برای 
 واحدهای مشمول قانون کار کشور ابالغ شود که تا کنون چنین 
اتفاقی نیفتاده و با روند فعلی احتمال این که این افزایش جدید 
در حقوق مردادماه کارگران و مشموالن قانون کار اعمال نشود 

زیاد است.

 به احتمال زیاد به 
دلیل جابه جایی 
دولت، این موضوع 
باید از طریق 
مقامات وزارت 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در دولت 
یازدهم دنبال و به 
انجام برسد

متولیان تولید 
صنعت مرغ عنوان 
می کنند، در 
صورت بی توجهی 
 به این صنعت 
تکرار وضعیت 
 نگران کننده 
سال گذشته 
متصور است

جزئیات اولین ابالغیه دستمزدی دولت روحانیافزایش قیمت مرغ و مشکالت نهاده مرغداران

25هزارتومانافزایشحقوقفقطتبلیغبود!مرغدوبارهپروازمیکند



اکران خانگی یادداشت

هفت

خانه سینما در قفل دولت جدید
سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت كه موضوع خانه سینما و بازگشایی آن به 
دولت یازدهم واگذار شده است. موضوع بازگش��ایی این نهاد صنفی به دولت یازدهم واگذار شده 

و حسینی در روزهای پایانی مدیریت خود درباره این نهاد صنفی تصمیم گیری نخواهد كرد.
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دوستی تا آخرین نفس 
ن��گارش فیلمنام��ه »دوس��تی« به 
نویس��ندگی حس��ن علیرضایی در 
اصفهان به تم��ام و پیش تولید فیلم 

آغاز شد.
علیرضایی با اعالم ای��ن خبر افزود: 
همیش��ه دغدغ��ه پرداخت��ن ب��ه 
موضوعات مذهبی و دینی را داشته 
و اكثر آثاری كه تهی��ه و كارگردانی 
ك��رده ام ارتب��اط مس��تقیمی ب��ا 
موضوعات اعتق��ادی دارند. كارگ��ردان »تیغه« تصریح كرد: ش��هادت 
مظلومانه زائران ایرانی به ویژه كودكان معصوم در عتبات عالیات، قلب هر 
مس��لمانی را به درد آورده و خط اصلی داستان فیلم »دوستی« به همین 
موضوع می پردازد. این كارگردان اصفهانی خاطر نش��ان كرد: امیدوارم 
شرایط به گونه ای باشد كه با تولید فیلم»دوستی« كارگردانی فیلم های 

داستانی را نیز به طور جدی پیگیری كنم.

عاشقانه های یک اصفهانی 
مجموعه غزل های خسرو احتشامی 
شاعر غزلس��رای اصفهانی با عنوان 
»بارون و بارفت��ن« به زودی به چاپ 

می رسد.
خسرو احتش��امی با اعالم این خبر 
گفت: این مجموعه در ح��ال آماده 
سازی است و برای چاپ به انتشارات 
مانا در اصفهان س��پرده ش��ده است 
كه امیدواریم تا اوایل آبان ماه س��ال 
جاری به چاپ برسد.  این شاعر غزلسرا افزود: اول قرار بود این كتاب را یک 
ناشر تهرانی به چاپ برساند، اما از آنجا كه الزم بود ناشر با واژگان و لهجه 
اصفهانی و نوشتار آن آشنا باشد تصمیم گرفتم مجموعه را با همکاری یک 
ناشر در اصفهان به چاپ برسانم.  وی در ادامه بیان كرد: »بارون و بارفتن« 
 اگرچه به لهجه اصفهانی است، اما اصال در حوزه هزل و طنز قرار نمی گیرد.

این شاعر پیشکسوت در رابطه با عنوان این مجموعه خاطر نشان ساخت: 
در قدیم ظروف چینی ظریف و لطیفی وجود داش��ت كه ب��ه آن بارفَِتن 
می گفتند، من در نام مجموعه و تركیب آن با بارون از این واژه اس��تفاده 

كرده ام. 

 گالیه ها از شهرداری
 تا جشنواره کودک

به گزارش س��تاد خبری بیس��ت و 
 هفتمی��ن جش��نواره بی��ن المللی 
فیلم های كودكان و نوجوانان، رسول 
صدرعاملی كارگردان سینمای ایران 
درباره نق��ش جش��نواره در پویایی 
س��ینمای كودک و نوج��وان اظهار 
داشت: این یک اتفاق و حادثه است، 
ممکن است رخ بدهد یا ندهد. بدون 
اس��تثنا هر س��ال دبیر و مسئوالن 
برگزاركننده جشنواره نمی دانند آیا جشنواره برگزار می شود یا خیر، در 
اصفهان برپا می شود یا همدان و یا كرمان. به نظر من شهرداری اصفهان 
هیچ گاه در هیچ شرایطی نتوانست برگزاری همه ساله جشنواره را به طور 

جدی و مداوم تضمین كند. 
وی ادامه داد: در واقع حرف من این است، جشنواره ای كه همیشه متزلزل 
 بوده و هی��چ گاه نتوانس��ته یک دبیرخانه دائمی داش��ته باش��د و از یک 
تیم برگزاركننده جدی و پیگیر برخوردار ش��ود، به طور قطع تأثیرگذار 

نمی شود. 

فیلم جنجالی»من مادر هستم« به كارگردانی فریدون جیرانی  تا چند 
روز آینده در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

فیلم س��ینمایی»من مادر هستم« آخرین س��اخته فریدون جیرانی 
است كه پس از اكران در آذرماه سال گذشته و واكنش شدید انصار 
حزب اهلل نسبت به آن، به یکی از جنجالی ترین فیلم های سال تبدیل 

شد، تا پایان هفته در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
تازه ترین فیلم فریدون جیرانی توس��ط مؤسسه رس��انه فیلمسازان 

ارایه می شود كه مدیریت این مؤسسه 
برعهده غالمرضا موس��وی است كه او 
تهیه كنندگی فیلم »من مادر هستم« 

را هم برعهده دارد.
فیلم درباره زندگ��ی دو خانواده مرفه 
در ح��ال فروپاش��ی اس��ت. در ای��ن 
میان حوادثی كه ب��رای دختر یکی از 
خانواده ها ك��ه 19 س��ال دارد )باران 
كوثری( پدی��د می آید، س��بب برمال 
 ش��دن بس��یاری از رازه��ای زندگی 

آدم های قصه می شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1102 | سه شنبه 22  مرداد  1392 |5  شوال  1434

 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1102   |  August  13 ,2013  |  8 Pages 

 »راه رفتن روی طناب« 
برای ادای دین به همسر 

 نقاشی های زیرالکی 
در کوثر

احمد بیگدلی از نگارش رمانی برای ادای دین به همسر فقیدش خبر داد.
این داستان نویس اصفهانی گفت: به تازگی جلد نخست رمان »راه رفتن 

روی طناب« را به پایان رسانده ام. 
این رمان را برای ادای دین به همسرم سکینه بهارلویی نوشته ام و در این 
رمان زندگی ام با همسرم را روایت كرده ام. او افزود: از آنجایی كه دوست 
نداش��تم زندگینامه بنویس��م، زندگیمان و شرح عاش��قی ها را در رمانی 
س��ه جلدی روایت می كنم. این اثر دو جلد دیگر هم خواهد داش��ت. نام 
همسرم در این رمان »دلدار« اس��ت. شخصیت های دیگری در این رمان 
خلق كرده ام كه ب��ه نوعی بتوانم بهتر، زندگی ام را تحلیل كنم. در س��ال 
جاری به قلم بیگدلی، مجموعه  داستان »مگر چراغی بسوزد« دربرگیرنده 

11 داستان از سوی نشر روزنه به چاپ رسیده است. 

نمایش��گاه گروهی آثار نقاش��ی زیرالكی جمعی از هنرمندان شنبه ۲۶ 
مرداد ماه در گالری كوثر اصفهان گشایش می یابد.

ایوب جوانکار در این باره گفت: در این نمایش��گاه آثار نقاش��ی زیر الكی 
 به نمایش در می آید كه به نوعی احیاگر آثار دوره صفویه و قاجار اس��ت.

وی در ادامه افزود: طرح ها در این نمایش��گاه جدید هستند، اما با توجه 
به همان نگاه و مبانی زیبایی شناسی هنر زیرالكی صفویه و قاجار شکل 
گرفته اس��ت، هر چند تفاوت هایی در اجرا ایجاد شده است. این هنرمند 
همچنین بیان داشت: نقاشی های زیرالكی بر روی قلمدان، جلد قرآن و 
 قاب آینه كار شده و تعدادی هم به صورت مستقل به نمایش در می آید.

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانندتا ۳1 مرداد از 9 تا 1۲ و 
بعداز ظهرها از ساعت1۶تا 1۸به نگارخانه كوثر مراجعه كنند. 

الماس ها ابدی اند 

 »من مادر هستم«
 در شبکه نمایش خانگی 

از رستم تا موسیقی محلی 
گروه فرهنگ- موس��یقی در كنار زب��ان، یکی از بخش 
های هویت فرهنگی به ش��مار م��ی رود. در فرهنگ های 
سنتی موس��یقی نه تنها با ش��ئون مختلف زندگی مردم 
ارتباط دارد، بلکه با تمام هنرها نیز مرتبط است؛ هنرهایی 
چون ادبیات شفاهی و كتبی، نگارگری، هنرهای نمایشی 

و آیین های بومی.
موس��یقی محلی، با تغییرات و فراز و نش��یب های زندگی 
مردم، ارتباط مستقیم دارد و در بخش های مختلف زندگی 
آنها، نقش ایفا می كند. مثال در مراس��م عروس��ی، مرگ و 
آیین های گوناگون بومی، این نوع موسیقی نقش خاصی 
را بر عهده دارد. موسیقی و ترانه های محلی و فولکلوریک، 
یکی از وس��ایل عمده انتقال فرهنگ  ازنسل های گذشته 
به نسل جدید است. این هنر با كاركردهای ویژه خود، می 
تواند به انس��جام بیش��تر جامعه امروز كمک كند. برخی 
از فرهن��گ ها از جمل��ه فرهنگ ای��ران زمی��ن، عالوه بر 
 موسیقی مردم پسند و موسیقی عامیانه، موسیقی اصیل و 
پیچیده ای دارند كه اجرای آن به نوازندگانی بسیار آموزش 

دیده نیاز دارد.
س��رزمینی چون ایران كه از ش��رق به غرب و از شمال تا 
جنوبش پر اس��ت از گوناگونی اقوام و گوی��ش ها، آداب و 
رسوم و آب و هوا، موسیقی بس��یار غنی دارد كه از اصالتی 
بی ش��بهه برخوردار اس��ت. از ن��گاه محققان موس��یقی 
سرزمین ایران كه از گوش��ه و كنارش مظاهر تمدنی بس 
درخش��ان همواره نمایان اس��ت، دارای موس��یقی است 
ك��ه در ذات ، روحانی و عرفانی اس��ت، به ویژه موس��یقی 
 فولکل��ور ای��ران ك��ه در دامن��ه ك��وه ه��ا و دش��ت ها و 
كناره های دریا یا نقاط خش��ک كویری پدید آمده است. 
خیلی ها معتقدند كه روزگار موس��یقی نواحی و محلی به 
پایان رسیده زیرا مناسبات زندگی امروز تغییر كرده است. 
رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت، جایگزین نقل و نقالی 
شده اند. رس��تم، مدت هاست از ش��اهنامه رخت بربسته و 
حماسه خوانی، معنا و مفهومی ندارد، اما نغمه های محلی 
در میان اقوام مختلف باید حفظ ش��ود و بای��د قبل از این 
كه اس��اتید این حوزه ما را ترک كنند این موسیقی را كه 
 به دست فراموش��ی سپرده شده اس��ت دوباره احیا كنیم. 
مهم ترین اقدامی كه بر س��ر زبان ها برای زنده نگهداشتن 
این نوع موسیقی افتاده تأسیس مکتب خانه های موسیقی 
است، با همه اینها آنچه هنوز ضرورتی غیرقابل انکار است 
این است كه نغمه های زیبای محلی باید ماندگار شود زیرا 
این نغمه ها هویت دیرینه ای به ایران بخشیده است و در 
نتیجه باید از خاموشی موسیقی نواحی و محلی جلوگیری 

 روبان سفید

تو خونه مامان بزرگ، یه راهرو تاریک بود 
 جمال
كه بهش م��ی گفت��ن دهلی��ز ... یادمه  نوروز باقری

همیش��ه این راهرو رو می دویدم تا زود 
 برس��م به ته��ش ... اونوقت هم��ه چی روش��ن می ش��د ... دیگه 

نمی ترسیدم.
فیلم سینمایی »دهلیز« اولین ساخته بهروز شعیبی است كه به یک 
موضوع اجتماعی می پردازد. »دهلیز« داستان تکاپوی خانواده ای 
است برای گرفتن رضایت از اولیای دم تا از قصاص سرپرست خود 
 كه به واسطه قتل غیرعمد منتظر اجرای حکم است جلوگیری كند.

متأس��فانه نگاه س��ینمای ای��ران به قص��اص همیش��ه متأثر از 
نگاه بین المللی و غیر اس��المی به این حکم اس��المی اس��ت كه 
 از آن ب��ه عنوان »رحمت« یاد ش��ده بوده اس��ت. غال��ب فیلم ها

در این مورد از نگاه خانواده و فردی اس��ت كه قرار اس��ت قصاص 
ش��ود و اغلب، خان��واده ای را كه به واس��طه قتل دچار خس��ران 
ش��ده را سانس��ور می كند و به این واس��طه حکم قص��اص  رادر 
 ذه��ن تماش��اگر تبدی��ل ب��ه ی��ک حک��م ظالمان��ه م��ی كند.

»دهلیز« اما در نح��وه پرداخت خ��ود به دام روال ه��ای متداول 
در نحوه ن��گاه به قص��اص نیفتاده و س��عی كرده ای��ن موضوع را 
به ص��ورت واقع��ی ت��ر ببین��د و ب��ا پذیرفت��ن خط��ا و در نظر 
 گرفت��ن خانواده مقت��ول، »بخش��ش« را مورد تأكید ق��رار دهد.

از این نظ��ر »دهلیز« نمونه ی��ک فیلم اجتماعی موفق اس��ت كه 

در آن به دور از اداهای متداول روش��نفکرنمایانه س��عی ش��ده تا 
توجه مخاطب به ی��ک معضل جلب ش��ود؛ معضلی ب��ه نام عدم 
س��عه صدر كه امروز ش��اید پایه بس��یاری از جرم های جامعه را 
تش��کیل م��ی ده��د. در ی��ک پژوه��ش اجتماعی عنوان ش��ده 
اس��ت كه اگر مردم بیاموزند ك��ه تنها یک دقیقه خش��م خود را 
كنترل كنند، بس��یاری از ج��رم ها اتف��اق نمی افت��د. »دهلیز« 
به مخاط��ب خود نش��ان می دهد ك��ه چگونه ع��دم كنترل یک 
 خش��م س��اده می تواند عواقب جبران ناپذیری داش��ته باش��د.

برای گام برداش��تن در جه��ت اصالح معض��الت اخالقی جامعه 
اتفاقا این ن��گاه و توجه ب��ه مواردی كه ش��اید ب��ه ظاهر كوچک 
باش��د، ولی كاربردی اس��ت و نتایج وس��یعی را به ب��ار می آورد 
 بس��یار مؤثر اس��ت كه ج��ای آن در س��ینمای ما خالی اس��ت.

ش��عیبی در این فیلم نش��ان می دهد كه چگونه می توان از یک 
س��وژه ملتهب به فیلمی خوب، تماشاگر پس��ند و آموزنده رسید 
و بدون عق��ده گش��ایی و گرفتن انتق��ام از زمین و زم��ان پیام را 
نیز منتقل كرد. از این منظ��ر ما در این فیلم با یک س��ری هیوال 
كه ج��زء ثاب��ت اغلب فیل��م ه��ای ی��ک درص��دی كارگردانان 
همیش��ه معترض هس��تند طرف نیس��تیم، ب��ه ط��وری كه در 
فیلم حتی مس��ئوالن زندان هم كه طبق ع��ادت باید چهره های 
 خش��ن ماجرا باش��ند برای یاری مته��م وارد میدان می ش��وند.

فیلم »دهلیز« مضمون تکراری گرفتن رضایت از خانواده مقتول 

برای صرف نظر كردن از قصاص را دارد، ولی تفاوت آن با فیلم هایی 
با این مضمون در این اس��ت كه »دهلیز« به خاطر كودک ساخته 
شده است و محور اصلی فیلم، كودک است و همین كودک است 
كه درگیر كشمکش می شود و در پایان نیز گره گشایی توسط او 
صورت می گیرد. سکانس ابتدا و انتهای فیلم نیز با امیرعلی )فرزند 
خانواده( آغاز و پایان م��ی یابد. ویژگی مهم »دهلی��ز« به تدریج 
دادن اطالعات به مخاطب اس��ت، این ویژگی باعث می ش��ود كه 
مخاطب كنجکاو به فهمیدن نکات مبهم تا انتها، فیلم را دنبال می 
كند. این موضوع ممکن اس��ت در ابتدای فیلم عالمت سؤال های 
 زیادی را برای او به وجود آید، اما به تدریج با گذشت زمان فیلم به 
س��ؤال های تماش��اگر پاس��خ می دهد.  ب��رای واكاوی و تحلیل 
ساختاری یک روایت باید كنشگران آن را بس��ته به نقشی كه در 
پیرنگ روایت ایفا می كنند، دسته بندی كرد. در مجموع می توان 4 
نوع كنشگر را در روایت از یکدیگر بازشناخت؛ قهرمان، ضدقهرمان، 
قربانی و یاری كننده. قهرمان این روایت شیواست و قربانی شوهر 
اوس��ت كه به دلیل یک لحظ��ه غفلت و چیره ش��دن عصبانیت، 
ناخواسته مرتکب قتلی غیرعمد شده اس��ت. او هرگز ضدقهرمان 
روایت نیست و شیوه رفتار او با مس��ئوالن زندان )به عنوان مثال 
درس دادن به یکی از مأموران زندان( نیز شاهدی بر این مدعاست.

كودک نیز به نحوی دیگر قربانی ش��ده و محکوم اس��ت به تحمل 
بی پدری. داماد خانواده مقتول كه مغازه دار اس��ت، مسئول زندان 
و اعظم كه به دنبال كس��ب رضایت و كمک به شیوا هستند را نیز 

می توان یاری گران قهرمان دانست.
اما ضدقهرمان در این روایت كیس��ت؟ به نظر می رس��د عالوه بر 
مفاهیم و مضامین صبر، وفاداری و محبت، محوری ترین كلیدواژه 

این فیلم را باید در مفهوم بخشش یا گذشت جست.
خوشبختانه مؤلف در دام دوگانه پردازی قصاص در برابر بخشایش 
و در نتیجه منفی نش��ان دادن قصاص در براب��ر مثبت جلوه دادن 
بخش��ش نمی افتد، چه این كه قصاص اگر نبود سنگ روی سنگ 

بند نمی شد و حیات اجتماعی به خطر می افتاد.
ضدقهرمان كسی نیست كه خواهان اجرای حکم قصاص است، بلکه 
كسی اس��ت كه نمی تواند پذیرای غفلت انسان ها و عذر آنها باشد. 
شکستن شیشه همسایه توسط كودک و عذرخواهی كودک از مرد 
همسایه و برخورد زشت همسایه كه به لحاظ ظاهری نیز شخصیتی 

نچسب طراحی شده است، اشاره به این معنا دارد.
اگر چه قصاص برای حیات اجتماع ضروری است، اما این به معنای 
انکار ارزشمندی گذش��ت و بزرگی دل نیس��ت؛ قصاص به مثابه 
حکم خداوند ارزشمند است، ولی گذش��ت و بزرگی دل نیز واجد 

ارزش است.

درباره فیلم محبوب این روزها 

»دهلیز« در راهروهای ساحل

 تجلیل از 118نفر در هشتمین جشنواره مطبوعات »فیلمسازی در مسیر« تاالر هنر

میثم بکتاشیان، با اشاره به اهداف و برنامه های سینمایی كانون 
مستند این تاالر در اولین سال راه اندازی آن گفت: اولین دوره بلند 
مدت تولید كارگاهی فیلم مستند با عنوان »فیلمسازی در مسیر« 

از شهریور ماه سال جاری در این تاالر برگزار می شود.
وی از حضور اساتید، فیلمسازان و مستندسازان شاخص سینمای 
ایران همچون پیروز كالنتری، كامران ش��یردل، خسرو سینایی، 
مهرداد اس��کویی و...  در این دوره خبر داد و اف��زود: پروژه تولید 
كارگاهی فیلم مس��تند در۲1 كارگاه عملی تمام روز و به صورت 

4 ترم تحصیلی در مدت زمانی نزدیک ب��ه 10 ماه برگزار خواهد 
شد. وی مسیر ساخت یک مستند را از موضوع یابی و ایده گذاری 
تا آماده ش��دن فیلم و قابل عرضه شدن آن دانست و تصریح كرد: 
آثار ممتاز تولید شده توسط شركت كنندگان در كارگاه ها توسط 
سازمان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان حمایت مالی و 
رسانه ای خواهد ش��د. رییس تاالر هنر افزود: این دوره در اولین 
سال تأسیس كانون مستند این تاالر و در راستای اهداف و رسالت 
های س��ینمایی تاالر هنر در4 ترم با موضوعات طراحی موضوع، 
ایده و فیلمنامه، آموزش تصویر، تدوین، صدا و عملیاتی ساختن 
فیلمنامه، طراحی و تدوین فیلم و راف كات فیلم ها و نهایی شدن 

تدوین، صدا و فاین كات فیلم ها برنامه ریزی شده است.
وی خاطرنشان ساخت: در این دوره كارگاهی فیلمساز در بدو ورود 
با توجه به شرایط فراهم ش��ده در مسیر ساخت اثری شایسته در 
كنار آموزش، مشاوره، همفکری و انتقال تجربه از سوی فیلمسازان 

شاخص حاضر در دوره قرار خواهد گرفت.
عالقه مندان جهت ثبت نام می توانند تا پایان مرداد ماه همه روزه 

صبح و عصر به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه نمایند.

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: امروز 
از11۸نف��ر از خبرنگاران اس��تان اصفهان كه در هش��تمین 

جشنواره مطبوعات شركت كرده اند، تجلیل می شود.
حجت االس��الم محمد قطب��ی درمورد برگزاری هش��تمین 
جش��نواره مطبوعات اصفهان اظهار داشت: مراسم اختتامیه 
این جش��نواره  امروز س��اعت ۸:۳0 دقیقه صبح در مجتمع 
فرهنگی -هنری فرش��چیان برگزار می ش��ود. وی با اشاره به 
این كه در مجموع  دوهزار و 504 اث��ر در دو بخش موضوعی 

و فنی به این جشنواره ارسال ش��ده است، تصریح كرد: از این 
تعداد یک هزار و 1۲5 اثر مربوط به بخش فنی جشنواره در10 
رش��ته و یک هزار و ۳79 اثر نیز در ۲۲ رشته مربوط به بخش 

موضوعی جشنواره است.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
جوایز برترین های ش��ركت كننده در بخش موضوعی توسط 
س��ازمان های مربوطه تقبل شده اس��ت. وی گفت: از تعداد 
ش��ركت كنندگان، ۳۳ نفر در بخش فنی و ۸5 نفر در بخش 
موضوعی برگزیده ش��ده اند كه اس��امی آنها در روز اختتامیه 

اعالم و از آنها تجلیل می شود.
قطبی با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای جنبی برگزاری هش��تمین 
جش��نواره مطبوع��ات اصفهان بیان ك��رد: در كنار مراس��م 
اختتامیه نمایشگاهی از كتاب های تخصصی ویژه خبرنگاران 

و اصحاب رسانه تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه مطبوعات قدیم یکی دیگر 
از برنامه های جنبی اس��ت كه چگونگی نگارش مقاله توسط 

سردبیر در زمان های قدیم را به تصویر كشیده است.

» اغما «» تاریکی «استاد نسل جوان بازیگران سینمای ایران 

گروه فرهنگ - »امین تارخ« در۲0 مرداد ماه 1۳۳۲ درشیراز متولد شد و تحصیالت 
ابتدایی و راهنمایی خود را در ش��یراز به اتمام رس��اند. او در س��ال 1۳5۶ از دانشکده 
هنرهای نمایشی دانشگاه تهران فارغ التحصیل ش��د و تحصیالت تکمیلی خود را در 

سال 1۳۶۳ با كسب مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت فرهنگی به پایان برد.
امین تارخ به مدت ۲5 سال است كه به عنوان هنرپیش��ه آزاد به فعالیت می پردازد و 
نقش های زیادی را در فیلم ها و سریال های تلویزیونی و تئاتر ایفا كرده است. تارخ هم 
به عنوان هنرپیش��ه و هم به عنوان عضو هیأت داوری در جشنواره های ملی بی شمار 
و همین طور به عنوان عضو هیأت مدیره خانه س��ینما حضوری فعال داشته است. او 
همچنین به عنوان میهمان به جشنواره های مسکو، ژاپن و آلمان دعوت شد. او در سال 
1۳7۳ اولین مدرسه بازیگری را به نام كارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس كرد كه 
یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب می شود. فارغ التحصیالن 

كارگاه آزاد بازیگری تا سال 1۳۸7، تعدادی از جوایز هنرپیشه برتر را به خود اختصاص 
داده اند. 

از ف��ارغ التحصی��الن ای��ن مؤسس��ه ك��ه وارد عرصه ه��ای بازیگ��ری ش��ده ان��د 
می ت��وان  ب��ه حبی��ب رضای��ی، مهت��اب كرامت��ی، تران��ه علیدوس��تی، ش��هاب 
كس��رایی، پوری��ا پورس��رخ، مری��م بوبان��ی، بیت��ا ب��ادران، غ��زل صارم��ی، مجید 
مش��یری، رامین راس��تاد، مه��دی امینی خواه، ش��بنم مقدم��ی، ش��هرام قاعدی، 
 بیتا س��حرخیز، ش��هناز ش��هبازی، مینا احمدوند، پاش��ا رس��تمی و ... اش��اره كرد.

این مؤسسه در سال 1۳79 اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین المللی آموزش 
بازیگری كرد و امین تارخ به مركز فیلیندرز درامای استرالیای جنوبی دعوت شد. او دو 
سال با عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس كرد. تارخ از سال1۳7۶ به عنوان یکی از 

چهره های برتر احیای تئاتر ایران شناخته شد. 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 مرادی ناظر داوری 
دیدار عراق و عربستان شد

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود مرادی را به عنوان 
ناظر داوری دیدار تیم های عراق و عربستان انتخاب کرد.

 مس��عود م��رادی عض��و کمیت��ه داوران فدراس��یون فوتب��ال روز 
سه شنبه 23 مهرماه در شهر دبی امارات، ناظر داوری دیدار تیم های 
 عراق و عربس��تان در مرحله مقدماتی رقابت های ج��ام ملت های 
 آس��یا - اس��ترالیا 2015 خواهد بود. ناظر این بازی از کشور عمان 
 و همچنین تی��م داوری قض��اوت کننده از کش��ور عم��ان انتخاب 

شده اند.

میرزایی، قزل سفلو و  دزینی هم 
طالیی شدند

سه ووشوکار کشورمان پنجمین، ششمین و هفتمین طالی کاروان 
ایران را به ارمغان آوردند.

در ادامه روز پایانی هفتمین دوره مس��ابقات ووش��وی جوانان آسیا 
در فیلیپین، یزدان میرزایی در فین��ال وزن60- کیلوگرم در دو راند 
متوالی سانداکار ویتنام را شکس��ت داد و ضمن ایستادن بر سکوی 

قهرمانی، پنجمین مدال طالی ایران را کسب کرد.
جواد قزل س��فلو نیز در فینال وزن 65- کیلوگرم در دو راند پیاپی از 
سد نماینده کره جنوبی گذشت و ششمین طالی ایران را کسب کرد.

همچنین ابوالفضل دزینی در فین��ال وزن 75- کیلوگرم در دو راند 
پیاپی از س��د نماینده هند گذشت و با ایس��تادن در جایگاه نخست 
این وزن، ضمن کس��ب نش��ان زرین، هفتمین مدال طالی ایران و 

هجدهمین مدال کشورمان را به گردن آویخت.

 محمد حمزه نتاج
 بیست و هشتم جهان شد

محمد حمزه نتاج نماینده کشورمان در مسابقات روئینگ قهرمانی 
جوانان جهان با جای گرفتن در رده بیس��ت و  هش��تمی به کار خود 

پایان داد. 
رقابت فینال E  م��اده روئینگ تک نف��ره مردان با حض��ور نماینده 
 کشورمان روز شنبه 19 مرداد ماه برگزار شد. در این مسابقه پاروزنانی 
از کشورهای لیتوانی، چین، اوکراین، ژاپن و  اسلوونی و محمد حمزه 
نتاج از کشورمان حضور داشتند. در پایان مسابقه حمزه نتاج با کسب 

زمان 7:55.84  دقیقه در رده چهارم ایستاد. 

فوالد خوزستان شرایط حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را ندارد

رییس اتحادی��ه فوتبال ای��ران با حاد دانس��تن ش��رایط تیم فوالد 
خوزستان گفت: این باشگاه امکان حضور در مسابقات فوتبال لیگ 

قهرمانان باشگاه های آسیا را ندارد.
 عزیزاهلل محمدی در خصوص جلسه مسئوالن فدراسیون فوتبال با 
مدیران 9 باشگاه لیگ برتری اظهار داشت: شرایط فوالد خوزستان 
نسبت به سایر تیم های لیگ برتری حادتر است و این باشگاه امکان 

حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را ندارد.

 فوتبال  ساحلی ایران؛
حریفی جدی برای کشورهای اروپایی

دبیرکل فدراس��یون فوتبال گفت: فوتبال س��احلی ای��ران در حال 
باز کردن جای خود به عن��وان یک حریف جدی برای کش��ورهای 

اروپایی است.
مه��دی محمدنبی  دبی��رکل فدراس��یون فوتبال درباره س��فر تیم 
ملی فوتب��ال س��احلی ایتالیا به کش��ورمان گفت: تیم مل��ی ایتالیا 
برای اولین ب��ار در قالب تیم ملی فوتبال س��احلی ب��ه ایران می آید 
که ای��ن امر نش��ان می ده��د فوتبال س��احلی ای��ران در ح��ال باز 
 کردن جای خ��ود به عن��وان یک حری��ف جدی برای کش��ورهای

 اروپایی است.

یک پیروزی در کارنامه ایران
در ادامه مسابقات قهرمانی شمش��یربازی جهان، تیم اپه کشورمان 
با یک پیروزی وقبول شکس��ت مقابل تیم قدرتمند اوکراین از دور 

مسابقات کنار رفت.
تیم ملی اپه کش��ورمان در مس��ابقات تیمی قهرمانی جهان پس از 
پیروزی قاطع 45 بر20 مقابل ترکمنس��تان به مصاف تیم قدرتمند 

اکراین رفت که در جایگاه 9 جهان را در اختیار داشت.
در این مس��ابقه اعضای تیم ملی کش��ورمان با قبول شکست مقابل 
اوکرای��ن از دور مس��ابقات کنار رفتن��د. تیم ملی اپه کش��ورمان با 
ترکیب حامد صداقتی، علي یعقوبیان، محمد اس��ماعیلی و محمد 
رضایی)اصفهان( به این مس��ابقات اعزام ش��ده بود. ملی پوشان اپه 
ایران در بخش انفرادی نیز با شکست برابر رقبا از دور مسابقات کنار 

رفته بودند.

سلطانی فر یک کامپیوتر 
متحرک در ذهنش دارد

رییس جمهور /  دکترحسن روحانی 
 آق��ای مس��عود س��لطانی ف��ر وزی��ر پیش��نهادی ورزش و جوان��ان از 
چهره های خدوم و فعال است که نمایندگان از سوابق 
ایشان مطلع هس��تند. در6 استان با مسئولیت های 
مختلف فعالیت داشته و  دو سال هم تجربه مدیریتی 
در سمت قائم مقامی س��ازمان تربیت بدنی داشته 
است. سلطانی فر مسئولیت شورای جوانان استان 
ها را در اس��تان های مختلف به عهده داشته 
اس��ت. تاریخچه خوبی هم در ذهن از 
کل ورزش و ورزشکاران 
و قهرمانان دارد که من 
خ��ودم ه��م متعجب 
ش��دم. او یک کامپیوتر متحرکی 

در ذهنش دارد.

لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان باشگاه های کش��ور، نیمه دوم مهرماه برگزار می شود. دبیرکل 6
فدراسیون فوتبال در نامه ای به رؤسای هشت استان ه�رمزگان، الب�رز، بوشهر، گیالن، ک�رمان، 
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معرفی سرپرست هیأت 
والیبال استان اصفهان

عملکرد قاسمی 
رضایت بخش بود

مربی رضا قاسمی گفت: قاسمی درحالی در جایگاه چهل و یکم جهان در 
مسابقات قهرمانی جهان ایستاد و من از عملکرد او راضی هستم.

 حامد احمد پور اظهار داش��ت: نتایج کامل مس��ابقات 56 ورزشکار راه 
یافته به مرحله مقدماتی مس��ابقات قهرمانی جهان نش��ان می دهد که 
ورزشکارانی که از قاس��می پیش بودند همگی رکوردهای بهتری از او در 
مسابقات قبلی بر جای گذاشته اند، بنابراین ما می دانستیم که او در چه 

مکانی خواهد ایستاد.
وی افزود: هر دو دونده س��رعتی ایران نتیجه ای را به دس��ت آوردند که 
 قابل پیش بینی بود اگر چه آنها نتوانستند رکوردهای خود را تکرار کنند. 
احمد پور اظهار داش��ت: رضا قاس��می هم اکنون در جای��گاه 41 جهان 
ایستاده است و من معتقدم دوندگان ما پتانس��یل دویدن زیر10 ثانیه و 

10 صدم ثانیه را دارند.

با ابالغ حکمی از سوی فدراسیون والیبال، سرپرست جدید هیأت والیبال 
استان اصفهان معرفی شد.

طی این حکم تیم��ور باجول رییس کمیته پیشکس��وتان هیأت والیبال 
استان اصفهان به عنوان سرپرست جدید این هیأت انتخاب شد. باجول در 
حال حاضر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان است 
که در گذشته سابقه پوشیدن پیراهن تیم های مختلف والیبال استان را 
نیز داشته اس��ت. به گزارش ایمنا، در حالی که قرار بود مجمع انتخاباتی 
هیأت والیبال استان اصفهان اسفند ماه س��ال91 برگزار شود،  به دلیل 
غیبت هاشم امینی سرپرست این هیأت که سمت مدیرعاملی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان را نیز برعهده دارد، این مجمع لغو شد. با انتخاب 
سرپرست جدید هیأت والیبال، مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی تا سه 

ماه آینده می بایست فراهم شود. 
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استارت بازی ها از نیمه دوم مهر

صدور این حکم در آغاز با اعتراض گسترده مسئوالن باشگاه های 
مغموم رو به رو ش��د، ولی انصافا پس از صدور و اجرای این حکم 
جو ورزشگاه ها آرام تر شده اس��ت. در بازی پرسپولیس و مس و 
همچنین استقالل و صبا نوع شعارهای هواداران دو تیم پرطرفدار 
تغییر کرد و تا اندازه بسیاری  رفتار هواداران دو تیم با نرمش قابل 

قبولی همراه بوده است.
البته فتح اهلل زاده و قلعه نویی اظهار  داشتند، اگر تا آخر فصل برای 
همه تیم ها این حکم در صورت تخلف تماشاگرانشان اجرا شود، 

ما هم به این رأی احترام می گذاریم.
در ضم��ن برخ��ی از مربیان لی��گ بر ت��ر از جمله مایل��ی کهن، 
گل محمدی و عبداهلل ویسی اعتقاد دارند که کسر امتیاز به علت 

فحاشی تماشاگران بسیار مؤثر خواهد بود.
بای��د پذیرفت در همه این س��ال ها ک��ه تیم ها ب��ه خاطر تخلف 
تماشاگرانش��ان محروم ش��دند، تأثیری روی وضعیت س��کو ها 

ایجاد نشد.
مگر هدف و آمال این نیست که فضای سکو ها تلطیف شود، پس 
چرا تا به امروز تماش��اگران دربی گیالن اصالح نشده اند؟ چرا در 
تهران نیز ش��اهد فحاشی هس��تیم؟ چرا در تبریز و سایر شهر ها 
همین فضا حاکم است و هر جا که توده ای از تماشاگران هستند 

همین وضعیت وجود دارد؟ اشکال کار کجاست؟
مشخص ش��د که محرومیت خانگی و جریمه ها تأثیری در رفتار 

تماشاگران نداشته است، ولی کسر امتیاز حداقل در هفته سوم و 
دو بازی هفته چهارم لیگ اثرش را نشان داد.

هواداران به خاط��ر تیم محبوبش��ان به ورزش��گاه ها می آیند تا 
تیمشان امتیاز کس��ب کند، به همین جهت برای منافع تیمش 
دیگر دس��ت به هر کاری نمی زند، البته نقش مدی��ران و لیدر ها 
بسیار تأثیرگذار است، ضمنا حساب تعداد قلیلی از تماشاگران با 

بیشتر تماشاگران فهیم جداست.
در ضمن نقش گزارش��گران بازی که تریبون ملی را با تلویزیون 
شخصی اشتباه گرفته اند ، هم نباید نادیده گرفت. متأسفانه بیشتر 
گزارشگران تهرانی در حین بازی خودشان کار شناس داوری هم 
هستند! جالب این که بعدا مشخص می شود بیشتر اظهارنظرهای 

گزارشگران محترم اشتباه است؟
اظهارنظرهای بی مورد و نسنجیده یک گزارشگر موجب می شود  با 
یک زنگ به لیدر باشگاه این تصور پدید   آید که حق تیم محبوبش 
ضایع شده  و با یک شعار تماشاگران را به همراهی فرا می خواند و 

صدای شیر س... در ورزشگاه طنین انداز می شود.
آقایان، وظیفه گزارش��گر، گزارش بازی اس��ت و ارایه اطالعات 
مربوط به دو تیم و امثالهم، آخر کار شناس��ی داوری آنی معنایی 
ندارد. متأسفانه به جای گزارش بازی به حاشیه ها بیشتر پرداخته 

می شود.
انصافا باید گفت گزارشگران شهرستانی در این موارد بهتر عمل 

می کنند و همگی در صحنه های مشکوک داوری عنوان می کنند 
که در این مورد کار شناسان باید نظر بدهند.

تنها نسخه شفا بخش برای هواداران
اسماعیل حسن زاده رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، 
دلیل کس��ر یک امتی��از از تیم های اس��تقالل، س��ایپا و ملوان 
بندرانزلی را این گونه عنوان کرد: دو س��ال بود که تنها با جریمه 
نقدی تیم ها را تنبیه می کردیم و در هفته نخس��ت هم تیم هایی  
راکه تماشاگران منتس��ب به آنها فحاش��ی می کردند، با جریمه 
نقدی جریمه کردیم، اما در   نهایت تصمیم گرفتیم بنا بر آیین نامه، 

جرایم سختگیرانه تری را علیه تیم های مختلف اعمال کنیم.
وی همچنین با بیان این که آیین نامه ب��ه ما اجازه می دهد که از 
تیم های متخلف امتیاز کسر کنیم، افزود: برای من بسیار جالب 
است آقای صادق درودگر هرچند از تیمش یک امتیاز کسر شده 
اس��ت، باز هم از تصمیم ما حمایت کردند و امی��دوار بودند این 
برخورد ما برای همه تیم های متخلف صورت گیرد که قطعا این 

گونه هم خواهد بود.
رییس کمیته انضباطی فدراس��یون فوتب��ال همچنین گفت: ما 
می خواهیم در کنار جریمه، تشویق را هم در نظر بگیریم، بنابراین 
آندرانی��ک تیموریان به خاطر مصاحبه پس از دیدار با س��پاهان 
و حمایت از داور، تشویق شد و قرار است س��ه میلیون تومان به 

حساب شخصی او به عنوان تشویق پرداخت شود.
در ضمن علیرض��ا صالحی رییس کمیته اس��تیناف درمورد این 
که آیا در قانون، بندی وجود دارد که به علت فحاش��ی هواداران 
از باشگاه امتیاز کسر ش��ود، خاطرنشان کرد: بله در بند 4 تبصره 
2 ماده 22 آیین نامه انضباطی به صراحت چنین موضوعی آمده 
است و یکی از مجازات هاست. به هر حال فراموش نکنیم، حمله 
به تندیس سیروس قایقران، فحاشی تماشاگران به مایلی کهن، 
شعارهای زننده به داور و بازیکنان، کشته شدن سرباز بی گناه و 
معصوم در اصفهان و هزاران رویداد ناگوار در ورزشگاه ها به هیچ 
وجه پذیرفتنی نیست و بیشتر تماشاگران دیگر فرزندانشان را به 
ورزشگاه نمی برند. جالب این که درخواست میزبانی جام ملت های 
آس��یا را ارایه کردیم  تا با آرام ک��ردن وضع ورزش��گاه ها زمینه 
ورود بانوان را به اس��تادیوم ها فراهم کنیم، ما که از انگلیس��ی ها 
کمتر نیستیم. تماشاگران انگلیس��ی تا یک متری زمین فوتبال 
می نش��ینند و بازیکن��ان پ��س از زدن گل به راحت��ی به آغوش 

هوادارانشان می روند. 
ما که از فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی برخورداریم، چه چیزی از 

انگلیسی ها کمتر داریم؟

ما که از فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی برخورداریم، چه چیزی از انگلیسی ها کمتر داریم؟

 سه گانه موفقیت ورزش ایرانتنها نسخه شفا بخش برای هواداران
 تکمیل شد

 قد بسکتبال ایران 
از آسیا بلندتر است

 با صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی و درخش��ش 
والیبالیس��ت ها در لیگ جهانی، همه نگاه ها به بلندقامتان 

بسکتبال بود تا سه گانه موفقیت ورزش ایران تکمیل شود.
خبرگزاری ایمنا در این باره نوش��ت: تلخ کامی بس��کتبال 
در دوره گذش��ته ج��ام ملت های آس��یا فراموش ش��دنی 
نبود، ملی پوش��انی که ب��رای نخس��تین ب��ار قهرمانی در 
قاره کهن را با صعود ب��ه المپیک پکن تجربه ک��رده بودند 
و با دفاع از عنوان قهرمانیش��ان نش��ان دادند قد بسکتبال 
ایران از آس��یا خیلی بلندتر اس��ت در بیس��ت و شش��مین 
 دوره ج��ام مل��ت های آس��یا ضعی��ف ت��ر از ح��د انتظار 

ظاهر شده بودند. 
هیچ کس انتظار ماندن پشت دِر المپیک را نداشت، اما اردن 
با ایران کاری کرد که تا سال ها در خاطره بسکتبال ما باقی 
 بماند. شاید انگیزه ای که ملی پوش��ان فوتبال و والیبال به 
رگ های ورزش کشور تزریق کردند روحیه برد خواهی را بار 
دیگر در بسکتبالیست ها نیز زنده کرد. همه می گفتند کاری 
می کنیم تا مردم با ما آشتی کنند و س��الن های بسکتبال 
مثل سال های بعد از المپیک پکن ش��لوغ و پرهیاهو شود، 
شاید آنها بابت جایگاهی که امروز والیبالیست های جهانی 
ایران داش��تند حس��رت می خوردند؛ آنها که می گفتند ما 
زودتر از والیبال جهانی ش��دیم، زودت��ر از والیبال المپیکی 
ش��دیم و س��رخورده از ناکامی دوره قبل به دنبال بازگشت 
به روزهای اوج خود بودند. همین جاه طلبی برای آس��مان 
خراش های ایران کافی بود تا با ی��ک همدلی مثال زدنی به 
قله آس��یا بازگردند.تیم ملی بس��کتبال ایران با نیِم بیشتر 
همان ترکیبی که اولین قهرمانی تاریخ بس��کتبال ایران در 
آسیا را به دس��ت آورد برای س��ومین بار بر جام طالی قاره 
کهن بوسه زد.  جوان گرایی شش سال پیش رایکو ترومن، 
امروز جواب داد. اش��تباه نکنید ملی پوش��انی که امس��ال 
س��ومین قهرمانی خود را در جام بیس��ت و هفتم آسیا رقم 
 زدند سن و سال چندان باالیی ندارند. ما یکی از جوان ترین

تیم های جام بودیم، با میانگین سنی 27 سال. این یعنی ملی 
پوش��ان ما اکنون در اوج جوانی حسابی سرد و گرم چشیده 
بسکتبال شده اند. همین بازیکنانی که سه سال پیش اولین 
بار جام جهانی بس��کتبال را تجربه کردند حاال باید مهیای 

دومین حضور خود در این مسابقات شوند.

یادداشت

فینال دوی 100 متر مسابقات جهانی 2013 روسیه برگزار 
شد و یوسین بولت  س��ریع ترین دونده جهان با ثبت رکورد 

9/77 ثانیه مدال طالی این ماده را از آن خود کرد.
در ادامه رقابت های دو و میدانی قهرمانی جهان در مس��کو 
در ماده100 متر، یوسین بولت با زمان 9/77 ثانیه در مکان 

نخست قرار گرفت و مدال طال را از آن خود کرد.
جاستین گاتلین آمریکایی با زمان 9/85 ثانیه و نستا کارتر 
از جامائیکا با زمان 9/95 ثانیه به ترتیب مدال نقره و برنز این 

مسابقات را از آن خود کردند.
در 10000 متر زنان نیز تیرونش��تی باب��ا از اتیوپی با زمان 
30:43:35 به مدال طال دست یافت، گالدی چرونو از کنیا 
با زمان 30:45:17 نقره گرفت و بالینش الجیرا از اتیوپی با 

زمان 30:46:98 مدال برنز را به دست آورد.
در فینال پرش طول زنان بریتنی رسی از آمریکا با پرش7/01 
متر به مدال طال دست یافت و بلسینک اوکاگبار از نیجریه و 
ایوانا اسپانوویچ به ترتیب با پرش هایی به طول 6/99 متر و 
6/82 متر مدال نقره و برنز این ماده را به خود اختصاص دادند.

در پرتاب دیس��ک بانوان نیز س��اندرا پرکویچ از کرواسی با 
پرتاب 67/99 متر، ملینا رابرت از فرانس��ه با پرتاب 66/28 
متر و یرلیس باریوس از کوبا با پرتاب 64/96 متر به ترتیب 

مدال های طال، نقره و برنز این پیکارها را از آن خود کردند.

مدیرعامل باش��گاه ملوان به مس��ئوالن فوتبال قول داده تا 
ورزشگاه اختصاصی این باشگاه را به استانداردهای مد نظر 

کنفدراسیون فوتبال آسیا برساند.
صادق درودگر  بعد از برگزاری نشست مسئوالن فوتبال کشور 
در خصوص مشکل ورزشگاه تختی بندرانزلی گفت: ما نور را 
از600 لوکس به 900 لوکس رسانده ایم و قول داده ایم آن 
را به 1200 برسانیم تا به استانداردهای الزم هم برسد. البته 
در برنامه90 سوسک و گربه را نشان دادند که آنها بدون مجوز 

آمدند و کاریش نمی شود کرد!
وی در خصوص مشکالت تیم ملوان گفت: خوشبختانه در 
این بازی برنده شدیم و از کادر فنی و بازیکنان تشکر می کنم. 
ما هم به نوبه خود باید پیگیر مشکالت تیم باشیم. مدیرعامل 
باشگاه ملوان در خصوص حمایت های نیروی دریایی از این 
تیم تصریح کرد: نیروی دریایی برای حمایت باید مجوز قانونی 
را بگیرد که در آن صورت همه گونه می تواند انجام دهد. ما 
هم مثل همه باشگاه های لیگ برتری نیازمند این هستیم تا 
بخش��ی از هزینه ما را یک نهاد دولتی پرداخت کند. صادق 
درودگر خاطرنشان کرد: من به دولت آقای روحانی پیشنهاد 
می کنم هر بودجه ای که به تیم های دولتی می دهند نصف 
آن را به باش��گاه ملوان بپردازند و مطمئن باش��ید آن وقت  

بهتراز همه آنها تیم را اداره خواهیم کرد.

سایت معتبر وال اس��تریت ژوزنال مدعی شد، تجربه ای 
که حدادی در NBA کس��ب کرده است به کمک ایران 
آمد تا در فینال مس��ابقات قهرمانی آس��یا، فیلیپین را 

شکست دهد.
تیم ملی بس��کتبال ایران با درخشش س��نتر شاغل در 
NBA خود در فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا، 

فیلیپین را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.
این سومین قهرمانی ایران در 4 دوره گذشته مسابقات 
بسکتبال قهرمانی آسیا بود و اگر فیلیپین قهرمان می شد، 
ششمین قهرمانی این تیم در مسابقات به حساب می آمد. 
با این حال و با وجود شکست در فینال، فیلیپین توانست 
یکی از 3 سهمیه قاره آسیا در جام جهانی 2014 اسپانیا 
را به خود اختصاص دهد. آنها س��همیه خ��ود را پس از 
پیروزی بر کره جنوبی در نیمه نهایی مسابقات مسجل 
کردند. آخرین حضور فیلیپین در جام جهانی در س��ال 

1978 بوده است.
این بازی در حضور بنینو آکینو رییس جمهور فیلیپین 
و ججومار بینای معاون اول او برگزار شد. البته قرار بود 
پیش از این، مسابقات قهرمانی آسیا در لبنان برگزار شود، 
ولی به دلیل مشکالت داخلی، میزبانی از این کشور گرفته 

و فدراسیون بسکتبال لبنان هم 4 سال تعلیق شد.

مدیرعامل باشگاه پیکان می گوید فرهاد کاظمی هیچ مشکل 
اخالقی ندارد و سرمربی این تیم در فصل آینده لیگ دسته 

یک خواهد بود.
اصغر ملکیان درباره ممنوعیت فرهاد کاظمی برای مربیگری 
در پیکان بیان کرد: کاظمی کارهایش را انجام داده و در حال 
حاضر نیز تیم را تمرین می دهد. او بازیکنان مورد نظرش را 
هم جذب کرده و س��رمربی پیکان در لیگ آینده دسته یک 
است. مدیرعامل باشگاه پیکان در ادامه با بیان این که هیچ 
مورد انضباطی علیه کاظمی اثبات نش��ده اس��ت، افزود: بر 
اساس قانون عمل می کنیم و به توصیه های شخصی توجهی 
نداریم. مالک م��ا تنها ضوابط و معیارهای قانونی اس��ت. از 
همین رو معتقدیم کاظمی هیچ مش��کل اخالق��ی ندارد و 
می تواند با پیکان همکاری کند. ملکیان در ادامه با اعالم خبر 
شکایت فرهاد کاظمی از حجت االسالم علیپور به دادگاه ویژه 
روحانیت به ایسنا گفت: آقای علیپور تهمت های زیادی به 
مربی ما زده و کاظمی هم به همین دلیل از او شکایت کرده 
است. او پیگیر این ش��کایت بوده و دادگاهش هم در شرف 
تشکیل است. گفتنی است چندی پیش علیپور درخصوص 
زدوبندهای موجود در فوتبال و تغییراتی که در نتایج پیش 
از بازی به وقوع می پیوندد اظهاراتی کرد و برخی از مربیان و 

ورزشکاران را به تبانی متهم کرد. 

فوتبال بسکتبالدو و میدانی فوتبال

 بولت به مدال طالی 
دوی ۱۰۰ متر دست یافت

قول دادیم ورزشگاه تختی 
را استاندارد کنیم

NBA تجربه حدادی در 
 به کمک ایران آمد

کاظمی از علیپور به دادگاه 
ویژه روحانیت شکایت کرد



4 شهرستان دفتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری ندارد

کارش��ناس دفاتر خدمات مسافرتی و گردش��گری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری 
گفت: چهار شهرستان چهارمحال و بختیاری، دفتر خدمات مسافرتی 

و گردشگری ندارد.
 تقی هادی پور با بی��ان این که 28 دفتر خدمات مس��افرتی در این 
استان وجود دارد، اظهار داشت: این دفاتر تورهای خارجی و داخلی 

را برگزار می کنند.
وی با اشاره به این که بیشترین دفاتر خدمات مسافرتی در شهرستان 
شهرکرد در حال فعالیت هستند، بیان داش��ت: در شهرستان های 
 کی��ار، اردل، س��امان و بن دفاتر خدمات مس��افرتی و گردش��گری

 وجود ندارد.
 کارش��ناس دفات��ر خدم��ات مس��افرتی و گردش��گری اداره کل

  می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی  و گردش��گری اس��تان چهار 
محال و بختیاری با بیان این که در شهرستان لردگان تعدادی دفاتر 
 مسافرتی غیرمجاز وجود داشت که توسط امور حقوقی این اداره مورد 
 پیگیری است، اذعان داش��ت: هم اس��تانی های متقاضی سفر باید 
 با ای��ن دفات��ر ق��راردادی کام��ل در زمین��ه هزینه ه��ای اقامت،
  پذیرای��ی و زمانبن��دی درس��ت س��فر در دو نس��خه امض��ا و یک

 نس��خه از آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت بروز مش��کل برای 
دریافت مطالبات قانونی خود آن را به مراجع ذیربط ارایه کنند.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 حسین گنجی

 جش��نواره هفتم ش��عر بوم��ی و محل��ی »تم��دار بیت« ب��ا حضور 
استان های زاگرس نشین ایران سی ام مردادماه به میزبانی شهرستان 
اردل برگزار می شود؛ جشنواره ای که با رویکرد حفظ میراث فرهنگی 

و حفظ آداب و رسوم و ادبیات محلی اجرایی شده است.
جش��نواره ش��عر محلی تمدار بیت در راس��تای ترویج گویش های 
محل��ی ،حف��ظ و حراس��ت از ادبی��ات عموم��ی و تروی��ج فرهنگ 
اس��تفاده از گویش ها برگزار می ش��ود.برگزاری جش��نواره ش��عر 
محلی تمداربیت باز آفرینی 
ادب��ی در جریان فراموش��ی 
منطق��ه  ه��ای   گوی��ش 

زاگرس نشین است.
زبان ب��ه عنوان اب��زار اصلی 
تفک��ر در تبیی��ن هویت هر 
فرد و یا هر ملتی نقش مهمی 

برعهده دارد.

 شهرستان اردل میزبان
 جشنواره منطقه ای شعر محلی است

چهره روزیادداشت
اعزام 10هزار نفر از مردم چهارمحال وبختیاری به مناطق عملیاتی
سرهنگ پاسدار حسن قلعه ای مسئول س��ازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه قمربنی 
هاشم)ع(از آغاز نخستین مرحله اردوهای راهیان نور به مقصد مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب 

کشور از24 مرداد خبر داد و گفت:10هزار نفر از مردم استان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.
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 نقش آب قنات های استان چهارمحال و بختیاری 
برای معیشت مردم همانند خون در رگ های انسان 
برای حیات اس��ت، در حال حاضر یک سوم قنوات 
به علت خشکسالی  س��ال های اخیر خشکیده و دو 
س��وم آن نیز بین40 تا80 درصد با کاهش آبدهی 
مواجه شده اند، برهمین اساس نیاز مبرم به الیروبی 

و مرمت دارند.
دانش حفر قنات بی شک یکی از علوم و فنون فاخر 
این سرزمین است، آنچه امروز در علوم جدید به نام 
مکانیک س��یاالت، هیدرولوژی، هیدرولیک، زمین 
شناسی و ... می شناسیم به خوبی در این علم و فن 

تبلور یافته است.
تفکر و تعقل در این که نیاکان این مرز و بوم در نبود 
تجهیزات پیشرفته امروز، چگونه اقدام به شناسایی 
محل حفر قنات و مهندسی حفاری می پرداختند، 
ارزش این آثار ارزش��مند را بی��ش از پیش نمایان 

می سازد.
کاریز یا قنات به راهی که در زمین کنده شده تا آب 

از آن جریان یابد، می گویند. کاریز کانالی است در 
عمق زمین برای ارتباط دادن رشته چاه هایی که از 
مادر چاه سرچش��مه می گیرند. ای��ن کانال ممکن 
است تا رسیدن به سطح زمین هزارها متر به طول 
بینجامد و س��رانجام آب این کاریزها برای شرب و 
کشت و کار به سطح زمین می رسد که به این محل 

دهنه کاریز یا سرقنات می گویند.
نق��ش قنات های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 در آبی��اری اراض��ی باغ��ی و زراعی این اس��تان و 
به ویژه در تولید محصوالت کیفی بسیار با اهمیت 
اس��ت، به عبارت دیگ��ر می توان گف��ت نقش آب 
قنات های استان برای معیشت مردم همانند خون 
در رگ های انسان برای حیات است و لذا دولت باید 

در راستای حفظ این قنات ها، بیشتر تالش کند.

کاه�ش 80 درص�دی آبده�ی قنات ها 
در چهارمحال و بختیاری

کارش��ناس قن��وات اداره کل جه��اد کش��اورزی 

چهارمح��ال و بختی��اری در گفتگ��و با ف��ارس در 
ش��هرکرد تعداد قنات های اس��تان را840 رش��ته 
عنوان کرد و گفت: متوسط آبدهی این قنات ها پنج 

لیتر در ثانیه است.
طاهر نوربخش با بیان این ک��ه 25 درصد از اراضی 
اس��تان از آب قنات ها آبیاری می شود، گفت: قنات 
اولین س��ازه آبی دست س��اخته بشر اس��ت  که از 
گذش��ته تاکنون از آب آن برای آشامیدن، استفاده 
در حمام ها، روغن کش��ی ها و کش��اورزی استفاده 

می  شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سوم قنوات 
به علت خشکسالی  س��ال های اخیر خشکیده و دو 
س��وم آن نیز بین40 تا 80 درصد با کاهش آبدهی 
مواجه شده اند، برهمین اساس نیاز مبرم به الیروبی 

و مرمت دارند.
نوربخش عمده مص��ارف آب قنوات اس��تان را امر 
زراعت دانس��ت و گفت: تمامی قنوات فعال استان 

احتیاج به الیروبی، مرمت و بازسازی دارند.

حفر چاه های عمیق بالی جان قنات ها
کارش��ناس قن��وات اداره کل جه��اد کش��اورزی 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا اش��اره به گس��ترش 
 حف��ر چاه ه��ای عمی��ق، نیم��ه عمیق، مج��از و 
غیر مجاز در حریم قنات های استان، گفت: دومین 
علت خشکیدن قنات ها، حفر چاه های عمیق و نیمه 
عمیق است که در شهرستان بروجن بیشتر مشهود 
اس��ت. وی از قنات لقدنبه به عن��وان قدیمی ترین 
قنات استان نام برد و افزود: این قنات با قدمت بیش 
از500 سال در شهرستان س��امان واقع شده است. 
نوربخش ادامه داد: همچنین قنات جعفرآباد با طول 
شش کیلومتر طوالنی ترین قنات استان است که در 
سفیددشت از توابع شهرستان بروجن جاری است. 
وی عمیق ترین قنات استان را قنات سردار جنگ 
در روس��تای ایرانچه معرفی کرد و گفت: این قنات 

بیش از80 متر عمق دارد.

سالیانه 50 رشته قنات الیروبی می شود
این مسئول، احیای قنات ها را گامی مؤثر در صیانت 
از منابع ارزشمند آبی استان دانست و گفت: سالیانه 
به طور متوسط50 رش��ته قنات در استان از سوی 
جهاد کشاورزی با استفاده از اعتبارات استانی، ملی 

و خودیاری کشاورزان الیروبی و مرمت می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: همچنین تمام کش��اورزان، 
بهره برداران و حقابه داران قنات ها باید ساالنه اقدام 

به الیروبی سطحی قنات ها کنند.
نوربخ��ش تغذی��ه مصنوع��ی قنات ه��ا را از دیگر 
راهکارهای مؤثر در افزایش آبدهی قنوات دانست و 
گفت: با اجرای این طرح از هرز آب  در فصل زمستان 
و بهار جلوگیری و این آب ها به سمت حوضچه های 
از پیش احداث شده هدایت می ش��وند. وی با بیان 
این که قنات روشی پاک برای استحصال آب است، 
گفت: وقتی از چاه ها بیش از ظرفیت سفره برداشت 
ش��ود، س��طح آب زیرزمینی افت کرده و نخستین 

نتیجه آن خشک شدن قنات است.
9 قنات چهارمحال و بختیاری جزء آثار 

ملی است
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری چهارمحال و بختی��اری نیز در گفتگو 

با فارس در شهرکرد اظهار داشت: در حال حاضر 9 
قنات از مجموعه قنوات استان در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
مژگان ریاحی با اش��اره به اس��امی قنات های ثبتی 
 اس��تان، گفت: قنات کهن��ه امیر آب��اد، جعفرآباد، 
دم بری��ده خیرآب��اد و قن��ات ب��اال قلعه مم��کا در 
شهرس��تان کیار، قنات چهار چش��مه و دره برجی 
در شهرس��تان ش��هرکرد، قنات ارضی معموره در 
شهرستان بروجن و قنات تاج آباد در شهرستان بن 

از جمله این قنات ها محسوب می شود.
وی بر ضرورت صیان��ت از این گنجینه ارزش��مند 

تأکید کرد و افزود: این آثار ارزش��مند جزء میراث 
فرهنگی این مرز و بوم هستند که باید در صیانت از 

آنها نهایت تالش و کوشش را داشته باشیم.
ریاح��ی از قن��ات تاج آب��اد هرچ��گان ب��ه عنوان 
قدیمی ترین قنات استان نام برد و خاطرنشان کرد: 

این قنات مربوط به دوران صفویه است.
این مسئول با اش��اره به برنامه های این سازمان در 
راس��تای صیانت از این گنجینه ارزش��مند، گفت: 
بر اس��اس هماهنگی های ص��ورت گرفته هفته ای 
دو بار از س��وی یگان حفاظت این سازمان از قنوات 
استان بازرسی و مستندسازی می شود، تا چنانچه 
نیاز به مرمت باش��د این مه��م در کوتاه ترین زمان 

محقق شود.

شاهرگ حیات اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری چشم انتظارند 

قنات ها را الیروبی کنید 

اس�تان  قنات ه�ای  نق�ش 
چهارمح�ال و بختی�اری در 
آبیاری اراض�ی باغی و زراعی 
این اس�تان و به ویژه در تولید 
بس�یار  کیف�ی  محص�والت 
ب�ا اهمیت اس�ت، ب�ه عبارت 
دیگر می ت�وان گفت نقش آب 
قنات های استان برای معیشت 
مردم همانند خون در رگ های 
انس�ان برای حیات است و لذا 
دول�ت باید در راس�تای حفظ 
این قنات ها، بیشتر تالش کند
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حصر وراثت 
به  باقری فروشانی دارای شناسنامه شماره 11961  اکبر حاجی  106 آقای 
این شورا درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 335/92  دادخواست  شرح 
فروشانی  صرامی  اقدس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   1390/10/28 تاریخ  در   406 بشناسنامه 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امر اله حاجی باقری 
باقری  حاجی  نوراهلل   -2 فرزند   14703 ش  ش  اله  فتح  فرزند  فروشانی 
فروشانی فرزند فتح اله ش ش 273 فرزند  3- علی حاجی باقری فروشانی 
فرزند فتح اله ش ش 638 فرزند  4- روح اله حاجی باقری فروشانی فرزند 
فتح اله ش ش 2663 فرزند  5- اکبر حاجی باقری فروشانی فرزند فتح اله 
ش ش 11961 فرزند  6- سیف اله حاجی باقری فروشانی فرزند فتح اله ش 
ش 11959 فرزند  7- جواهر حاجی باقری فروشانی فرزند فتح اله ش ش 
11960 فرزند  8- فیروزه  حاجی باقری فروشانی فرزند فتح اله ش ش 2082 
فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
از متوفی یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  نماید   نوبت آگهی می 
اال و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او   نزد 

 گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی

 8 شعبه   91/2/18 تاریخ   56 شماره  رأی  موجب  به   588/91 شماره:   208
است محکوم  یافته  قطعیت  که  اختالف شهرستان خمینی شهر  شورای حل 
علیه محمد رضا آغچه بدی نام پدر: عبداله نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
انتقال سند موتور  محکوم است بهحضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
سیکلت به شماره 3991اصفهان 27 به نام محکوم له اجرا می شود در حق 
محکوم له ناصر رضایی  نام پدر: عبداله ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت 

صریحًا اعالم نماید. قاضی شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر 

مفاد آرا

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   204 شماره 92/2883/33/و 
ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

قانون مذکور  اجرای ماده یک  اردستان که در  امالک   اسناد و  ثبت  اداره 
توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  قانون   3 ماده  اجرای  در  و  گردیده 
یا  تا شخص  می شود  آگهی  محلی  االنتشارو  کثیر  های  روزنامه  طریق  از 
اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین  آگهی ظرف 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و 
رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول 
قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  در صورتی  است  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به 
واصل نگردد یا معترضی گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
1-  رای شماره 139260302032000183 مورخ 92/4/29 آقای جالل عامل 
فرزند اکبر ششدانگ واحد مسکونی مسقف احداثی بر روی قسمتی از پالک 
3452 فرعی از یک اصلی اردستان دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 

بمساحت 192 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی گنجی 
قادرزاده  علی  آقای  2-رای شماره139260302032000178مورخ 92/4/27 
فرزند حسین ششدانگ گاوداری احداثی بر روی قسمتی از مزرعه آهیو پالک 

8 اصلی واقع در دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 1505/9 
متر مربع خریداری رسمی از صدیقه مختارزاده اردستانی م الف 184

تاریخ انتشار نوبت اول : 92/5/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/6/7 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی 

206  چون سپاه پاسداران انقالب اسالمی اردستان در اجرای مقررات ماده 
147و148 قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به یکباب ساختمان 
واقع در محدوده دهستان برزاوند اردستان مزرعه خنور را نموده است و 
رای شماره 6481-1377/10/5 هئیت حل اختالف موضوع قانون اصالح مواد 
او 2و3 ماده 147و 148 قانون ثبت نسبت به آن صادر شده و تحت پالک 248 
فرعی از 118 اصلی برزاوند قبول در خواست بنام دولت جمهوری اسالمی 
ایران بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه اردستان قبول در خواست ثبت گردیده لذا طبق تبصره 4و5 ماده 2 

قانون مزبور تحدید ششدانگ یک باب ساختمان پالک شماره 248 واقع در 
قریه خنور 118 اصلی دهستان برزاوند اردستان بخش 17 ثبت اصفهان به 
نام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
 92/6/16 مورخه  در روز شنبه  اردستان  بسیج سپاه  مقاومت  ناحیه  مسلح 
آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  محل  در  صبح   9 ساعت  از 
به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
قانون   20 ماده  طبق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
و  اخذ  را  داداخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست 
امالک و  اسناد  ثبت  رئیس  185عصاری  الف  نمایند.م  تسلیم  اداره  این   به 

 اردستان 

مفقودی 

212 برگ سبز سواری پراید سفید مدل 1388 به شماره پالک 23-935س81 
نام  به   2941995 موتور  شماره  و   1412288975922F شاسی  شماره  و 

غالمرضا قربانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.خمینی شهر

تاسیس

حضرت  خیریه  موسسه  تاسیس  آگهی  92/2870/33/و  شماره   207
ابوالفضل روستای نیسیان خالصه اساسنامه و تقاضا نامه موسسه خیریه 
شماره  مجوز  و  نامه  ضمیمه  به  که  نیسیان  روستای  ابوالفضل  حضرت 
1450/516/1/26-91/12/8 فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اردستان به 
این اداره واصل و تحت ثبت شماره 38 و شناسه ملی شماره 14003475400 
ثبت رسیده و در  به  اداره  این  ثبت شرکتهای  دایره  تاریخ 92/3/28 در  در 
تاریخ 92/4/27 از حیث امضا ها تکمیل گردیده جهت اطالع عموم به شرح زیر 
اعالم و آگهی می شود 1- نام موسسه : موسسه خیریه حضرت ابوالفضل 

انفاقات مردم خیر در  روستای نیسیان 2- موضوع موسسه  : جمع آوری 
تمام زمینه ها – کمک به نیازمندان و موسسات فرهنگی مذهبی و هر عملی که 
مصداق خیر باشد 3- تابعیت ایران 4- مرکز اصلی استان اصفهان شهرستان 
 -5 ، النبی )ص( کد پستی 8386118348  اردستان روستای نیسیان مسجد 
اسامی موسسین آ قایان غالمرضا رشیدی نیسیانی فرزند علی اکبر کد ملی 
علی  فرزند  عباسپور  ابوالفضل  و   8386117714 پستی  1189228521وکد 
نجفی  علی  کرم  و   8386118346 پستی  کد  1189968924و  ملی  کد  اصغر 
و   8386118145 پستی  کد  و   1189814285 ملی  کد  محمد  فرزند  نیسیانی 
نعمت اله رشیدی نیسیانی فرزند علی محمد کد ملی 1189229145 و کد پستی 
8198833318 و علی نجفی نیسیانی فرزند حبیب اهلل کد ملی 1189867524 

ملی  کد  غالمرضا  فرزند  اسکندری  حسین  8386113388و  پستی  کد  و 
1189772450 و کد پستی 8386113569و اسداله یزدانی نیسیانی فرزند علی 
کد ملی 1189806185 و کد پستی 8198797793 هئیت موسس و بقیه اسامی 
موسسین  بشرح غدیر زمانی – غالم حمزه فرزند قاسم – اسماعیل جعفری 
جعفری  قاسمعلی   – علی  محمد  فرزند  اصغربابائی  علی   – صفرعلی  فرزند 
فرزند نصر اهلل – رسول نجفی فرزند محمد – حسنعلی کریمی فرزند حسین 
– ولی اهلل کریمی فرزند رمضان – ابوالقاسم یوسفی فرزند محمود – عباس 
قاسمی فرزند محمد رضا – علیرضا قاسمیان فرزند علی اکبر- علی یزدانی 
فرزند اسد اهلل – مهدی اسکندری فرزند حسین – مهدی جعفری فرزند محمد 
تقی   – قاسم کمالی فرزند عباس سید علی مظفری فرزند سید رضا   – علی 
سلیمانی فرزند علی – غالمرضا نجفی فرزند رمضان مسعود حدادی – محمد 
حسین-  فرزند  عابدی  علی   – رمضان  فرزند  نجفی  عباس  عباسپور-  باقر 
محمد رضا نجفی فرزند امر اله 6- تاریخ تشکیل و مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه  حق امضا ء 
دارند : آقایان غالمرضا رشیدی نیسیانی رئیس هئیت مدیره و کرمعلی نجفی 
 نیسیانی نائب رئیس هئیت مدیره و ابوالفضل عباسپور مدیر عامل و نعمت
و  منشی  نیسیانی  نجفی  علی  و  عامل  مدیر  مقام  قائم  نیسیانی  اهلل رشیدی   
حسین اسکندری خزانه دار و اسداهلل یزدانی عضو هئیت مدیره – که اعضای 
اسناد  و  بهادار  اوراق  کلیه  و  انتخاب شدند  برای مدت 2 سال   هئیت مدیره 
نائب رئیس   – افراد ذیل رئیس هئیت مدیره  از  نفر  با امضای دو  تعهد آور 
 -8 بود  خواهد  معتبر  موسسه  مهر  همراه  به   – عامل  مدیر  دار-  خزانه   –
 دارایی موسسه مبلغ 50000000 ریال نقد که تماما از طرف هیات  موسس
امالک و  اسناد  ثبت  186رئیس  الف  م  است   شده  مدیره  هیات  تحویل    

 اردستان 

تصمیمات 

شده  ثبت  بادرود  گاز  کیمیا  صنعتی  تولیدی  شرکت  تصمیمات  آگهی   213
بشماره 70و شناسه ملی 10260070946 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی و هئیت مدیره مورخ 91/11/19 شرکت مذکور 1- ترازنامه و عملکرد 
سود و زیان صورتهای مالی سال 1390 مطرح و تصویب شد 2- آقای روح 
اهلل طالبی بادی فرزند عباسعلی کد ملی 1239876874 عضو و بسمت رئیس 
هئیت مدیره و خانم ربابه شهبازی بادی فرزند مسلم کد ملی 1239771045 
عضووبسمت نائب رئیس و آقای عباسعلی طالبی بادی فرزند حسن آقا کد 
انتخاب  سال   2 مدت  برای   عامل  مدیر  بسمت  عضوو   1239712227 ملی 
با امضاء مدیر عامل و رئیس  اسناد تعهدآور شرکت  اوراق و  کلیه   . شدند 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . 3- خانم شیرین دشیری بادی 
و آقای عبداهلل طالبی بادی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب شدند.4- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت چاپ 
آگهی های شرکت تعیین گردید . امضا و. تکمیل ذیل دفاتر در تاریخ 92/5/14 

انجام شد . رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 

تغییرات 

164 شماره : 1199/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت رستاک تجارت آپادانا 
سهامی خاص  به شماره ثبت 43888 وشناسه ملی 10260617846 به استناد 
 1391/12/25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد . 1- موسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران 
بازرس  بعنوان  ابراهیمی  ریگی  حسین  آقای  اصلی  بازرس  بعنوان  رسمی 
ذیل   1392/4/4 تاریخ  در  گردیدند   انتخاب  مالی  یکسال  برای  البدل  علی 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
ثبتی ثبت شرکتها و موسسات واحد  اداره  رئیس   – آذری  . منصور   گرفت 

 اصفهان 

تغییرات 

160 شماره : 1167/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت موژان سما پارسیان 

سهامی خاص  به شماره ثبت 47056 وشناسه ملی 10260651644 به استناد 
 1392/2/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
بعد  تهران  تهران شهر  استان  بنشانی  . 1- شعبه  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
 2 طبقه   2 پالک  پدیدار  خیابان  انتهای  جردن  اول  کودک  جهان  چهارراه  از 
امین مظاهری  تلفن 09135604996 بمدیریت آقای   کدپستی 1518846117 
تاریخ  در    . یافت  تغییر  تهران  در  آدرس شعبه شرکت   -2. گردید  تاسیس 
1392/4/2 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید 
و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان

ابالغ رای افراز

به  بدینوسیله   ، اکبر  علی  فرزند  شهرضا  مصدق  صغری  فاطمه  خانم   209
شماره  افراز  رای  و  صورتمجلس  بموجب  رساند  می  شما  آگاهی  و  اطالع 
108-92/1/8 صادره از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرضا پالک 
به  بشماره 23/2449  زمین محصور  قطعه  یک  و ششدانگ  افراز   23/1351
مشاع  و شش صدم سهم  پنجاه  در   5 ازاء  در  مربع  متر   177/85 مساحت 
از کل 15 در نود و یک صدم سهم ششدانگ قبل از افراز و یکباب خانه به 
شماره  23/2450 به مساحت 164/30 متر مربع در ازاء 5 در نوزده بیست 
از  قبل  ششدانگ  سهم  صدم  یک  و  نود  در   15 کل  از  مشاع  سهم  پنجم  و 
افراز بترتیب در سهم محمد حسن عابدی شهرضافرزند علی اکبر و حسینقلی 
منصف فرزند رسول ) خواهانها ( مستقر و ششدانگ یکقطعه زمین شماره 
23/2451 ) که قبال 23/1351 باقیمانده بوده ( به مساحت 132 متر مربع در 
ازاء 4 در پنجاه و نه صدم سهم مشاع از کل 15 در نود و یک صدم سهم 
باستثناءبهاءثمنیه  قبادیان فرزند حیدر  اکبر  افراز در سهم  از  قبل  ششدانگ 
اعیانی و نسبت به بهاء ثمنیه اعیانی آن در سهم شما مستقر گردیده است 
. مقتضی است ظرف مدت  افرازی به شرح ذیل می باشد  که تصویر نقشه 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه اعتراضی دارید وفق ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 به دادگاه شهرستان شهرضا 
امالک و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  محمدی  میر  مهدی  سید  نمایید.   مراجعه 

 شهرضا 
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 آبی الغر می کند، زرد چاق!

 رنگ و اش��تهای ما ب��رای غذاها به ش��دت به هم مرتبط هس��تند و 
 م��ی توانند حت��ی درک ما از م��زه ها را تح��ت تأثیر ق��رار دهند. با 
 این حساب به نظر شما کدام رنگ، اش��تهایتان را تحریک می کند؟ 
 اگر در ح��ال کاهش وزن هس��تید، ک��دام رنگ اش��تهایتان را کور 

می کند؟
تا به حال فکر کرده اید که چرا کارخانه های صنایع غذایی بسته بندی 
های خاصی برای محصوالت خود در نظر می گیرند؟ یا چرا به نظرتان 
می آید که فالن خوراکی خوش��گل تر از خوراکی های دیگر است؟ 
محققان متوجه شده اند رنگ های متفاوت بر اشتهای ما تأثیرگذار 

است و خوب است با10 راز این ماجرا آشنا شوید...

    رنگ غذاهایی که دوستشان نداریم
همه ما به ط��ور طبیعی از خوراک��ی های آبی، بنفش و س��یاه رنگ 
خوشمان نمی آید و انگار که ذهنمان بر این باور است که این غذاها 

فاسد و کشنده هستند.
  ج��دا از فلفل دلمه ای ه��ای رنگی، ت��وت فرنگی، تمش��ک و انواع

 توت ها همچنین انگور فرنگی و بادمجان، هیچ خوراکی نیست که به 
طور طبیعی به این رنگ ها باشد و برخی خوراکی ها رنگ می شوند 
تا چنین ظاهری پیدا کنند و قاعدتا حس بدی نسبت به آنها نداریم. 
گواه این مدعا هم اسمارتیزهای خوش��مزه است که وقتی رنگ آبی 
روشن را از بس��ته هایش حذف کرد. با اعتراض های زیادی از سوی 

خریداران مواجه شد!

    خوراکی های عصبانی!
نارنجی، رنگ غالب غذاهای ایرانی اس��ت ) پلوی زعفرانی که یادتان 
نرفته(. نارنجی نه تنها باعث اکسیژن رسانی به مغز می شود بلکه ذهن 

ما را تحریک کرده و نیروبخش است. 
رنگی گرم و تسکین دهنده است که اشتها ار تحریک می کند. البته 
خوراکی های نارنجی معموال با احتیاط خورده می شوند، چون مردم 
نارنجی را با عصبانیت مرتبط می دانند. غذاهایی که به طور طبیعی 
نارنجی باشند، بس��یار کم هس��تند و خوارکی هایی مثل کاری که 
حاوی ادویه های نارنجی اس��ت، معموال به» غذاهای خش��مگین« 

شناخته می شوند.

    زرد هم اشتهایتان را زیاد می کند
زرد شادی آور است و باعث افزایش روحیه. زرد می تواند تمرکزتان 
را افزایش دهد. تا حال فکر کرده اید که چرا کاغذهای خود چس��ب 
زرد رنگ هستند؟ زرد با حس شادی ارتباط دارد و می تواند اشتها را 
تحریک کند. تا حاال دقت کرده اید که از نقاش��ی های زرد، گل های 
زرد یا رومیزی های زرد در بسیاری از رستوران ها استفاده می شود؟ 
این ظاهر خودمانی باعث می ش��ود فرد احساس خوشامد بیشتری 

داشته و گرسنه شود.

    رنگ سفید و ریزه خواری
غذاهای سفید را در عین بی اش��تهایی خیلی راحت می توان خورد 
و فراموش کرد که کال��ری دارند! به همین دلیل اس��ت که بی دلیل 
خوردن نان خیلی راحت اتفاق می افتد. البته اس��تفاده از یک سبد 
س��یاه برای نگهداری از نان می تواند کمک کننده باشد، بنابراین با 
دانستن این راهکارها، می توانید از روانشناسی رنگ ها به نفع خودتان 
استفاده کنید. می خواهید به دوستتان کمک کنید غذای بیشتری 
بخورد؟ یکسری رژیم الغری دارید؟ در بشقاب آبی غذا میل کنید و 
از خرید غذاهای س��فید خودداری کنید. ساده است، نه؟! بهتر است 
درمورد رنگ ها و تأثیرشان بر عادات غذا خوردنتان آگاه باشید و اگر 
می خواهید وزن کم کنید، هر قدر بشقابتان تیره رنگ تر باشد؛ مثال 
مش��کی یا قهوه ای تیره، خواهید دید که چطور اش��تهایتان کم کم 

محو می شود.
 دکتر ترس ویستین کاتز متخصص درمان اختالل خوردن و نویسنده 
مجله سایکولوژی تودی می گوید: در تعطیالت دیگر امکان باشگاه 
رفتن یا انجام تمرین های ورزش��ی طوالنی را نداری��د، اما برای فرار 
از چاقی می توانید دو را ه س��اده را امتحان کنید؛ اول این که س��رچ 
کوچکی در اینترنت کنید و چند حرکت ورزشی ساده که در خانه قابل 
انجام است را یاد بگیرید و به خود قول دهید که حتی در این روزهای 
شلوغ هم سه بار و هر بار به مدت 5 دقیقه آنها را انجام خواهید داد و 
راه دوم، تمرین مهارت نه گفتن است، تا به هر آنچه در مقابلتان قرار 

می گیرد، جواب مثبت ندهید.

    ما با چشم هایمان غذا می خوریم
اگر رنگ نوش��یدنی های معروفی که ب��ه آنها عادت داری��د، تغییر 
دهید، بیش��تر مردم نم توانند آن را بشناس��ند! چند تحقیق که در 
 دانشگاه واشنگتن انجام ش��ده، نش��ان داده که چطور درک مزه ها 
 تحت تأثیر رنگ است. در مطالعه ای که شرکت کنندگان نوشیدنی ها

با رنگ همیش��گی امتحان کرده بودند، توانس��تند طعم را درس��ت 
تش��خیص دهند، اما زمانی که رنگ همیشگی نوش��یدنی ها را نمی 
بینند، در تشخیص نوشیدنی دچار اشتباه می شوند. رنگ و اشتیاق 
به غذاهای مختلف کامال با هم ارتباط دارن��د و فقط ظاهر غذا باعث 

تحریک اعصاب در هیپوتاالموس می شود.

آبش��ارها یکی از مهم ترین جاذبه هایی هس��تند که 
 باعث می ش��وند گردش��گران ب��ه یک منطقه س��فر 
کنند. مناطق سرسبز و پر از درخت و همچنین صدای 
 آب از زیبایی های بی نهایت هر منطقه ای اس��ت که 
آبش��ار های مختلفی دارد. تعداد آبش��ارهای کشور 
بسیار زیاد اس��ت و اینجا تنها می توانیم به تعدادی از 

آنها اشاره کنیم:

آبشار شیر آباد
ای��ن آبش��ار د ر 7کیلومتری 
جن��وب ش��هر خ��ان ببین 
شهرس��تان گنبد و د ر د امنه 
کوه های البرز و جنگل های 
پوشیده از د رختان کهن و سر 
به فلک کش��یده واقع ش��ده 
است و در مسیر آن، رود  خانه و چشمه سارهای زیبا و 
خنک قراردارد . آبش��ار ش��یرآباد  به صورت پله ای و 
مشتمل بر12 آبشار کوچک و بزرگ است. بزرگ ترین 
آبش��ار آن30  متر ارتفاع دارد  و حوضچه با عمق40  تا 

80  متردر پای د یوار آن به وجود آمده است.

آبشار کبودال
آبشار کبودوال در4 کیلومتري 
جنوب شهرس��تان علي آباد 
واقع شده است. آب این آبشار 
که از چش��مه ه��اي جنوبي 
ارتفاعات تشکیل شده است، 

قابل شرب است.
این آبش��ار یکي از مهم ترین تفرجگاه هاي اس��تان 
محسوب مي شود و به سبب واقع شدن در میان جنگل 
انبوه و تنوع گونه هاي گیاهي و چشمه هاي فراوان، از 
جاذبه هاي طبیعي منحصر به فردي برخوردار است. 
این آبشار به ویژه در فصول بهار و تابستان محل تفرج 
انبوه زیادي از مردم منطقه و گردشگران داخلي است.

آبشار مارگون
آبشار بزرگ  و معروف  مارگون  
در مرز دو استان  کهگیلویه  و 
بویراحمد  و فارس قرار دارد.

این  آبشار در شرق  یاسوج و در 
کنار روس��تاي  مارگون  واقع  
شده  اس��ت . این  آبشار بسیار 
بلند و به  دلی��ل  قرار گرفت��ن  درداخل  تنگ��ه  زیباي  
مارگون  و تعدد رگه هاي  آبش��اري  که  به  درون  دره  و 
مس��یر رودخانه  مي ریزند و همچنین  به  دلیل پوشش  
جنگلي  و درختاني  که  در اطراف  آبشار وجود دارد، از 

دیگر آبشارهاي  این  استان  معروف تر است .

آبشار کمر دوغ
آبشار کمر دوغ در قلعه رییسی 
مرکز بخش چاروس��ا از توابع 
و  کهگیلوی��ه   شهرس��تان 
زم��ره  در  احم��د   بوی��ر 
زیبای��ی ه��ای طبیع��ی این 
استان به ش��مار می رود، اما 
برای گردشگران استان بسیار ناشناخته مانده است. 
این آبشار زیبا و دیدنی که نزدیک به 100 متر ارتفاع 
و60 متر عرض دارد، در10 کیلومتری قلعه رییس��ی 

واقع شده است.

آبشار آب سفید
آبش��ار آب س��فید یک��ي از 
طبیع��ي تری��ن و زیباترین 
آبشارهاي کشور است که در 
بخش بشارت الیگودرز واقع 

شده است.
ای��ن آبش��ار ب��ا ارتفاع��ي  

بیش از60 متر از تونل��ي در دل کوه بی��رون مي آید 
و سرچش��مه آن در پ��رده ابه��ام باقي مانده اس��ت. 
ه��ر س��اله در فص��ل به��ار و تابس��تان ای��ن عروس 
س��فیدپوش، میزبان اکثر مردم ایران اس��ت. آبش��ار 
آب س��فید در90کیلومت��ري شهرس��تان الیگودرز 
قرار دارد و تنها مس��یر آن از روس��تاهاي کاکلستان 
و قلیان است که س��ال گذشته آس��فالت آن به طور 
 کامل انجام شده اس��ت و آب آن نیز یکي از بهترین و 

سالم ترین آب هاي معدني به شمار مي رود.

آبشار سردابه
این آبش��ار در نزدیکی آبگرم 
معدنی سردابه )24کیلومتری 
غ��رب اردبی��ل( و در ارتفاع 
حدود1950متری از س��طح 
دریا و در دامنه ش��رقی توده 
سبالن واقع است. ارتفاع آن 
ح��دود20-15 متر و حج��م جریان آن نس��بتا کم و 
محدود به خروجی چند چش��مه باال دست است. این 
آبش��ار از محل های دیدن��ی مجتمع آبگ��رم معدنی 

سردابه از نقاط گردشگری اردبیل است.

آبشار لوه
ای��ن مجموعه آبش��ار در 52 
کیلومتری شهر گالیکش، در 
می��ان درخت��ان و کوه های 
غرب پارک ملی گلستان و در 

کنار روستای لوه جای دارد.
بلندی برخی از آبش��ارهای  

این مجموعه تا 51 متر هم می رس��د و حوضچه های 
زیبا و خنک آن، گردشگران بسیاری را در تابستان به 

خود فرامی خوانند.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک مغازه در استرالیا به تازگی قانونی جدید را گذاشته است و افرادی که تنها به ویترین آن نگاه 
کنند باید هزینه ای 5 دالری را بپردازند که البته این قانون را از ماه پیش اجرایی کرده است.

 همیش��ه وقتی برای خرید به پاس��اژ و یا مغ��ازه ها م��ی رویم ابت��دا ویترین مغازه ه��ا را نگاه 
می کنیم تا شاید جنسی که می خواهیم پیدا کنیم و البته این کار حتما رایگان است.

یک مغازه در استرالیا به تازگی قانونی جدید گذاش��ته است و افرادی که تنها به ویترین آن نگاه 
کنند هم باید هزینه ای 5 دالری را بپردازند که البته  این قانون را از ماه پیش اجرایی کرده است. 
 صاحب این مغازه می گوی��د روزانه افراد زیادی ب��ه اینجا می آیند و تنها ویتری��ن مغازه را نگاه 
می کنند، ولی هیچ کدام از آنها خرید نمی کنند و این باعث ش��د تا این قان��ون را وضع کنم. او 
همچنین در ادامه افزود: با این قانون بسیاری از مشتریان من از دست رفت، ولی همچنان افرادی 
هستند که با دیدن مغازه هزینه مشاهده خودشان را پرداخت می کنند. البته این نکته را نیز باید 
ذکر کنیم که این قوانین یک تبصره نیز دارد و آن این است که اگر کسی از مغازه خرید کند، 5 دالر 

او بخشیده می شود و دیگر نیازی به پرداخت هزینه نیست.
با توجه به این که این روش بسیار عجیب و غیرقابل باور است، اما برخی از مغازه داران حرفه ای 

می گویند این روش باعث می شود مشتریان گذری از مغازه دور شوند.

یک محقق ایرانی موفق به س��اخت ماش��ین زمان برای پیش بینی وقایع در آینده ش��د. علی 
رازقی سرپرس��ت مرکز هدایت راهبردی مخترعان و مبتکران کشور و رکورددار ثبت اختراع 
در کشور با ثبت179طرح، گفت: ماشین زمان دستگاهی اس��ت که پیش بینی آینده را برای 
انسان ها محقق می کند. وی افزود: ماشین زمان دستگاهی به اندازه یک کیس کامپیوتر است 
که می تواند تمام اطالعات افراد را برای 5 تا 8 س��ال آینده پیش بینی کند. این مخترع ایرانی 
ادامه داد: این دستگاه، مشخصاتی نظیر سن ازدواج، تعداد فرزندان، تحصیالت، شغل، جنگ، 
بیماری و غی��ره را با 98 درصد صحت و اطمین��ان بازگو می کند و آزمایش��ات آن نیز بر روی 
قیمت ارز انجام شده است. رازقی اظهار داش��ت: این طرح،کف بینی و فال نیست، بلکه بر پایه 
استنادات علمی و فیزیکی ساخته شده است که امس��ال به ثبت رسیده و بسیاری از نیازهای 
 جامعه امروزی بش��ر را برطرف می کند. وی گفت: کش��ور آمریکا در حدود نیم قرن است که 
به دنبال این فناوری است؛ به عنوان مثال در چهار سال گذشته برای دستیابی به چنین فناوری 
س��االنه بیش از10 میلیارد دالر هزینه صرف کرده است، اما کشور ایران توانست با تنها صرف 
400 تا500 هزار تومان، ماشین زمان بس��ازد. به گفته وی، بیش از 8 سال مطالعه برای انجام 

این طرح صورت گرفته است.

یک دانشمند آمریکایی در اقدامی جالب، نسخه شبیه سازی 
ش��ده خود از صدای انفجار بزرگ را با داده های دقیق جدید 
به دس��ت آمده از کاوش��گر فضایی چندین میلیون دالری، 

ترکیب کرده است.
 اطالعات بازگشتی از تلسکوپ فضایی پالنک سازمان فضایی 
اروپا تاکنون به فیزیکدانان زیادی در تجدیدنظر برآوردهای 
آنها از س��ن جهان کمک کرده و اکنون یک استاد دانشگاه 
واش��نگتن از این داده ها برای ایجاد بازگردانی ارتقا یافته و 
وضوح باال از صدای توسعه اولیه جهان در بیش از 13 میلیارد 

سال قبل استفاده کرده است. 
 جان کریمر10س��ال پیش ابتدا یک نسخه صوتی از انفجار 
بزرگ را با اس��تفاده از اطالعات ابزار ناهمسانگردی ریزموج 
ویلکینس��ون ناس��ا س��اخته بود. وی اکنون از خوانش های 

باکیفیت بهتر پالنک برای س��اخت ی��ک بازگردانی جدید 
استفاده کرده اس��ت. این فیزیکدان از تحلیل های مأموریت 
پالنک درمورد تاب��ش زمینه کیهانی که ش��امل تابش های 
حدود400 هزار سال پس از آغاز جهان بوده، استفاده کرده 

اس��ت که تغییرات دمایی تابش زمینه کیهانی را به اجزای 
فرکانس زاویه ای یا چندقطبی تغییر می دهد. 

 به گفته کریم��ر، فرکانس های واقعی انفجار بزرگ، بس��یار 
پایین تر از آن بودند که با گوش انسان شنیده شوند، از این رو 
وی آنها را با ضریب بس��یار باالیی برای شبیه سازی خود باال 

برده که 760 هزار سال اول جهان را نمایش می دهد. 
  ماه گذشته سازمان فضایی اروپا از یک پرتره از جهان نوزاد 
 ب��ر اس��اس داده های15/5م��اه اول تلس��کوپ فضای��ی 
پالنک رونمایی ک��رده بود. ای��ن داده ه��ا همچنین ارزش 
جدیدی را برای سرعت انبساط جهان در امروز ایجاد کرده 
و نش��ان داد که س��ن دقیق تر جهان 13/82 میلیارد سال 
است که80 میلیون سال پیرتر از داده های پیشین محسوب 

می شود.

سفر به آینده از طریق ماشین زمان ایرانینگاه کردن به این مغازه هزینه دارد

سن دقیق جهان چقدر است؟
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

جهان جای پیچیده ای است،  لحظه به لحظه پهناورتر، عجیب تر 
و شگفت انگیز تر می شود و تمامی این رویداد ها تنها در بخشی 
از آن رخ می دهند که انسان قادر به دیدن آنها ست، زیرا انسان 

تاکنون80 درصد از ماده در جهان را هرگز ندیده است. 
بر اس��اس گزارش تایم،  کهکشان راه ش��یری با چنان سرعتی 
درحال بس��ط یافتن اس��ت که اگر قدرت گرانش مواد نامرئی 
تکه های آن را در کنار یکدیگر نگه نداشته بود،  از یکدیگر تجزیه 
شده بود. خوشه های کهکشانی که مانند زنبورهای خشمگین 
در اطراف یکدیگ��ر حرکت می کنند، بدون وج��ود این نیروی 

گرانش از یکدیگر جدا ش��ده و نابود می ش��دند و برای مقایسه 
بهتر اس��ت بدانید ماده مرموزی که تمامی جهان را به یکدیگر 
متصل نگه داشته چهار برابر کل ماده ای که انسان با آن آشنایی 

دارد،  وزن دارد.
فریتز زویکی در دهه1930 بود که برای اولین بار ادعای وجود 
ماده ای را کرد که امروزه به نام ماده تاریک ش��ناخته می شود. 
 وی ادعا کرد ماده تاریک مانند حبابی شیشه ای تمامی جهان را 
احاطه کرده است، اما نه تنها فیزیکدانان نتوانستند این ماده را 
ردیابی کنند، حتی نتوانستند بر سر این که باید در جستجوی 
چه باش��دن،  با یکدیگر به توافق برس��ند. از این رو ماده تاریک 
بیشتر به یک موضوع کیهانی برای بسط دادن نظریات علمی 
تبدیل شد. اکنون به نظر می رسد سرنوشت این موضوع کیهانی 
تغییر یافته است. همزمان با کشف بوزون هیگز در برخورد دهنده 
بزرگ هادرون در ژنو،  این هفته تحقیقاتی جدید خبر از کشف 
مدارکی جدید و قابل توجه از نوعی ذره  مشهور به WIMP را 
داد که دست کم یکی از انواع آن می تواند ماده تاریک باشد که 

بیش از80 سال ناپدید بوده  است.
یافته جدید نتیجه مطالعات گروهی از دانش��مندان س��ازمان 

تحقیقات اتمی اروپاس��ت که بر اس��اس داده های جمع آوری 
شده از طیف سنج مغناطیسی آلفا یا AMS که در سال 2011 
به ایستگاه بین المللی فضایی منتقل شد،  به دست آمده است. 
وظیفه این طیف سنج جداسازی پرتو های کیهانی برای یافتن 
ذرات غیرطبیعی از میان آنهاست. ذرات ماده تاریک،  درصورتی 
که وجود داشته باش��ند،  باید در میان جریان های کیهانی حل 
شده باشند،  اما بر اساس نظریه ها، ردیابی این ذرات کار بسیار 
دشواری اس��ت، زیرا این ذرات می توانند از میان ماده معمولی 
عبور کنند، درحالی که در برابر چش��م تمامی تلس��کوپ های 

موجود،  مطلقا نامرئی هستند.
 با وجود این که انس��ان نتوانس��ته ماده تاریک را ردیابی کند،  
می تواند ع��وارض جانب��ی ناش��ی از حض��ور آن را رصد کند. 
نظریه پردازان بر ای��ن باورند زمانی ک��ه دو ذره ماده تاریک در 
فضا به هم می رسند،  گاه یکدیگر را طی انفجاری کوچک از بین 
می برند. انرژی ناش��ی از این انفجار در نهایت به نوعی متفاوت 
 از ذرات، ی��ک الکترون و نس��خه ای ضدم��اده ای از آن تبدیل 
می شود که با س��رعتی باال و در جهاتی نامش��خص از یکدیگر 

دور می شوند.

80 درصد گم شده جهان کشف شد؟ 
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