
رئیس س��ازمان تأمین اجتماعی 
اس��تان اصفهان به اج��رای ماده 
103 قانون برنامه چهارم اش��اره 
کرد و گف��ت: تع��داد 56 هزار 
نفر از بیمه شدگان استان اصفهان 
 از ای��ن م��اده اس��تفاده می کنند. 

علی اصغر دادخواه در کمیسیون پشتیبانی...

ساخت مجتمع تجاری - اقامتی 
در حری��م درجه یک آتش��گاه 
اصفه��ان آغاز ش��د. ب��ا وجود 
اعتراض دوس��تداران اصفهان و 
مخالفت سازمان میراث فرهنگی 
نسبت به هرگونه ساخت و ساز 

در حریم درجه یک آتشگاه اصفهان...

رئیس سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان: 
اجرای ماده 103 برنامه چهارم در بخش 

بیمه تأمین اجتماعی 

 آغاز ساخت هتل در حریم آتشگاه
   تخریب منظر نماد تاریخی پایداری 

سرزمین سپاهان

صفـحهصفـحه
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رئیس کانون سراسری انبوه سازان اعالم کرد:
آغاز پرداخت وام 100 میلیون تومانی 
ساخت مسکن اقشار مرفه
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 میراث فرهنگی   صفحه 6

مهدی ثمره هاشمی، مشاور عالی وزیر نیرو:

با 10 درصد صرفه جویی 
مشکالت آبی کشور حل می شود

صفحه4

رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی 
نیروی انس��انی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در جلس��ه خوش 
آمدگویی و توجیهی دانشجویان 
کارآم��وز، از پذی��رش بی��ش از 
700 نفر دانشجو برای گذراندن 

 دوره کارآم��وزی در طول س��ال جاری خبر داد. عل��ی اکبر میرقادری،
مدیر عملیات شرکت...

در سال جاری بیش از 700 نفر دانشجو 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

دوره کارآموزی می گذرانند

 شهرستان    صفحه 4

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
خبر داد؛
اپراتور سوم، شاید وقتی دیگر!

 شهرستان    صفحه 4

رئیس شوراي اسالمي شهر 
اصفهان اعالم کرد:

فروش 250میلیارد تومان 
اوراق مشاركت براي خرید 

واگن مترو

رئیس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفه��ان از 
تصویب خط س��وم مترو از زینبی��ه به میدان 
آزادي خب��ر داد و گف��ت: عملی��ات اج��راي 
احداث این خط پس از تكمیل خط اول آغاز 
مي ش��ود. عباس حاج رسولیها با بیان مطلب 
فوق گفت: خط س��وم مترو از زینبیه به میدان 
الله مي آید و پس از گذشتن از خیابان پروین 
و حمزه اصفهاني و گذشتن از زیر زاینده رود، 
به میدان آزادي م��ي رود. وي با تأکید بر این 
که دس��تگاه TBM از نزدیكي سي و سه پل 
عبور کرده و در بخش غربي تونل در نزدیكي 
خیابان ش��ریعتي تا تكمیل مسیر 15 متر باقي 
مانده اس��ت، تصریح کرد: دستگاه TBM در 
بخش ش��رقي از زیر س��اختمان هاي قدیمي 
عبور کرده و تا چند روز دیگر کل مس��یر باز 

مي گردد. 
حاج رس��ولیها به تشكیل شوراي قطار شهري 
اشاره کرد و اظهار داشت: در این شورا بحث 
خرید واگن ها مطرح شد و تا هفته آینده و با 
مش��خص شدن پیمانكار مناقصه، خرید واگن 
برگزار مي ش��ود. وي ادام��ه داد: پس از این 
 که هفته آینده برنده مناقصه مش��خص ش��د،
۲50 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش 
مي رس��د تا واگن هاي قطار شهري سریع تر 
ب��ر روي ریل ه��ا قرار گیرد. رئیس ش��وراي 
 اس��امي ش��هر اصفهان با اش��اره ب��ه این که 
واگن ها پس از دو س��ال تكمیل و در اختیار 
 اصفهان قرار مي گیرد، اضافه کرد: بحث استفاده از 
واگن ه��اي دس��ت دوم مطرح اس��ت، ولي 
م��ا اعتق��ادي به این ام��ر نداری��م و معتقدیم 
ش��هروندان اصفهاني چند سال صبر کرده اند، 
دو س��ال دیگر نی��ز صبر کنند ت��ا واگن هاي 

خریداري شده به اصفهان برسد.

شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان ) ارقام برآورد و 
تضمین به ریال (

آگهی فراخوان ارزیابي کیفي شماره 90-512
استقرار  جهت  مدیریتي  سیستمهاي  مشاور  انتخاب   : موضوع 

IMS و ISO 17025 استانداردهاي
شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان در نظر دارد تا 
از طریق ارزیابي کیفي نسبت به انتخاب مشاور واجد شرایط و 
داراي صالحیت مشاوره در رشته مدیریت عمومي جهت دریافت 
و استقرار سیستمهاي مدیریتي    IMS  و   ISO 17025 اقدام 

نماید .
لذا کلیه شرکت هاي مهندسین مشاور داراي تخصص فوق و 
ظرفیت خالي جهت ارجاع کار مي تواند حداکثر تا تاریخ 90/5/27 
بامراجعه به امور قراردادهاي شرکت آب و فاضالب روستایي 
   www.Abfar-isfahan.ir و یا از طریق سایت شرکت به نشاني

نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي اقدام نمایند .
حداکثر مهلت تكمیل و تحویل اسناد ارزیابي کیفي: 90/6/5 

محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت آبفار استان اصفهان

هیأت انتخاب مشاور شركت آبفار استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب روستایی
استان اصفهان

» وابسته به وزارت نيرو « 

 مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 
90/6/5

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یكشنبه مورخ 90/6/6
www.abfa esfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتي

تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجراي عملیات خدمات امور مشترکین 
به  عمومي  مناقصه  طریق  از  جاري  اعتبارات  محل  از  ذیل  به شرح  را  منطقه شهرضا 

پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
86/800/000جاريامور مشترکین منطقه شهرضا90-2-210

آگهي مناقصه

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

روزنامه زاینده رود

مدیرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری 
توفیق خدمت گذاری به مردم استان چهارمحال و بختیاری 
متعال  از خداوند  و  نموده  تبریک عرض  جنابعالی  به  را 

سربلندی و موفقیت را برای شما آرزومندیم.

جناب آقای مهندس اصغر یزدانی

رنا
 ای

س:
عك
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اقتصادهای غربی؛ 
رشد اقتصادی اندک و بیکاری زیاد

افزای��ش نرخ بی��كاری در اتحادیه اروپا 
و ای��االت متح��ده ب��ه ویژگ��ی اصلی 
اقتصاده��ای غربی تبدیل ش��ده اس��ت. 
بیكاری در نیم قرن اخیر مشكل دامنه دار 
کش��ورهای فقیر و در حال توسعه بوده 
است. در سال های اخیر و به خصوص 
پ��س از بحران اقتصادی نرخ بیكاری در 
ایاالت متحده آمریكا و بیشتر کشورهای 
صنعتی اروپایی رش��د کرده است. رکود 
اقتصادی آمریكا که از دسامبر ۲007 آغاز 
ش��د، موجب بیكاری بیش از 14 میلیون 
 نفر ش��ده اس��ت و 46 میلیون نفر یعنی
15 درص��د جمعی��ت ای��ن کش��ور از 
کمک های دولت و کاالبرگ مواد غذایی 
برای امرار معاش اس��تفاده می کنند. قبل 
از س��ال ۲007 میادی یعنی پیش از باال 
گرفتن بحران اقتصادی، نرخ بیكاری در 
کش��ور آمریكا در مرز س��ه درصد قرار 
داش��ت که به تعبی��ر اقتصاددان��ان نرخ 
طبیع��ی بیكاری در این جامع��ه بود، اما 
در سال های اخیر با چالش عظیم بحران 
اقتصادی مواجه ش��ده ک��ه میراث به جا 
مانده از سیاس��ت های غلط جرج بوش 
و دولتمردان کابینه اوست و هر قدر زمان 
می گذرد، خروج از این بحران دشوارتر 
ش��ده و حتی بعید به نظر می رس��د. بن 
برنانكی، رئیس بانک مرکزی آمریكا نیز 
در ماه آوریل ضم��ن اعام کاهش نرخ 
رشد اقتصادی گفته بود که وضعیت بازار 
اشتغال بسیار وخیم تر از رکود اقتصادی 
ده��ه 1930 میادی اس��ت. وزارت کار 
آمری��كا نیز اعام کرد ک��ه نرخ بیكاری 
در ۲8 ایالت آمریكا و واش��نگتن در ماه 
گذشته میادی افزایش داشته است و تنها 
در 8 ایالت آمریكا نرخ بیكاری با کاهش 
روبه رو بوده است و در 14 ایالت دیگر 
نیز نرخ بی��كاری از ماه مه تاکنون بدون 
تغییر باقی مانده اس��ت. بر اس��اس این 
گزارش، این تغیی��رات از ماه مه میادی 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
بر اس��اس گزارش ها کالیفرنیا، آریزونا، 
ن��وادا و کل��ورادو از جمل��ه ایالت هایی 
بودن��د که در م��اه اوت امس��ال به طرز 
نگران کننده ای ش��اهد رکود بازار مسكن 
و ب��اال رفتن ن��رخ بی��كاری بوده اند، اما 
در همی��ن ماه ج��اری می��ادی ایاالت 
ماساچوست، نیوهمپش��ایر، رودآیلند و 
نیوجرس��ی از رشد محسوس��ی در بازار 
کار برخ��وردار ب��وده و در نتیج��ه نرخ 
بیكاری در آنها پایین تر آمده اس��ت. در 
میان مهاجرین، باالترین نرخ بیكاری در 
میان آمریكایی های آفریقایی تبار با 15/9 
درصد و پس از آنها اقلیت های اسپانیایی 
زبان با 11/3 درصد، س��فید پوستان 8/1 
درصد و 7/7 درصد به آس��یایی ها تعلق 
دارد. به نقل از سایت خبری رسمی کلمبیا 
–تررا- و همچنین آژانس خبری رسمی 
افه)EFE( از اسپانیا، وزارت کار ایاالت 
متح��ده روز جمع��ه 5 اوت /14 مرداد/ 
اعام کرد که ایجاد 117 هزار ش��غل در 
ماه ژوئیه، نرخ بیكاری را در بزرگ ترین 
اقتصاد جهان یک دهم درصد کاهش داده 

و به 9/1 درصد رسانده است. 
 )EFE( آژان��س خب��ری رس��می اف��ه
همچنین آمار ایجاد شغل در شرکت های 
خصوصی در بخش های صنایع بزرگ، 
از جمله بهداش��ت و درمان، س��اخت و 
اس��تخراج معدن را 154 ه��زار فرصت 
ش��غلی اعام کرد که تنها توانس��ت بر 
اساس آمار وزارت کار آمریكا یک دهم 
درصد از آمار قبلی را کاهش دهد، با این 
حال همچنان 14 میلی��ون نفر در انتظار 

شغل به سر می برند. 
بر خاف پیش بینی تحلیلگران که تصور 
می کردن��د کاه��ش نرخ بی��كاری امتیاز 
 مثبتی ب��رای بورس های بزرگ از جمله
اروپای��ی  بازاره��ای  در  اس��تریت  وال 
اس��ت و حداقل ضرر و زیان را خواهد 
داش��ت، در س��اعاتی بعد از اعام بهبود 
 نس��بی نرخ بیكاری آمریكا، بورس های
وال اس��تریت و نزدک حالتی ش��ناور و 
ناپایدار داشته و ارزش سهام وال استریت 
4/31 درص��د و در نزدیک 5/08 درصد 
س��قوط کرد. ت��ررا به نقل از کریس��تین 
پاریس��وت، اقتصاددان فرانسوی شرکت 
واس��طه گ��ر مال��ی )Aurel BGC( و 
یكی از قدیمی ترین اعضای بازار بورس 
فرانسه نوش��ت: »ایجاد اشتغال، احتمال 
رکود اقتصادی آمریكا را کاهش داده، اما 
همچنان ضعیف عمل کرده و نتوانس��ته 
هم��ه بحران ه��ا را از بی��ن بب��رد. ارائه 
دستمزدهای بیكاری برای مدت طوالنی تر 
و برخورداری بیكاران از مزایای درمانی 
و بهداش��تی در سطحی بیشتر و باالتر از 
گذش��ته در آمریكا، از کارهایی است که 
برای مقابله با تأثیرات مخرب بیكاری در 

جهان استفاده می شود.«
س��ایه بحران اقتصادی بر بیكاری 

روز افزون در اروپا  
گزارش ساالنه مؤسسه آماری اتحادیه اروپا 
نش��ان می دهد معضل درازمدت بیكاری 
در کشورهای اروپایی به ویژه برای قشر 
جوان و افراد کم کارآمد همچنان س��یر 

فزاینده دارد. آژانس خبری رسمی آ.و.ن 
از ونزوئا در گزارش اخیر خود به مسأله 
رش��د بیكاری در قاره سبز پرداخته و به 
نقل از دفتر آماری اتحادیه اروپا نوشت: 
نرخ بیكاری در ماه ژوئن سال جاری در 
قاره اروپا 9/9 درصد اعام ش��ده است. 
در تم��ام قاره اروپا ح��دود ۲۲ میلیون و 
400 هزار نفر بیكار وجود دارد که از این 
رقم 15 میلیون و 640 هزار نفر مربوط به 
17 کشور اتحادیه اروپا می شود. اسپانیا با 
 ۲1/3 درصد، دارای باالترین و اتریش با

4 درصد دارای پایین ترین نرخ بیكاری 
در این منطقه هستند. 

یونان 
یونان اولین کش��ور اوپایی بود که بحران 
اقتصادی از آن آغاز شد و امروز به ایتالیا 
و اسپانیا رس��یده است. بر طبق آمارهای 
داده شده از اداره آمار یونان، نرخ بیكاری 
به 16 درصد رسیده است. میزان بیكاری 
در میان جوانان 15 تا ۲4 سال از این نرخ 

هم بیشتر است. 
اسپانیا 

نرخ بیكاری در اس��پانیا به باالترین حد 
خود در 14 س��ال اخیر رس��یده است و 
آمار رسمی منتشر شده نشان دهنده این 
 اس��ت که نرخ بیكاری در این کشور به

۲1/3 درصد رسیده است. 
بر اساس آمار رس��می، حدود 5 میلیون 
اسپانیایی بیكار هس��تند و این در حالی 
اس��ت که ن��رخ ت��ورم در این کش��ور 
 نی��ز افزای��ش یافت��ه و از 3/3 درصد به
3/5 درص��د رس��یده اس��ت. وضعی��ت 
اقتصادی اسپانیا بحرانی است، زیرا میزان 
بیكاری این کشور در سطح اروپا از دیگر 
کشورهای این قاره بیشتر است، همچنین 
این کش��ور با مش��كات بزرگ بانكی 
دست و پنجه نرم می کند و بازار مسكن 
 آن نیز سقوط کرده اس��ت. اما به نقل از
یورو نیوز، پس از چهار ماه افزایش مداوم، 
سرانجام در ماه جوالی، نرخ بیكاری در 
اسپانیا پایین آمد که این کاهش را مدیون 
ورود گردش��گران در تابس��تان اس��ت؛ 
هرچند این کش��ور هنوز دارای باالترین 

نرخ بیكاری در اروپاست. 
آلمان 

بنا به گزارش بخش اسپانیایی دویچه وله 
از نورمب��رگ، میزان بی��كاری در اقتصاد 
 اول اروپا به 7 درصد رس��ید و نزدیک به

3 میلی��ون بی��كار در این کش��ور وجود 
دارد. بنا به گزارش سایت یورو نیوز نرخ 
بیكاری در آلمان طی ماه ژوئیه/تیرماه/ باز 
هم کاهش یافت و به کمترین میزان خود 

از زمان اتحاد دو آلمان رسید. 
انگلیس 

مؤسس��ه ملی آمار انگلی��س در آخرین 
گزارش خود اعام کرد با افزایش شدید 
تعداد بیكاران انگلیس��ی طی ماه ژوئن، 
نرخ بیكاری این کش��ور ب��ه 7/7 درصد 
رسید. بر اس��اس گزارش رویترز، تعداد 
بیكاران انگلیس��ی طی ماه ژوئن به یک 
میلیون و 5۲ هزار نفر رس��یده است که 
این بیشترین رشد تعداد بیكاران انگلیسی 

از ماه می ۲009 به شمار می رود. 
فرانسه 

معض��ل بی��كاری ح��دود 10 درصد از 
ش��هروندان فرانس��وی و بحران مسكن 
حدود 5 درصد از جمعیت این کش��ور، 
کاب��وس دولتم��ردان فرانس��ه و یكی از 
چالش های اصلی انتخابات آتی ریاست 
جمه��وری این کش��ور در س��ال ۲01۲ 

میادی است. 
براس��اس آخرین آمار ارائه شده از سوی 
وزارت کار فرانس��ه تع��داد ۲ میلیون و 
7۲0 ه��زار و 400 نفر از جمعیت فعال 
این کش��ور به طور کامل بی��كار بوده و 
از هرگونه مش��اغل درآمدزایی بی بهره 
هستند. سایر کش��ورهایی که در بحران 
اقتص��ادی بیش��ترین تأثیر را داش��ته اند 
و نرخ بی��كاری آنها افزای��ش پیدا کرده 
عبارتند از پرتقال با 1۲/۲ درصد، ایرلند 
با 14/۲ درصد، لیتوان��ی 16/3 درصد و 
لتونی 16/۲ درصد نرخ بیكاری. مس��أله 
بیكاری چالش بزرگی ایجاد کرده است و 
در شرایط عادی دولت ها سعی می کنند 
ب��ا افزایش پرداخت پول به منظور ایجاد 
اش��تغال، آمار بیكاری را کنترل کنند، اما 
درحال حاضر که دولت ها برای کاهش 
پرداخت ها از سوی بازارهای مالی تحت 
 فش��ار هس��تند، نمی ت��وان روی چنین

راه کاری حساب کرد. 
کارشناس��ان معتقدن��د بی��كاری ب��رای 
مخ��رب آث��ار  می توان��د   بلندم��دت 
م��ادام العمری بر روی جوانان داش��ته و 
با توجه به می��زان پایین تقاضای داخلی 
و کاهش رش��دی ک��ه برای نیم��ه دوم 
 سال ۲011 در کش��ورهای مهم اروپایی 
پیش بینی ش��ده بود، اقتصاددانان انتظار 
بهبود شرایط را ندارند. همچنین مؤسسه 
آماری اتحادیه اروپا اعام کرد آمار باالی 
بیكاری جوانان اروپایی که امسال موجب 
بروز اعتراضات گس��ترده در اس��پانیا و 
سراسر منطقه یورو ش��ده است، ممكن 

است باز هم وخیم تر شود.

جهان نما

با وجود وعده وزیر ارتباطات برای واگذاری سیم 
کارت های اپراتور سوم تا حداکثر سه ماه دیگر، 
یكی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی از بررسی مجدد وضعیت پروژه 
اپراتور سوم و ضرر و زیان های ناشی از تأخیر در 
اجرای این پروژه در این کمیسیون خبر می دهد.

پروژه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه فعالیتی که 
اردیبهش��ت ماه سال 89 به شرکت تأمین تله کام 
سپرده ش��د، باید تا اول خردادماه امسال عملیاتی 
می ش��د، اما این امر تاکنون محقق نش��ده است. 
در این راستا کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��امی بررس��ی دالیل ای��ن تأخیر و 
ضررهای و زیان های ناش��ی از اجرایی نش��دن 
این پروژه را در دس��تور کار قرار داد. نادر قاضی 
پور با تأکید بر این که وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطاعات برای تأخیر پیش آمده در اجرای پروژه 
اپراتور سوم موبایل باید توضیحاتی را به مجلس 
ارائه دهد و در این راستا وی به کمیسیون صنایع 
دعوت ش��ده است، اظهار داش��ت: پروژه اپراتور 
سوم از س��ال 86 به تصویب هیأت دولت رسید 
و طی چهار سال گذشته به دلیل مسائلی که وزیر 
ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد، این پروژه در 
زمان مقرر خود اجرایی نش��د. وی تصریح کرد: 
اگر پروژه اپراتور سوم تلفن همراه بعد از مصوبه 
هیأت دول��ت و بدون تأخیر اجرا می ش��د، این 
پروژه س��االنه میلیاردها تومان درآمد برای دولت 
به همراه داش��ت، اما این امر تاکنون محقق نشده 

اس��ت. قاضی پور با بیان اینكه فسخ قرارداد اولیه 
اپراتور سوم و برکناری اپراتور اتصاالت امارات از 
این پروژه 30 میلیون یورو خسارت به کشور وارد 
کرده است، اضافه کرد: این مبلغ مربوط به تضمین 

اجرای قراردادی بوده که به سرانجام نرسید.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��امی تأکید کرد که پروژه اپراتور سوم اگر در 
زم��ان مقرر خود به اتمام رس��ید میلیاردها تومان 
درآمد مستقیم و غیر مس��تقیم برای دولت ایجاد 
می کرد، گفت: استفاده از امكانات و توان داخلی، 
از دیگ��ر موارد موجود در این قرارداد اس��ت که 
شواهد نشان می دهد این پروژه بدون استفاده از 

امكانات و تجهیزات داخلی در حال انجام اس��ت 
که وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات باید در این 

مورد نیز پاسخگو باشد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملكرد وزارت 
ارتباطات و شرکت های زیرمجموعه آن به انجام 
فاز آزمایش��ی پ��روژه اپراتور س��وم موبایل که از 
سوی ش��رکت تأمین تله کام به عنوان بهره بردار 
این پروژه در حال اجراس��ت، اش��اره کرد و ادامه 
داد: شواهد نش��ان می دهد که این پروژه کمتر از 
10 درصد پیش��رفت داشته و این امر به منزله آن 
اس��ت که برنامه ریزی و زمان بندی محكمی در 

این پروژه وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

اپراتور سوم، شاید وقتی دیگر!
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئیس کانون سراسری انبوه سازان اعالم کرد:
آغاز پرداخت وام 100 میلیون تومانی 

ساخت مسکن اقشار مرفه

حاجی بابایی:
تعطیلی پنج شنبه های مدارس

نیاز به قانون ندارد

سكه چهار نرخی شد! 
خیز سکه بهار آزادی به سوی نیم میلیون تومانی شدن

وزیر اطالعات:
با اقدامات خوب سپاه، پژاک در حال اضمحالل است

رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان از اجرایی شدن تسهیات 50 و 100 
میلیونی تومانی برای ساخت مسكن اقشار مرفه در 6 ماهه دوم سال خبر داد 
و گفت: به تازگی بانک ملی هم برای انعقاد چنین تفاهم نامه ای با انبوه سازان 
 ابراز تمایل کرده اس��ت. ایرج رهبر در گفتگو با مهر درباره ارائه تسهیات
50 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی ساخت مسكن به انبوه سازان، گفت: 
این تسهیات در قالب عقود مشارکتی و با نرخ سود واقعی محاسبه می شود 

و پس از ساخت یک واحد، به خریدار انتقال می یابد.
وی با اشاره به اینكه این تسهیات به دنبال تفاهم نامه انبوه سازان با بانک 
مس��كن در خردادماه ارائه می شود، بیان کرد: تسهیات ساخت مسكن به 
تمامی انبوه سازانی که عضو این کانون هستند و رتبه بندی شده اند، تعلق 
می گیرد. رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تأکید بر این که این تسهیات 
برای دهک های نسبتاً باالی جامعه است، افزود: هرجا که زمین مناسبی وجود 
داشته باشد، از این تسهیات برای ساخت و ساز استفاده می شود که عمدتًا 
افرادی با درآمد باالتر را شامل می شود. رهبر از ابراز تمایل بانک ملی برای 
انعقاد چنین تفاهم نامه ای با انبوه سازان خبر داد و گفت: سود این تسهیات 
به طور واقعی محاسبه می شود، اما از ۲0 درصد بیشتر نخواهد بود، همچنین 
براساس این تفاهم نامه انبوه سازان حساب های مالی خود را به بانک مسكن 
منتق��ل می کنند که در قبال آن، امتیاز دریافت تس��هیات از بانک دریافت 
می شود. وی با بیان اینكه این طرح پس از انجام اقدامات الزم در 6 ماهه دوم 
امسال اجرایی می شود، اظهارداشت: در این طرح وزارت راه و شهرسازی 
دخالتی نداشته است و تمامی امور از سوی انبوه سازان انجام گرفته است. 
 وی پیش از این هم از اجرایی شدن طرح خانه های لوکس و گرانقیمت در
6 ماهه دوم س��ال خبرداده بود. براین اس��اس افرادی که درآمد نسبتاً باالیی 
دارند، می توانند با خرید این واحدها عاوه بر دریافت وام مس��كن با نرخ 
باالتر، مسكنی مناس��ب داشته باشند. تاکنون انبوه سازان تنها برای ساخت 
مس��كن مهر از بانک مسكن، تس��هیات دریافت می کردند، بنابراین این 
تسهیات با کارمزد 4 درصد و بدون سود فقط در اختیار دهک های پایین 
جامعه قرار می گرفت، اما از این پس، دیگر اقش��ار جامعه هم می توانند از 

تسهیات ساخت مسكن با سود های واقعی بهره بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: تعطیلی روزهای پنج ش��نبه مدارس، 
نیاز به قانون یا الیحه ندارد. حمید رضا حاجی بابایی در نشست خبری 
با اش��اره به اینكه هزاران مدرس��ه از نوبت بع��د از ظهر به صبح منتقل 
 ش��ده اند، افزود: سعی ما بر این اس��ت که در نوبت بعدازظهر مدارس، 
دانش آموزی نداش��ته باشیم، بدون این که مشكلی در خصوص افزایش 

تراکم در کاس های درس فراهم شود. 
به گفته وی، 5 هزار مدرس��ه دولتی و غیردولتی در ش��هر تهران وجود 
دارد که 410 مدرس��ه در شیفت بعد از ظهر تشكیل می شوند که تاکنون 
براس��اس اقدامات انجام شده، 80 درصد مدارس به شیفت صبح منتقل 

شده اند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تمام تاش خود را در سراس��ر کشور به 
کار گرفته ایم تا به منظور کاهش دغدغه های خانواده ها مدارس دخترانه 

تنها در نوبت صبح فعالیت کنند. 
وی ادامه داد: تاش کرده ایم تا مدارس بزرگ را در اختیار دانش آموزان 
ابتدایی قراردهیم و چند مدرس��ه را نیز در یک واحد آموزش��ی تجمیع 
کنیم. حاجی بابایی در مورد تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه گفت: 
این مورد نیاز به قانون و یا الیحه ای ندارد؛ مگر تا کنون برای مشخص 
ک��ردن زمان فعالیت  مدارس و دانش��گاه ها قانونی داش��ته ایم که در چه 
روزی درس بدهن��د و ی��ا در چه روزی تعطیل باش��ند. وی تأکید کرد: 
این ک��ه م��دارس بخواهند چه روزی درس بدهن��د و چه روزی تعطیل 
باش��ند، از اختیارات ش��ورای عالی آموزش و پرورش است که در این 
 شورا هشت وزیر عضو هستند و مورد تأیید مجلس شورای اسامی نیز 

هست. 
همچنین در قانون مدیریت خدمات کش��وری آمده که جز دانش��گاه ها 
و م��دارس، روز کاری باید 6 روز باش��د، بنابراین برای تعطیلی مدارس 
و دانش��گاه ها نیازی به تصویب قانون نیس��ت. وزیر آموزش و پرورش 
 در رابط��ه ب��ا وجود دانش آم��وزان معتاد در مدارس گف��ت: اگر اعتیاد 
دانش آموزی مشخص شود، برای درمان و رفع مشكل بافاصله به مراکز 

ذیربط فرستاده می شود.

ب��ازار س��كه این روزه��ا با چهار ن��رخ متفاوت 
روبه روست؛ از یک سو نرخ های رسمی و بانكی 
اس��ت که از همه پایین تر است و از سویی دیگر 
بازار با قیمت باالتر. البته نرخ بانكی سكه نسبت 
ب��ه روز گذش��ته ۲0 هزار تومان افزایش نش��ان 

می دهد که خود یک رکورد محسوب می شود.
به گزارش ایس��نا از سویی دیگر اتحادیه تهران و 
کشوری طا و جواهرات هر یک قیمت هایی را 
به عنوان پایه برای معامات سكه تعیین می کنند 
که تفاوت هایی با هم دارند و در مقابل، آنچه در 
بازار خرید و فروش می ش��ود و مردم باید مبلغ 
آن را پرداخ��ت کنن��د، گران ترین ع��دد در بین 
چهار عدد اعامی اس��ت. بانک نیز دیروز سكه 
 طرح جدید را با قیمت 474 هزار و ۲40 تومان،

نیم س��كه را ب��ا نرخ ۲37 ه��زار و 1۲0 تومان و 
ربع س��كه را با قیمت 133 ه��زار و 1۲0 تومان 

عرضه کرد.
طب��ق قیمت های اعامی اتحادیه  کش��وری طا، 
جواه��رات، نقره، س��كه و صراف، س��كه  طرح 
 قدی��م 485 ه��زار توم��ان، س��كه ط��رح جدید
  477 هزار تومان، نیم سكه ۲38 هزار تومان، ربع سكه

 13۲ ه��زار و 500 توم��ان و س��كه های گرم��ی
77 هزار تومان عرضه می شوند.

هم چنی��ن هر مثقال ط��ای 17 عی��ار ۲10 هزار 
 و 500 توم��ان، ه��ر مثق��ال ط��ای 18 عی��ار
 ۲۲3 هزار و 900، هر گرم طای 18 عیار 48 هزار و

600 توم��ان، هر اونس پاتین ه��زار و 7۲3 دالر 
و ه��ر اونس نق��ره 37 دالر و 76 س��نت فروخته 

می شود.
طبق نرخ های اعام شده اتحادیه  طا، جواهرات، 
نقره، س��كه و صراف تهران نیز سكه طرح قدیم 
483 هزار تومان، س��كه ط��رح جدید 475 هزار 
 توم��ان، نیم س��كه ۲38 هزار تومان، ربع س��كه
133 هزار تومان، سكه های گرمی 80 هزار تومان 
و ه��ر گرم طای 18 عیار 48 هزار و ۲00 تومان 
است. درحالی به نرخ های مرجع استفاده می شود 
که در بازار آزاد، سكه طرح قدیم 485 هزار تومان، 
سكه طرح جدید 48۲ هزار تومان، نیم سكه ۲41 
هزار تومان، ربع سكه 134 هزار تومان و سكه های 
گرمی 78 هزار تومان فروخته می شوند. هم چنین 
 ه��ر گ��رم طای 18 عی��ار در ب��ازار آزاد با نرخ

49 هزار تومان و هر دالر هزار و 186 تومان عرضه 

می ش��ود. در این زمینه محمد کشتی آرای، رئیس 
اتحادیه  کش��وری طا، جواهرات، نقره، سكه و 
صراف می گوید: تمام تحلیل گران اقتصادی روند 
طا را صعودی می دانند و انتظار می رود ش��وکی 
که به اقتصاد دنیا وارد شده است، در روزهای بعد 
خود را نش��ان دهد. به گفته  یكی از فعاالن بازار، 
در این روزها طا و سبكه به میزان کمتر خرید و 

فروش می شود و بازار باتكلیف است.
اما امروز تفاوت نرخ بازار آزاد و رس��می دالر به 
150 تومان یعنی بیش��ترین حد خود در چند ماه 
گذشته رس��ید. در حالی که بانک مرکزی امروز 
نرخ رس��می دالر را نسبت به دیروز کاهش داده 
و 1055 توم��ان تعیین کرده، اما دالر در بازار آزاد 
صراف��ان ای��ن ارز با رقم 1195 ت��ا 1۲00 تومان 
معامل��ه می ش��ود. ی��ورو نیز که از س��وی بانک 
مرکزی 1514 تومان قیمت گذاری شده، در بازار 
آزاد 1695 توم��ان خری��داری و 1708 تا 1715 
تومان فروخته می ش��ود. پوند انگلیس نیز که به 
طور رسمی 1718 تومان قیمت گذاری شده است 
در ب��ازار آزاد 1940 ت��ا 1950 توم��ان به فروش 

می رسد.

وزیر اطاعات گفت که با اقدامات خوب س��پاه 
پاس��داران انقاب اسامی، گروهک تروریستی 
پژاک در حال اضمحال و از بین رفتن اس��ت. 
به گزارش ایرنا، حجت االس��ام و الملس��مین 
حی��در مصلحی در پاس��خ به س��ئوالی در پایان 
جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: 
با اقدامات س��پاه پاسداران، موفقیت های بسیار 
خوب��ی در مقابله با گروهک  تروریس��تی پژاک 
حاصل ش��ده اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: از 

اقداماتی که این گروهک تروریس��تی در داخل 
کش��ور قصد اجرای آنها را داشته، جلوگیری به 
عمل آمده است. مصلحی تأکید کرد که حرکت 
خوب س��پاه پاسداران، وضعیت این گروهک را 

به سمت ازهم پاشیدگی پیش می برد. 
سرنخ های به دست آمده از عامالن ترور 

شهید رضایی نژاد 
وزیر اطاعات همچنین درباره آخرین اطاعات 
از عوام��ل ت��رور ش��هید رضای��ی ن��ژاد گفت: 

س��رنخ هایی در مورد ترور این ش��هید به دست 
آم��ده اس��ت که ان ش��اء ا... امیدواریم م��ا را به 
نتیجه مطلوب برساند. خبرنگاری پرسید که آیا 
س��رنخ ها حاکی از این است که عوامل خارجی 
در ترور دست داشته اند که مصلحی پاسخ داد: 
س��رنخ های دنبال ش��ده هنوز ما را به این نتیجه 
نرسانده اس��ت؛ آنها تاکنون مسئولیت این ترور 
را برعهده نگرفته اند و ما نیز هنوز به این نتیجه 

نرسیده ایم. 

عوامل مهم برای پیشگیری
 از تکرار بحران اقتصادی در جهان

در حالی که اقدامات اخیر آمریكا و اروپا در مهار بحران مالی بی نتیجه مانده 
و جهان در آس��تانه بحران اقتصادی جدیدی قرار دارد، باید توجه داشت که 
مش��كات اقتصادی این کش��ورها فقط به آنان مربوط نمی شود و تأثیرات 
بس��یار مخربی بر اقتصاد جهانی خواهد داش��ت، بنابراین چند عامل مهم را 
می توان پیش��نهاد کرد که در صورت اجرای دقی��ق می توانند مانع از وقوع 
بحران اقتصادی دیگری در جهان بشوند. با توجه به این که طی دو دهه اخیر 
در آمریكا بدهی های خانوار )به ویژه وام های مسكن( بسیار سنگین شده و 
توانایی پرداخت آن را ندارند و بدهی های سنگین دولتی کشورهای اروپایی 
هم تحت شرایط بسیار ویرانگر اقتصادی رقم می خورد، باید سازوکار جدیدی 
برای تسكین و تعدیل بار این بدهی ها اندیشیده شود و تقسیم زیان ها باید به 
گونه ای صورت بگیرد که رشد مبتنی بر تقاضای داخلی ادامه یابد و از ثبات 
اجتماعی نیز اطمینان حاصل شود. اتحادیه اروپا نمی تواند در موضع کنونی 
خود باقی بماند، زیرا اعضای آن قادر نیستند به سوی ایجاد مؤسسات متمرکزتر 
مدیری��ت اقتصادی گام بردارند. در واقع این اتحادیه باید به عقب بازگردد و 
فشار بر اعضای خود را کاهش دهد. حتی اتحادیه اروپا می تواند در این راستا 
به کشورهای دچار بحران اقتصادی اجازه تعلیق یا توقف عضویت در منطقه 
یورو را بدهد. آمریكا هم باید به مراکز برنامه ریزی و ش��وراهای مالی خود 
رجوع کند و از نظرات اقتصادانان سراسر این کشور در ساختار سیاسی خود 
بهره مند شود تا شاید با بسته محرک اقتصادی جدیدی بتواند نسبت بدهی به 

تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشد.
در نهای��ت این که باید توجه داش��ت مذاکرات کلی��دی آمریكا میان احزاب 
جمهوریخواه و دموکرات این کشور صورت نمی گیرد، بلكه در رایزنی هایش 
با چین نهفته اس��ت. به تعبیر واضح تر، دو اقتصاد برتر جهان در نهایت باید 

روابط نامتوازن و ناپایدار خود را مورد بررسی و اصاح قرار دهند.

واشنگتن پست:
سیاست های متعصبانه واشنگتن

از عهده ایران هسته ای بر نخواهد آمد
روزنامه واشنگتن پست از روند رو به رشد پیشرفت های هسته ای ایران خبر 
داد و نوشت هرچه تحریم  ها و سیاست های متعصبانه آمریكا نسبت به ایران 
افزایش می یابد، ایران با موفقیت های بیش��تری روبه رو می شود و تاش های 
آمریكا بی ثمر و خنثی شده اند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به قلم ری 
تكیه، از اندیشكده شورای روابط خارجی آمریكا نوشت: سال ها فرض بر این 
بود که تحریم های اقتصادی و استفاده از دیپلماسی در قبال ایران، یک طرف 
مذاکره کننده سازش پذیر را برای ما به ارمغان خواهد آورد، اما بدخلقی ایران 
این ایده را که زمانی طرفداران بسیاری داشت، به طور مؤثر تضعیف کرد و در 
عین حال نیز تا حدی سردرگمی و وحشت بر جامعه بین المللی سایه افكند. 
امید بر این است که جلوگیری از دسترسی به فناوری های حساس و عملیات 
تخریبی، بتواند روند برنامه هس��ته ای ایران را آهس��ته کند تا اینكه راهبردی 
جایگزین و یا یک توافق حاصل شود، البته این امید اغلب به زبان آورده نشده 
است. تاکنون تصور بر این بوده که زمان به نفع ما در حال سپری شدن است 
و بنیان علمی ضعیف ایران می تواند از طریق چنین فشاری مختل شود. با این 
وجود، برخاف چنین فرضیاتی، زیرساخت علمی ایران در دو دهه گذشته از 

لحاظ قابلیت و پیشرفت، رشد خوبی داشته است.
ایران در چند سال آینده در جایگاهی قرار خواهد گرفت که بتواند یک بمب 
هس��ته ای را منفجر کند. یک حكومت دین س��االر بی پروا که مجهز به بمب 
هسته ای است، س��ایه ای خطرناک بر انتقال قدرت سیاسی در منطقه خواهد 
گستراند و البته نتایج آن نیز تنها به خاورمیانه محدود نخواهد شد. یک بمب 
ایرانی احتماالً تفرقه افكنانه ترین نزاع کورکورانه در این کشور را رقم خواهد زد. 
در پایان، نه نظم متاطم و آشفته خاورمیانه و نه سیاست متعصبانه واشنگتن، از 

عهده جمهوری اسامی مجهز به ساح هسته ای بر نخواهد آمد.

پس از اتفاقات اخیر رخ داد؛
هراس انگلیس از سرایت ناآرامی ها 

به حریم المپیک 2012
در حالی که ناآرامی های لندن از مرز ادعا ش��ده فراتر رفته، هراس از سرایت 
ناآرامی ه��ا به حریم المپیک ۲01۲ در س��خنان اخی��ر مقامات کمیته المپیک 
انگلیس ردیابی می شود. به گزارش مارکا اسپانیا، مردم بریتانیا به خوبی می دانند 
که المپیک ۲01۲ لندن محدود به بازه زمانی افتتاحیه تا اختتامیه نیست و بریتانیا 
از حداقل دو س��ال پیش، کلید یک پروژه بسیار بزرگ را زده و تا امروز طبق 
تقویم ارائه شده به کمیته بین المللی المپیک پیش رفته است.  این بهترین بهانه 
برای مردم معترض و خشمگین انگلیس به شمار می رود تا با هجوم به مراکز 
مربوط به میزبانی و ارائه سرویس به گردشگران، پروژه لندن ۲01۲ را با کندی 
مواجه کنند. مقامات المپیک انگلیس نیز از همین مس��أله در هراسند و قطعًا 
دوس��ت ندارند نوع اعتراضات مردمی از شكستن شیشه مغازه ها به حمله به 
شهرک المپیک و تأسیسات تازه بنا شده در این خصوص کشیده شود. کمیته 
بین المللی المپیک البته از مقامات انگلیس��ی در نشس��ت اخیر لندن اطمینان 
کامل دریافت کرده که هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد و لندن، با قدرت جاده 
میزبانی در المپیک ۲01۲ را طی خواهد کرد، اما گذر زمان این را ثابت می کند، 
نه ادعای مقامات انگلیسی. این در حالی است که حرکت آسان و بی دردسر 
مردم از حومه و شهرهای اطراف به پایتخت، می تواند حرکت مردم معترض و 
کینه ای سایر مناطق از جمله اسكاتلند یا ایرلند را نیز به همراه داشته باشد که اگر 

چنین وضعیتی در زمان المپیک لندن رخ دهد، قابل مهار نخواهد بود.

برکناری دادستان کل تونس 
مصادره 234 خودروی گران قیمت 

نزدیکان بن علی
وزیر دادگستری تونس دادستان کل این کشور را به دلیل فراری دادن یكی از 
نزدیكان زین العابدین بن علی، از پست خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، القروی الشابی، وزیر دادگستری تونس تصمیم گرفت تا نجیب معاوی، 
دادستان کل این کشور را از پستش برکنار کند، چرا که وی به سعیده العقربی، 
یكی از افراد نزدیک به زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس 
کمک کرد تا از کشور بگریزد. این اقدام برخاف صدور دستورات دولتی برای 
انجام تحقیقات از العقربی در تاریخ  30 ژوئیه صورت گرفت. سخنگوی وزارت 
دادگستری تونس اظهار داشت: در تاریخ  18 ژوئیه علیه العقربی به دلیل فساد 
مالی شكایت شد، اما دادستان کل تحقیقاتی را در این زمینه انجام نداد. العقربی به 
دستور دولت آمریكا از طریق جمعیت مادران تونس با انجام اقدامات و تبلیغاتی 
از لیلی طرابلس��ی، همس��ر زین العابدین بن علی حمایت می کرد. رسانه های 
جمعی و احزاب سیاس��ی مختلف تونس از فرار العقربی از کشور انتقاد کرد. 
از س��وی دیگر کمیته ای به ریاس��ت جال عیاد، وزیر امور دارایی تونس  ۲34 
دستگاه خودروی گران قیمت نزدیكان بن علی را مصادره کرد. مسئوالن این 
کمیته اعام کردند که اکثریت این خودروها در اختیار ارتش با هدف فروش و یا 
استفاده از آنها، قرار گرفت. یكی از این خودروهای آلمانی در اختیار راننده ویژه 
 لیلی طرابلس��ی قرار داشت؛ بن علی این خوردو را به ارزش  1/3 میلیون دینار

 ) 700 ه��زار ی��ورو( در روز تولد راننده همس��رش، به وی هدی��ه داد. دختر 
کوچک بن علی نیز به تنهایی 10 خودروی گران قیمت داشت.
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در دعا، س��ه چیز نهفته اس��ت که این سه چیز، فواید و 
دس��تاوردهای دعاست. یكی از این س��ه چیز، عبارت 
است از مقصود عمومی از دعا؛ یعنی خواستن و گرفتن 

از خداوند متعال. 
ما انس��انها نیازهای زیادی داریم و وجودمان س��ر تا پا 
نیاز اس��ت. اگر در وجود خودتان دقّت کنید، می بینید 
از تنّف��س کردن و غ��ذا خوردن گرفته ت��ا راه رفتن و 
گوش کردن و دیدن، همه و همه حاکی از نیاز ما انسان 
هاست. بش��ر، سر تا پا نیاز است. رفع این مشكات و 
تأمین این نیازها را از چه کسی باید بخواهیم؟ از خدای 
متعال که او حاجات ما را می داند. خدا می داند ش��ما 
چه م��ی خواهید، چه الزم دارید و چ��ه چیز از او می 

طلبید و سئوال می کنید. پس، از خدا بخواهید. 

پیامب��ر)ص( به اصحاب خود فرم��ود: »آیا می خواهید 
ساحی را به ش��ما نشان دهم که هم شما را از دشمن 
حف��ظ می کن��د و نجات می دهد و ه��م روزی تان را 
ف��راوان می کند؟« ای��ن، همان خواس��تن از خدا برای 
برآورده ش��دن حاجات اس��ت. »ع��رض کردند: بلی؛ 
بفرمایید.« فرمود: »خ��دا را دعا کنید؛ خدا را بخوانید.« 
»ش��ب و روز.« »س��اح مؤمن، دعاس��ت.« یعنی دنبال 
حاجات رفتن، با س��اح دعا. با دش��من، با حادثه و با 

بلیّه در افتادن، با ساح دعا. 
در این جا، چند س��ئوال مطرح می شود: یكی این که، 
اگ��ر دع��ا، چنین نقش معج��زه آس��ایی دارد، پس این 
وسایل دنیوی و این ابزارها و علم و صنعت و نظایر آن 
چیست؟ جواب این است که دعا رقیب ابزارهای مادی 

نیس��ت. این طور نیس��ت که وقتی انسان می خواهد به 
مسافرت برود، یا با خودرو و قطار و هواپیما عازم شود 
و یا با دعا برود! همچنین این طور نیست که اگر انسان 
بخواهد وس��یله ای به دست آورد، یا پول خرج کند و 
یا اگر پول نداش��ت به دعا متوسل شود و آن وسیله را 
به دس��ت آورد! معنای دعا این اس��ت که شما از خدا 
بخواهید تا او این وسایل را جور بیاورد. آن وقت علل 
مادی، هر کدام در جای خودشان قرار می گیرند. دعای 

مستجاب این گونه است. 
وقتی دعا می کنید که حاجتی از ش��ما برآورده ش��ود، 
اگر خدای متعال آن دعا را مس��تجاب کند، استجابتش 
این اس��ت که ابزارهای ماّدی و ع��اّدی و معمولی این 
خواس��ته، جور می ش��ود. یعنی خدا جور می آورد. به 
عنوان مثال ش��ما از کسی طلبی دارید که آن کس طلب 
ش��ما را نمی دهد. اما یک وقت به دلش می افتد و می 
آید طلبتان را می دهد. این، یک وسیله است. چه مانعی 

دارد که دعا این وسیله را برای انسان جور کند؟ 
گاهی هر چه انس��ان دعا می کند، مستجاب نمی شود. 
علت چیس��ت؟ روایات دینی، این مش��كل را برای ما 
ح��ل کرده اند. ب��ه عنوان مثال در روایات آمده اس��ت 
 که اگر ش��رایط دعا وجود نداشته باشد، دعا مستجاب
نم��ی ش��ود. باألخره دعا ه��م ش��رایطی دارد. بزرگان 
دین فرم��وده اند: »کارهای نش��دنی را از خدای متعال 
نخواهی��د.« در روایتی آمده اس��ت ک��ه روزی یكی از 
اصحاب نب��ی اکرم )ص( در حض��ور پیغمبر دعا کرد 
و گف��ت: »خدایا، م��را محتاج هیچ آفری��ده ای نكن.« 
»پیغمب��ر، )ص( فرمود: این طور نگو.« مگر می ش��ود 
که یک انس��ان، محتاج دیگران نباش��د؟« نگو که خدایا 
مرا محتاج هیچ کس نكن. این، خاف طبیعت بش��ری، 
خاف س��نّت الهی و خاف طبع نه��اده پروردگار در 

وجود انسان است.« 
چرا می گویی »خدایا، مرا محتاج هیچ کس نكن«؟ این 
دعا، مستجاب نمی شود. آن فرد، عرض کرد: »یا رسول 
الّل! پ��س چگون��ه دعا کنم؟« فرمود: »بگ��و: خدایا! مرا 
محتاج اش��رار از بندگان خود مكن. مرا نیازمند مردمان 
شریر مكن. مرا محتاج انسان های لئیم مكن. این درست 
اس��ت. این می ش��ود. این را از خدا بخواه.« پس، اگر 
چی��زی را از خ��دای متعال طلب کردیم که نش��دنی و 
 ب��ه خاف س��نت های معمول��ی عالم اس��ت، برآورده

نمی شود. 
یكی از شرایط استجابت دعا این است که آن را با توجه 
مطرح کنیم. گاهی لقلقه زبان، جماتی چون »خدایا ما 
را بیامرز.«، »خدایا به ما سعه رزق بده« و »خدایا قرض 
ما را ادا کن« است. ده سال انسان این گونه دعا می کند، 

به هیچ عنوان مستجاب نمی شود. 
این فایده ای ندارد. یكی از ش��رایط دعا این اس��ت که 
فرم��ود: »خداوند متعال، از صاح��ب دل غافل دلی که 
متوجه نیس��ت چه خواسته ای را مطرح می کند و با که 
دارد ح��رف می زند دعایی را قب��ول نمی کند.« معلوم 
اس��ت که دعای دارای این ویژگی ها، مس��تجاب نمی 
ش��ود. باید تضرع کنید و جدی بخواهید. باید از خدای 
متع��ال با الحاح بخواهید. ب��از بخواهید و باز بخواهید. 
در ای��ن صورت البته خدای متعال دعاها را مس��تجاب 

خواهد کرد. 
... هیچ حاجتی را آن قدر بزرگ نش��ماریم که بگوییم: 
»این حاجت را دیگر نمی ش��ود از خدا خواست، چون 
خیلی بزرگ اس��ت.« نه. اگر حاجت، به خاف طبیعت 
و س��نن آفرینش نیس��ت، اگر محال نیست، هر چه هم 

بزرگ باشد، مسأله ای نیست و از خدا بخواهید.
ش��ما در ه��ر روز از ماه رمضان بناب��ر مأثور بعد از هر 
نماز می گویید: »الّلهم ادخل علی اهل القبور الّس��رور. 
الّله��م اغن کّل فقیر.« از خدا م��ی خواهید همه فقرا را 
غنی کند. فقط فقرای ایران را نمی گویید...چرا نش��ود 
خواس��ت؟! اگر موانع بر س��ر راه غنی ش��دن برطرف 
گ��ردد، چرا نش��ود؟! پدی��ده فقر که یک ام��ر ذاتی در 
 جامعه نیس��ت. فقر در جوامع بشری، یک امر تحمیلی

است. 
خداوند از حاجت بزرگ انسان که هراسی ندارد! مبادا 
یک وقت انسان با خود بگوید: »خوب؛ من این چیزی 
را که می خواهم، اگر برای خودم بخواهم، قابل ش��دن 
است. اما طلب عافیت برای همه انسان ها، خیلی بزرگ 
اس��ت. چطور این را از خدا بخواه��م؟!« نه؛ بخواهید. 

برای بشّریت بخواهید. 
برای همه انسان ها بخواهید. بعضی چیزها را برای همه 
مسلمین بخواهید... در ضمن، از کوچک بودن خواسته 
هم ابا نداشته باشید. خواسته های کوچک را هم از خدا 
بخواهید. در روایت است که حتی بند کفش خود را که 

چیز خیلی حقیری است از خدا بخواهید.

از خدا بخواهید، نترس�ید!

 عصر زندگي ماشیني و بهره گیري از ابزار و وسایل مدرن بستري براي شرایطي 
آرام و بدون دغدغه و کم کار براي انسان او را به گوشه تنهایي و انزوا کشاند و 
این فرایند توسعه زندگي ماشیني اراده افراد را همواره ناتوان، ضعیف و شكننده 

ترکرده است. 
به گزارش ایرنا، شاید در زمان ورود انسان به این عصر این تصور وجود نداشت که 
 هر قدم براي کشف راهي تازه و علمي گامي است براي ازدست دادن الزمه هاي
 زندگ��ي و نزدیكتر ش��دن س��ریع تر ب��ه مرگ روح��ي روان��ي و عاطفه ها

در جامعه باش��د. کم حوصلگي، پرخاش��گري، زودرنجي و مجادله اي شدن 
کوچک تری��ن کنتاک ها در ارتباطات روزانه از ویژگي هاي ش��رایط زندگي 
امروزي است که از خانه گرفته تا محل کار، بازار و اماکن عمومي همواره این 

نوع برخوردها بین آدم ها رخ مي دهد. 
در آن زمان ش��تاب فزاینده علم این ش��عف را در انسان ایجاد کرد که زمین را 
به تسخیرجس��م و روح و افكار خویش در خواه��د آورد، غافل از این که در 
این معرکه مغز و فكر و اعصاب این شكارچي در خم حرکت چرخ دنده هاي 
زندگي ماشیني شكار مي شود. در این عصرگویا افزایش قدرت کشف یافته ها 
وشیوه هاي جدید، توان اعصاب و روان آدمي را از او گرفت و درگیر و دار کار 
مداوم با ماشین این پیكر متشكل از گوشت و پوست وخون و روح خود سرد 
و سنگي و ماشیني شد. انسان این عصر به تدریج عواطف و توان عصبي اش 
براي مقابله با مشكات را از دست داد و روابط ماشیني شد و زنجیر ارتباطات 

بر محور منافع شخصي چرخید. 
 اکن��ون این عصر در کنار همه دس��تاوردهاي موثر و مفیدي که در حوزه هاي
تولید ابزار کمكي براي انس��ان به دنبال داشته است، با ایجاد شرایطي نامساعد 
زندگي را براي او غیر قابل تحمل کرده اس��ت. ش��اید این تأثیر به دلیل نحوه 
زندگي و ارتباطات نه چندان عاطفي افراد در دنیاي غرب چندان مشهود نبوده 
باش��د اما در ایران کشوري که مردمانش به صبر و خوش اخاقي شهره جهان 
اند به وضوح ملموس و مش��خص است. اکنون کمتر روزي در ماه هاي سال 
یافت مي شود که ازگوشه و کنار خیابان ها گذر کني و بحث و مشاجره هاي 
خیاباني را با چش��م نبیني و با گوش نشنوي. گاهي کار مشاجره به حدي باال 
مي گیرد که منجر به ضرب و شتم طرفین شده و آنان را یا راهي بیمارستان یا 

روانه دادگستري ها مي کند. 
مس��أله اینجاس��ت ک��ه برخي از ای��ن دعواه��اي فاجع��ه آمیز با مش��كلي 
کوچ��ک و برخ��وردي ناچیز ش��روع ش��ده اس��ت متاس��فانه ای��ن عصر و 
مش��كات ناش��ي از آن ب��ه حدي اعص��اب م��ردم را ضعیف کرده اس��ت 
 ک��ه تحمل ش��نیدن کوچكترین اهانت و ی��ا طاقت صحبت ه��اي منطقي را 
ندارن��د. م��رگ یل ن��ام آور عرصه پهلواني زن��ده یاد داداش��ي در یک حادثه 
باورنكردني و مش��اجره خیاباني بیانگر این وضعیت اس��ت. بحث که باال مي 
رود س��اده ترین کار براي هر دو طرف دعوامتوس��ل ش��دن به زور چوب و 
چماق است برخي مواقع استفاده از ساح گرم است که در این فرایند متأسفانه 
مسأله مجادله در خانه ها بین زن و شوهر، فرزند و مادر، فرزند و پدر، بچه ها 
باهم و در مجموع اعضاي خانواده ها افزایش یافته اس��ت. به قول امروزي ها 

م��ردم ای��ن روزها حتي تحمل خودش��ان را هم ندارند چه رس��د به دیگران. 
 یكي ازکارشناس��ان روانشناسي چهارمحال و بختیاري علت این مشاجره هاي
پي در پي را ناتواني مردم در ایجاد ارتباطاتي موثر و سازنده و خاصیت مخرب 

این عصر مي داند. 
زهرا شریفي گرمدره مي گوید :ارتباطات تأثیر مثبت گذشته خود را از دست 
داده و داد و بیداد ادبیات گفتگوهاي امروزي شده است. وي مي افزاید: انسان ها 
بواسطه نیازي که به کمک و مساعدت دیگران در زندگي دارند با یكدیگر ارتباط 
برقرار مي کنند وقتي این نیاز دیگر توسط همنوع تامین نشود و این وظیفه به 
ماش��ین ها و ابزارهاي متنوع واگذار شود آنها دلیلي براي برقراري ارتباط نمي 
بینند. شریفي تصریح مي کند: این بي نیازي باعث مي شود افراد درصدد نباشند 

در روابط خود جلب رضایت طرف مقابل را مدنظر داشته باشند. 
ش��ریفي گرم��دره اظهار مي دارد: از س��ویي دیگر پیامدهایي ک��ه این ابزار و 

ماش��ین ها در مدت زمان طوالني بر روي اعصاب و روان افراد داش��ته اس��ت 
ت��وان آن��ان براي تحمل ناراحتي ها را کاهش داده اس��ت و بر این اس��اس با 
 کوچكتری��ن فش��اري رفت��اري نابهنج��ار و غی��ر اجتماع��ي از خ��ود بروز

مي دهند. 
وي مي افزاید: مشكات این عصر فرصت باهم بودن و به دنبال آن همدردي 
و همدل��ي افراد و کاه��ش بار عاطفي آنان را گرفته و به جاي آن فش��ار زیاد 

مشكات ریز و درشت را نصیبشان کرده است. 
این کارش��ناس ارش��د روانشناس��ي بیان مي دارد: عاوه بر حضور دستگاه ها 
و روش هاي مدرن امروزي براي س��رگرم کردن اف��راد و از رده خارج کردن 
گفتگوهاي دسته جمعي آنها، ساعات باال و فعالیت زیاد کاري مشكل دیگري 
است که براعصاب کاغذي انسان هاي این عصر فشار مي آورد و آنها را وادار 

به پرخاشگري مي کند.

آژیر

جامعه

           موسیقي براي دندان ها خطر دارد 

پنجره

انسان ها موجوداتي اجتماعي هستند و 
بررسي هاي اخیر نشان داده است یكي 
از ش��روط بقاي انسان، عشق و محبت 
است. براي درک بهتر این مطلب توجه 
داشته باش��ید که وقتي عشق را از شما 
دری��غ مي کنند چه ح��ال و روزي پیدا 

مي کنید.
 احتماالً گرفتار احس��اس رنجش، تالم 
و ناامیدي مي ش��وید و رفتاري انفعالي 
و پرخاشگرانه را به نمایش مي گذارید. 
اینها همگي نش��انه اهمیت نی��از اولیه 

انسان ها هستند.
مغز، مرکز احساس��ات است و اگر مغز 
در زمینه عش��ق از خشنودي و رضایت 
برخ��وردار باش��د، دیگ��ر جنب��ه هاي 
مدیری��ت برخود، به ط��رزي منظم در 
جایگاه خود قرار مي گیرند. ثابت شده 
اس��ت که مغز براي بقاي خود به چهار 

غذاي مهم احتیاج دارد:
1- اکسیژن، ۲- غذاهاي بیولوژیكي 3- 

اطاعات و 4- عشق
تص��ور همه این اس��ت ک��ه مغز فقط 
به غذا و اکس��یژن نیاز دارد و بیش��تر به 
اطاعات و عش��ق توجهي نمي ش��ود، 
ولي بدون این م��واد ضروري، فعالیت 

 مغ��ز کاهش م��ي یابد و م��رگ آن فرا
مي رس��د. به عنوان مثال وقتي کسي را 
که دوست دارید، شما را متقاعد مي کند 
که نه تنها ش��ما را دوست ندارد، بلكه 
نس��بت به وجود ش��ما و ادامه زندگي 
 تان ب��ي تفاوت اس��ت چقدر آش��فته
مي شوید و چه حالي پیدا مي کنید پس 
نتیجه مي گیریم مغز انسان به عشق نیاز 

ضروري دارد.
طبق گفته محققان که مي گویند »هرچه 
مي خواهید بخورید، اما روزي چند دقیقه 
مورد مهر و عشق واقع شوید.« کودکاني 
 ک��ه مورد محب��ت و مهر م��ادري قرار
مي گیرند، بیش��تر از کودکاني که از این 
 موهبت محرومند، رشد بیشتري مي کنند 
به طوري که با بررس��ي چند کودک در 
مه��د کودک ها و چند کودک کنار مادر 
و در خانه، متوجه این موضوع شده اند. 
با رش��د و پرورش عشق و محبت میان 
همسران هم مي توان از فروپاشي روابط 
زناش��ویي جلوگیري ک��رد.  محبت در 
حیوانات و گیاهان هم ضروري اس��ت. 
اگر با گیاهان روزي چند دقیقه صحبت 
کنیم و ب��راي آنها موس��یقي بگذاریم، 

شاداب تر رشد مي کنند.

مغز هم غذا مي خواهد هم عشق 

عصرماشين، عصراعصاب هاي کاغذي 

دث
حوا

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: در سال 
گذش��ته از طری��ق خط تلفن 1۲3بی��ش از 6۲0 مورد ک��ودک آزاری به 

سازمان بهزیستی استان اصفهان گزارش شده است.
ب��ه گ��زارش ایمنا س��عید صادقی با اش��اره ب��ه مداخله فوری س��ازمان 
بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان در ص��ورت ه��ر گون��ه گ��زارش در مورد 
ک��ودک آزاری ب��ه خط 1۲3 اظهار داش��ت: ب��ه دنب��ال گزارش هایی که 
ارائ��ه می ش��ود واحد س��یار به محل م��ورد نظر مراجع��ه و در صورت 
تش��خیص عدم صاحیت والدین برای نگهداری فرزند خود، کودک را 
 از خان��واده اخ��ذ و در مراک��ز و خانه های کودک و نوج��وان نگهداری

می  کند. 
وی تعداد تماس های گرفته ش��ده با خط 1۲3 را سال گذشته 46 هزار و 
6۲7 م��ورد اعام و اضافه کرد: از ای��ن تعداد، تماس های مرتبط با مرکز 
هش��ت هزار و 595 مورد بوده که پنج هزار و 971 مورد از این تماس   ها 

توسط بانوان و بقیه این موارد توسط آقایان گزارش شده است. 
وی اهداف فعالیت مرکز اورژانس اجتماعی را کنترل و کاهش بحران های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی  دانس��ت و افزود: این مرکز به صورت ۲4 
ساعته آماده ارائه خدمات فوری و تخصصی به افراد آسیب دیده و یا در 

معرض آسیب است. 
صادق��ی مرکز اورژان��س اجتماع��ی را اجراکننده برنامه ه��ای اورژانس 
اجتماع��ی خوان��د و یادآور ش��د: این مرکز از چهار بخش ش��امل مرکز 
مداخل��ه در بحران، خط تلفن 1۲3، خدمات س��یار اورژانس اجتماعی و 

پایگاه خدمات اجتماعی تشكیل شده است. 
وی ب��ا بیان این که برنام��ه اورژانس اجتماعی در س��طح یک و به طور 
کامل در شهر اصفهان اجرا می  شود، گفت: در 9 شهرستان اصفهان یعنی 
در ش��هرهاي خمینی  ش��هر، فاورجان، شاهین ش��هر، نجف  آباد، مبارکه، 
ش��هرضا، زرین شهر، کاشان و آران و بیدگل نیز مراکز اورژانس اجتماعی 

در سطح دو فعال هستند. 
مع��اون ام��ور اجتماع��ی س��ازمان بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان فعالیت 

مرک��ز اورژانس اجتماعی در ش��هر اصفهان را به صورت ۲4 س��اعته و 
در س��طح یک اع��ام کرد و اف��زود: به دلیل اس��تقال شهرس��تان های 
اط��راف اصفه��ان و کاهش بار مس��ئولیت از دوش مس��ئوالن اصفهانی 
 در ص��ورت لزوم و ب��ا توجه به موقعی��ت، مددکاران خدمات��ی را ارائه

می  دهند. 
وی ب��ه گروه ه��ای م��ورد هدف مراک��ز اورژان��س اجتماعی اش��اره و 
اضافه کرد: ای��ن مرکز زوجین متقاضی طاق و اف��راد دارای اختافات 
خانوادگ��ی ح��اد، زنان و دختران در معرض آس��یب و یا آس��یب دیده، 
کودک آزاری، همس��ر آزاری، کودکان خیابانی، دختران و پس��ران فراری 
از منزل، افرادی که قصد خودکش��ی داشته یا اقدام به خودکشی کرده اند 
 و س��ایر اف��رادی که به نوعی در ش��رایط بحران قرار دارن��د را حمایت

می  کند.
صادق��ی نح��وه پذیرش افراد ش��اکی و متقاضی را ب��ه دو صورت خود 
معرف یا با معرفی از طریق مراجع قضایی، استثنایی، سازمان ها، نهادهای 
ذی رب��ط، خط تلفن اورژانس اجتماعی و یا خدمات س��یار عنوان کرد و 
بیان داش��ت: مراکز اورژانس اجتماعی عاوه بر ارائه خدمات سرپایی و 
نگهداری موقت به صورت رایگان و ش��بانه روزی آماده خدمت رسانی 

است.

از طریق خط تلفن 123؛

۶20 مورد کودک آزاری
در اصفهان گزارش شده است

هرگاه اس��م س��از یا نواي موسیقي به 
گ��وش مي خورد، احس��اس خوبي از 
شنیدن آن پیدا مي کنیم یا به استعدادي 
که نوازنده آن دارد متمرکز مي ش��ویم، 
ول��ي آی��ا مي دانید همین وس��ایل هم 
مي توانند مشكاتي براي دهان، دندان 

و حتي سامت فرد ایجاد کنند؟  
تحقیقات انجام ش��ده نش��ان مي دهد 
اس��تفاده از س��ازي که با دهان نواخته 
مي ش��ود، مي تواند مشكات مرتبط با 
عفونت، حساس��یت، انتقال بیماري و 
تغییرات دنداني را در پي داشته باشد.

با توجه به تماس��ي که این س��ازها با 
لب و مخاط ده��ان و در برخي موارد 
ب��ا دندان ه��ا دارد، ام��كان تبادل گونه 
میكروبي در بین هر دو قسمت وجود 

دارد.
 باید توجه داش��ت که بسیاري از این 
قارچ ه��ا، باکتري ها و ویروس ها طول 
عمر طوالني دارند و در برابر ش��رایط 
س��خت محیطي مقاوم هستند بنابراین 
حت��ي اگر وس��یله موس��یقي در مدت 
زمان زیادي هم اس��تفاده نشده باشد، 
ام��كان حفظ ی��ا حتي تكثی��ر باکتري 
وجود دارد و مي تواند براي س��امت 
ده��ان و دندان و حتي س��امت کلي 

کودک خطرساز باشد. 
محقق��ان  ک��ه  تحقیقات��ي  براس��اس 
دندانپزش��كي در ای��ن زمین��ه انج��ام 
داده ان��د، مش��خص ش��ده اس��ت که 
 تعداد قابل توجه��ي عوامل بیماري زا
و نزدی��ک ب��ه 500 ن��وع میك��روب 
مي توان��د در مدخ��ل، بدن��ه یا س��ایر 
 قسمت هاي چنین وسایلي وجود داشته

باشد.
 بر پایه تحقیق دیگري حتي شیوع و بروز
بیماري ه��اي مرتب��ط با آس��م هم در 
مواردي با اس��تفاده از چنین وس��ایلي 

افزایش داشته است. 
در برخي م��وارد عفونت یا زخم هاي 

اط��راف لب ه��ا ب��ه دلی��ل ابت��ا ب��ه 
میكروب ه��ا در پ��ي اس��تفاده از این 
وس��ایل گزارش شده است بنابراین به 
طور کامل آشكار است که تمیز کردن 
هنگام استفاده و نگهداري از این آالت 

ضروري است. 
استریل کردن س��اده این وسایل براي 
پیش��گیري از ایجاد چنین مش��كاتي 
قدم اول در کنترل این مش��كات بوده 

ولي کافي نیست. 
چ��را  که ای��ن قارچ ه��ا و میكروب ها 
مي توانن��د ت��ا عمق این وس��ایل نفوذ 
کنند و دور از دسترس مواد شوینده به 
فعالیت خود ادامه دهند. برخي از این 
بیماري ها نیز عامل ویروسي دارند که 
استفاده از آنتي بیوتیک ها براي درمان 

آنها مناسب نیست.
 توصيه هاي مهم

� ب��ا توجه به حس��اس بودن وس��ایل 
موسیقي الزم است از محلول هاي تمیز 
و ضد عفوني کننده مناس��ب اس��تفاده 
ش��ود. براي این منظور با توجه به نوع 
س��از مي توانید از دستورالعمل شرکت 

سازنده استفاده کنید.
� در دوره ه��اي زمان��ي معی��ن الزم 
اس��ت اجزاي ساز جدا ش��ده و تمام 
س��طوح آن ب��ه خص��وص س��طوح 
 داخل��ي آن ب��ه خوبي تمیز و شس��ته

شود.
� استفاده ش��خصي از ساز بسیار مهم 
اس��ت. باید ب��ه کودکان آم��وزش داد 
که س��از هم جزء وسایل شخصي فرد 
محسوب مي شود تا از استفاده مشترک 

خودداري شود.
 � در صورت بروز مشكات غیر عادي
در ناحیه دهان و دندان پس از استفاده 
از وس��ایل موس��یقي، ب��ا پزش��ک یا 

دندانپزشک مشورت شود.
� وسیله موس��یقي را همواره در محل 

مناسب و تمیز نگهداري کنید.

بیش��تر لبخند بزنید و بخندی��د. این کار 
هیواله��ای انرژی خوار را از ش��ما دور 
نگ��ه خواهد داش��ت.زندگی کوتاه تر از 
آن اس��ت که وقت مان را صرف تنفر از 
دیگ��ران کنیم.بپذیرید ک��ه مخالف نظر 
یكدیگر بیندیش��ید.با گذش��ته تان صلح 
کنید تا زمان حال ش��ما را خراب نكند.
زندگی تان را با زندگی دیگران مقایس��ه 
نكنید. شما از هدف آنها و یا زندگی شان 
هیچ نمی دانید.شمع روشن  کنید، زیباترین 
ملحفه تان را اس��تفاده کنی��د و برای روز 
مبادا و یا روزی خاص نگه ندارید، امروز 
همان روز خاص است. فرد دیگری جز 
شما مسئول خوشبختی تان نیست.همه 
مشكات را با این جمله بسنجید: »آیا تا 
پنج سال آینده، این مساله اهمیتی خواهد 
داشت؟« همه را برای همه چیز ببخشید.
زمان، حال همه مشكات است، به همه 

چیز حتی خود زمان، زمان دهید.شرایط 
هر چه قدر خ��وب یا بد، باالخره تغییر 
می کند.این شغل شما نیست که در زمان 
بیماری به دادتان می رس��د، دوستان تان 
هستند. با آنها در تماس باشید.خود را از 
شر هر چه که سودمند،زیبا و شادی بخش 
نیس��ت، خاص کنید. حس��ادت، هدر 
دادن وقت است. شما االن به همه آنچه 
نیاز دارید،رس��یده اید. بهترین ها هنوز در 
راه هس��تند. کار درست را انجام دهید!با 
خان��واده در تماس باشید.ش��ب ها قبل 
از خ��واب این جمله را کام��ل و تكرار 
کنید: »به خاط��ر ... ممنونم.« »امروز من 
... را انجام دادم.«یادتان باشد، شما آنقدر 
خوشبخت هستید که نگذارید استرس 
و نگرانی به شما راه یابد.از سفر زندگی 
لذت ببرید. ما مجبور نیستیم با سرعت از 

همه چیز بگذریم.

امروز همان روز خاص است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

پیشرفت ۶0 درصدی پروژه های آبرسانی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 60 درصدی 
پروژه های آبرس��انی در این اس��تان خبر داد. قاسمعلی خدابخشی در 
بازدید از پروژه های آبرس��انی روس��تایی در شهرستان شهرکرد اظهار 
داشت: در حال حاضر ۲7 پروژه آبرسانی به منظور ارتقای سطح کیفی 
آب آشامیدنی روستائیان در این استان در دست اجراست. وی با اشاره 
به پروژه های آبرس��انی در دس��ت اجرا در این استان، گفت: تأمین و 
انتقال آب آش��امیدنی، احداث مخزن، احداث ایستگاه پمپاژ و شبكه 
توزیع از مهم ترین این پروژه ها به ش��مار می رود. خدابخشی با تأکید 
بر حساسیت رساندن آب ش��رب سالم به مشترکان روستایی، گفت: 
تاکنون به منظور اجرای پروژه های آبرسانی روستایی در این استان افزون 
بر 18 میلیارد و 395 میلیون ریال اعتبار هزینه ش��ده است. مدیرعامل 
ش��رکت آبفار چهارمحال و بختیاری با ابراز رضایت از روند اجرایی 
طرح های آبرسانی در این اس��تان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
10 پروژه آبرسانی در این استان تكمیل و به بهره برداری رسیده است. 
وی گفت: احداث مخزن یک هزار متر مكعبی پش��تكوه فارد، طرح 
آبرسانی مجتمع کندر، کلواری، طرح آبرسانی به روستای جوانمردی 
در شهرستان لردگان، اجرای شبكه توزیع آب در روستای بره مرده در 
شهرستان اردل، طرح آبرسانی مجتمع میهه در روستاهای قلعه سنگ 
و قلعه خونكار از مهم ترین این پروژه ها به ش��مار می رود. خدابخشی 
 ادامه داد: طرح آبرسانی مجتمع میهه به روستاهای نادر آباد، اسمی آباد، 
حمزه آباد، مردخانه و زمان آباد در شهرستان کوهرنگ و طرح آبرسانی 
به روس��تای فیل آباد در شهرس��تان فارس��ان از دیگر این پروژه های 
آبرس��انی در این اس��تان اس��ت. وی در ادامه اصاح الگوی مصرف 
آب را نیازمند فرهنگ س��ازی دانست و گفت: در حال حاضر آبی که 
ارزش و قیمت تمام شده آن بسیار بیشتر از قیمتی است که در اختیار 
مشترکان قرار می گیرد، در مصارف غیر شرب از جمله آبیاری درختان، 
شستشوی خودروها و مغازه ها استفاده می شود، این در حالی است که 
 بس��یاری از مردم در مناطق محروم و کم آب از آب ش��رب و شیرین 

بی بهره هستند.

رئیس اداره تعزیرات حكومتی فارسان:
پرونده های ماه رمضان به صورت

فوق العاده و روزانه رسیدگی می شود
رئیس اداره تعزیرات حكومتی شهرس��تان فارسان از رسیدگی به 51۲ 
پرونده تخلفات در سال جاری خبرداد. براتعلی صالحی افزود: در سال 
جاری تا کنون 513 پرونده آن رس��یدگی شده و تعدادی دیگر از این 

پرونده ها در حال رسیدگی است. 
وی تصری��ح ک��رد: میزان جزای نق��دی این پرونده ه��ا 77۲ میلیون 
تومان می باش��د که عمده ترین این تخلفات رعایت نكردن مس��ائل 
بهداشتی،گرانفروشی و عدم درج قیمت می باشد. وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به ماه مبارک رمضان پرونده های این ماه به صورت فوق العاده 
و یا در محل، به صورت روزانه رس��یدگی می شود. وی همچنین از 
تشكیل گشت های مشترک اداره تعزیرات، بازرگانی، شبكه بهداشت و 
دامپزشكی در ماه مبارک رمضان خبرداد که در ۲4 ساعت آماده خدمت 

رسانی به مردم می باشند.

مطالبات سوخت بخش صنعت 
تا پایان شهریور ماه پرداخت می شود

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم حمایت 
از بخش تولید گفت: مطالبات دستگاه های خدمات رسان از صنعت 
این اس��تان تا پایان ش��هریور ماه پرداخت می شود. محمود عیدی در 
کمیته حمل و نقل و س��وخت چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: 
کل مطالبات ش��رکت گاز از بخش صنعت دو میلیارد و 540 میلیون 

تومان است. 
وی تصریح کرد: از این مطالبه، یک میلیارد و 700 میلیون تومان معوقه 
است که یک میلیارد و ۲50 میلیون تومان آن مربوط به کارخانه سیمان 
است. عیدی بیان داشت: کارخانه سیمان شهرکرد تاپایان این ماه یک 
میلی��ارد تومان از بدهی خود را پرداخت می کند و بخش صنعت نیز 
معوقات خود را تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهند کرد. این مسئول 
با بیان این که بخش کشاورزی نیز 144 میلیون تومان معوقه گاز و 750 
میلیون تومان معوقه برق دارد، افزود: کمیته ای متشكل از اداره کل جهاد 
کشاورزی، صنایع و معادن و دستگاه های خدمات رسان برای بررسی 
چگونگی باز پرداخت این معوقات تش��كیل می شود. معاون عمرانی 
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: باید با ارائه تسهیات کم 
بهره و اقس��اط مطالبات، از بخش تولید در شرایط فعلی که کشور در 

تحریم اقتصادی قرار دارد حمایت کرد.

اجرای طرح ضیافت مهر 
در چهارمحال و بختیاری

سرپرست بهزیستی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح ضیافت مهر 
در این اس��تان با هدف دس��تگیری از نیازمندان و آشنایی مسئوالن با 
فعالیت های بهزیستی خبر داد. حسین سعیدی اظهار داشت: همزمان با 
ماه مبارک رمضان اجرای طرح ضیافت مهر ویژه مددجویان بهزیستی 
این اس��تان در دستور کار قرار گرفته اس��ت. وی از اجرای این طرح 
در تمامی شهرس��تان های هفت گانه این اس��تان خبر داد و گفت: این 
طرح با هدف آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی شرکت کننده در این 
طرح با فعالیت های بهزیستی و اطاع  از وضعیت زندگی و مشكات 

مددجویان این نهاد برگزار می شود. 

نجات مسافران اتوبوس از حادثه 
آتش سوزی

زاینده رود
مسافران خوش شانس یک دستگاه اتوبوس مسافربری که دچار 
س��انحه آتش سوزی ش��ده بود نجات یافتند. رئیس پلیس راه فرمانده 
انتظامی اس��تان اصفه��ان در این باره گفت: یک اتوبوس مس��افری بر 
اثر نقص فنی در کیلومتر 7 جاده نائین- یزد دچار آتش س��وزی ش��د. 
 سرهنگ نیكبخت تصریح کرد: راننده اتوبوس در حین حرکت متوجه 
آتش س��وزی در موتور خودرو ش��ده و بافاصله اتوبوس را در کنار 
جاده پارک و تمامی مس��افران را پیاده کرده است. وی خاطرنشان کرد: 
پس از پیاده ش��دن آخرین مس��افر ناگهان اتوبوس مذکور دچار آتش 
سوزی شده و به طور کامل سوخت. به نقل از پایگاه اطاع رسانی پلیس 
خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از مسافران آسیب ندیدند و تمامی 
33 مس��افر اتوبوس مسافربری از مرگ حتمی نجات یافتند. سرهنگ 
نیكبخت در ادامه گفت: متأسفانه اتوبوس های برخی از شرکت های 
مس��افربری از ایمنی الزم برخوردار نیس��تند و ای��ن امر موجب وقوع 
چنین اتفاقاتی می شود. وی افزود: نظیر این حادثه چندی پیش نیز در 
یكی از محورهای ارتباطی رخ داده بود. بنابراین مسئوالن شرکت های 
مسافربری باید اتوبوس های خود را معاینه فنی دقیق کنند و نسبت به 
س��الم س��ازی و رفع نواقص و عیوب ناوگان حمل و نقل خود قبل از 
سفر اقدام نمایند چرا که در صورت هرگونه اتفاق ناگوار آنها هم باید 

پاسخگو باشند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
تعریض پل بزرگمهر
 اجتناب ناپذیر است

عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان تعریض پل بزرگمهر را یكی از 
پروژه های برنامه اصفه��ان 95 خواند و گفت: تعریض پل بزرگمهر 
اجتناب ناپذیر اس��ت. ابوالفضل قربانی با اش��اره ب��ه دالیل تعریض 
پ��ل بزرگمهر اذعان کرد: باتوجه به این که عرض این پل نس��بت به 
خیابان ه��ای اطراف آن کمتر بوده، در بیش��تر مواقع ش��اهد ازدحام 
خودرو ها بر روی این پل هس��تیم که این امر موجبات آس��یب به پل 
بزرگمه��ر را فراهم می آورد. وی ادام��ه داد: همچنین عبور خط اول 
اتوبوس های تند رو از روی پل بزرگمهر نیز به دلیل کم عرض بودن 
آن، با مش��كل روبرو شده اس��ت که اجرای طرح تعریض این پل را 
اجتناب ناپذیر می کند. عضو شورای اسامی شهر اصفهان با بیان این 
که مطالعات اولیه و طراحی این پروژه به اتمام رسیده است، خاطرنشان 
کرد: این پروژه در مرحله عقد قرار داد بوده و به زودی عملیات اجرایی 
آن آغاز خواهد شد. وی با بیان این که دو الین به خط عبور و مرور پل 
بزرگمهر اضافه خواهد شد، تصریح کرد: با اجرای این پروژه بسیاری 
از معضات ترافیكی این منطقه رفع می ش��ود. قربانی با بیان این که 
پل بزرگمهر متصل کننده نواحی شمال شرقی شهر اصفهان به نواحی 
جنوب و غرب ش��هر می باش��د ادامه داد: با توجه به این که خشكی 
زاینده رود حزن آور است اما در عین حال فرصت خوبی برای اجرای 

عملیات تعریض پل بزرگمهر می باشد.

معاون صنایع دستی خبر داد:
رشد دو برابری ارزش صادرات 
صنایع دستی استان اصفهان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
استان اصفهان گفت: ارزش صادرات صنایع دستی استان اصفهان در چهار 
ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه بیش از دو برابر شده است. احمد 
ادیب، ارزش این میزان صادرات را حدود ش��ش میلیون دالر اعام کرد 
و افزود: ارزش صادرات صنایع دس��تی استان در مدت مشابه حدود دو 
میلیون و767 هزار دالر بوده اس��ت. وی اظهار کرد: وزن صنایع دستی 
صادر شده در چهار ماهه امسال حدود 15 هزار و 309 کیلوگرم بود که 
58 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است. معاون صنایع دستی استان 
اصفهان تصریح کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس، آلمان، فرانسه و ایتالیا 
بیشترین خریداران صنایع دستی استان اصفهان از جمله پارچه قلمكار، 
انواع خاتم، گلیم و زیلو، قلمزنی، تابلوهای مینیاتور، جعبه های استخوانی، 
فیروزه و س��نگ های قیمتی هس��تند. ادیب بیان کرد: بیش از 100 هزار 
هنرمند سنتی و صنایع دستی در استان اصفهان فعالیت دارند و 196 رشته 

بومی صنایع دستی در استان اصفهان نیز تا کنون شناسایی شده است.

رئیس خانه صنعت و معدن گلپایگان اعالم کرد:
مواجه صنعتگران با مشکل نقدینگی 

رئیس خانه صنعت و معدن شهرس��تان گلپایگان گفت: صنعتگران با 
مشكل کمبود نقدینگی مواجه شده اند. به گزارش مهر، محمد مرادی در 
جمع اعضای خانه صنعت و معدن اصفهان با اعام این مطلب افزود: 
با توجه به افزایش هزینه ها پس از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها و 
عدم پرداخت مطالبات از طرف شرکت های دولتی بسیاری از واحدها 
با مش��كل کمبود نقدینگی روبه رو شدند. وی اظهار داشت: در مواجه 
ش��دن با این شرایط برخی از شرکت ها ظرفیت تولید خود را کاهش 
داده اند که در این میان تولید کننده های آجر با بیشترین مشكل روبه رو 
هستند. رئیس خانه صنعت و معدن شهرستان گلپایگان بیشترین مشكل 
صنعتگران و معدنكاران این شهرستان را وجود مسافت زیاد عنوان کرد 
و ادامه داد: واحدهای صنعتی جهت انجام امور مربوط مانند استفاده از 
تسهیات، گرفتن جواز تأسیس و پروانه بهره برداری، واگذاری زمین، 
اخذ استاندارد و... باید به استان مراجعه کنند و این مسأله فشار زیادی 

را در زمان و هزینه بر عهده این قشر می گذارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کشور گفت: میانگین 
آب مصرفی هر ایرانی در ش��بانه روز 190 لیتر است که 
این آمار برای کش��ور ایران که از نظر بارندگی بس��یار 
ضعیف است، آمار خوبی نیست. مهدی ثمره هاشمی در 
آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: شرایط کشور از نظر بارندگی به 
سبب تغییر شرایط جوی و اقلیمی در وضعیت نامناسب 
و بحرانی قرار دارد و پیش بینی های هواشناس��ی نشان 
می دهن��د که این وضعیت در س��ال های بعد بحرانی تر 
نیز می ش��ود. وی افزود: این کاهش بارندگی ناش��ی از 
تغییرات اقلیمی و از سوی دیگر ناشی از ترویج گناه در 
جامعه است که به همین سبب جامعه از نعمت و برکت 
محروم می ش��ود که باید با توبه و اس��تغفار به خداوند 
پناه برد. ثمره هاشمی بر ضرورت بهره گیری از عقل و 
خرد در راستای مدیریت خشكسالی و کم آبی در کشور 
تأکی��د کرد و گفت: با عقل و تدبی��ری که خداوند در 
وجود انسان ها به ودیعه گذاشته است، می توان منابع آبی 
را مدیریت کرد. وی با بیان این که در 30 س��ال گذشته 
در حوزه منابع آبی مدیریت درستی انجام نگرفته است، 
افزود: در س��ال های گذش��ته به واسطه سو ءمدیریت و 
عدم محاسبات غیرکارشناسی  منابع آبی کشور به  ویژه 
در حوزه منابع آب زیرزمینی هدر رفته است که باید در 
این راس��تا راهكارهای ویژه ای تدبیر شود. مشاور عالی 
وزیر نیرو با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
برای صرفه جویی در مص��رف آب، تصریح کرد: که با 
10 درصد صرفه جویی در مصرف آب می توان بسیاری 
از مشكات آبی کش��ور را برطرف کرد. ثمره هاشمی 
بر ضرورت بهره گیری از روش های آبیاری مكانیزه در 
راستای صرفه جویی از مصرف آب در بخش کشاورزی 
تأکید کرد و گفت: اصاح الگوی کش��ت و روش های 
آبیاری موجود در کشور گام مؤثری در راستا صرفه جویی 
در مصرف آب است. وی صرفه جویی در مصرف آب 

شرب را بسیار مهم و حیاتی دانست و افزود: در بسیاری 
از کش��ورهای دنیا که از نظر منابع آب��ی و بارش باران 
در وضعیت مطلوبی قرار دارند میزان آب مصرفی آنها 
بسیار کمتر از میزان آب مصرفی در کشور ماست. ثمره 
هاشمی استفاده از آب های غیرمتعارف را راهكار دیگری 
در راستای استفاده بهینه از منابع آبی کشور عنوان کرد و 
افزود: تصفیه فاضاب ها و برگردان میزان زیادی از آن 
به چرخه  مصرف گام مؤثری در همین راستاست. وی 
با بیان این که یک س��وم آب های تولیدی در شبكه های 
فرسوده به هدر می رود، تصریح کرد: بازسازی و اصاح 
شبكه های آبی راهكار بسیار مهمی در راستای جلوگیری 
از هدررفت آب است که متأسفانه در قانون بودجه هیچ 
ردیف اعتباری برای بازس��ازی این شبكه ها پیش بینی 
نشده است. ثمره هاشمی تنوع بخشی به منابع مالی را از 

راهكارهای مهم در راستای توسعه پروژه ها عنوان کرد 
و گفت: جذب س��رمایه گذاری های بخش خصوصی، 
استفاده از وام های بانک جهانی توسعه اسامی و فروش 
اموال و دارایی های مازاد از جمله این راهكارهاس��ت. 
مش��اور عالی وزی��ر نیرو و مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضاب کشور همچنین از نصب کنتورهای هوشمند 

بر روی تأسیسات چاه های آب کشور خبر داد.
سید مهدی ثمره هاشمی یادآور شد: صب این کنتورهای 
هوش��مند در راستای مدیریت تقاضا و برداشت آب از 
چاه های کش��اورزی صورت می گی��رد. در پایان این 
مراسم از زحمات حشمت اله هاشمی مدیرعامل سابق 
ش��رکت آب و فاضاب چهارمحال و بختیاری تقدیر 
و اصغر یزدانی به عنوان مدیرعامل جدید این ش��رکت 

معرفی شد.

رئیس س��ازمان تأمی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان به 
اجرای م��اده 103 قانون برنامه چهارم اش��اره کرد و 
گفت: تعداد 56 هزار نفر از بیمه شدگان استان اصفهان 
از این ماده اس��تفاده می کنند. عل��ی اصغر دادخواه در 
کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: 
در ماده 80 بند »و « واحدهایی که مش��مول اس��تفاده 
از ماده 103 می ش��وند می توانند لیس��ت های بیمه را 
بر اس��اس نرخ ده درصد پرداخت کنن��د و از ابتدای 
س��ال جدید اضافه پرداختی آنان محاس��به می شود. 
وی بیمه کش��اورزان، قالی بافان، رانندگان، باربران و 
غیره در قالب دس��تورهای دولت و دریافت حق بیمه 
زی��ر ده درص��د را از عوامل کاهن��ده صندوق تأمین 
 اجتماعی برشمرد و گفت: از میان861 هزار بیمه گذار 
تأمین اجتماعی تعداد ۲00 هزار بیمه گذاری دستوری 
دولت است. وی خواستار پرداخت معوقات سازمان 
تأمین اجتماعی از دولت شد و گفت: پرداخت سه ماه 
یكب��ار این معوقات می تواند صندوق تأمین اجتماعی 

را تقویت سازد. 
وی تصریح ک��رد: اجرای قوانینی از جمله رفع موانع 

تولید به می��زان ۲5 درصد از درآمدهای س��ازمان را 
کاه��ش می دهد. وی از پیگیری نماینده مردم اصفهان 
در مجلس ش��ورای اسامی نس��بت به اجرای قانون 
رف��ع موانع تولید در بخش تأمین اجتماعی خبر داد و 
گفت: در اج��رای ماده 95 هنوز آیین نامه اجرا صادر 
نش��ده است. وی صدور رأی غیر محق برای دریافت 
مس��تمری از تأمین اجتماعی را عامل تهدید صندوق 
تأمین اجتماعی دانس��ت و گفت: آرایی که از س��وی 
ش��ورای کار برای تحت پوشش قرار دادن افرادی که 
حق بیمه پرداخت نكرده اند صادر می شود باعث بروز 

معضل در صندوق این سازمان می شود. 
 وی میانگین پرداخت حق بیمه پرداختی در کشور را 
17 سال و دریافت مستمری را 33 سال عنوان کرد و 
گفت: این صندوق در شرایط معمولی منفی است. وی 
از تش��كیل سازمان سامت در آینده خبر داد و گفت: 
اگر این سازمان که با هدف ارائه کلیه خدمات درمانی 
به ایرانیان اس��ت تحقق یاب��د موضوع درمان نظام مند 

می شود. 
وی اف��زود: بیش از 110 میلیون دفترچه همپوش��انی 

بی��ن صندوق ه��ای درمانی صادر ش��ده اس��ت که با 
ایجاد سیستم توزیع کارت سامت می توان از صدور 
چندی��ن دفترچه درمانی برای یک نفر جلوگیری کرد 
و این کارت سامت می تواند اطاعات پزشكی افراد 
را ب��ه صورت دقیق مش��خص کند. وی از تش��كیل 
سازمان جدید بیمه بیكاری در آینده خبر داد و گفت: 
در صورت تصویب این سازمان در مجلس حق بیمه 
بیكاری به چهار درصد افزایش و خدمات متمایز برای 

بیكاران کشور ارائه می شود.
»عبدالوهاب س��هل آبادی« رئیس کمیسیون پشتیبانی 
ات��اق بازرگان��ی اصفهان نی��ز در این جلس��ه گفت: 
هزینه های تولید ش��رکت های ایران��ی در بخش بیمه 
تأمین اجتماعی و هزینه های خدماتی بسیار باالتر از 
سایر کشورهای در حال توسعه است و این مهم باعث 
افزایش بهای تمام شده کاالی ایرانی در عرصه جهانی 
می شود. وی کارگران یک کارخانه را همانند فرزندان 
یک کارآفرین دانس��ت و گفت: خدم��ات درمانی به 
کارگران بیمه ش��ده به پرداخت بخش��ی از داروهای 

عادی منتهی شده و خدمات مناسبی ارائه نمی شود.

 رئی��س اداره آم��وزش و برنامه ریزی نیروی انس��انی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در جلسه خوش آمدگویی 
و توجیهی دانشجویان کارآموز، از پذیرش بیش از 700 
نفر دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی در طول سال 

جاری خبر داد.
علی اکبر میرقادری مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز طی سخنانی با اشاره به تفاوت های فضای 
صنعت و دانشگاه گفت: فضای دانشگاه فضای کسب 
علم و تحصیل اس��ت و صنعت محل استفاده از علم و 
عمل است، برای کسب نتیجه مطلوب، باید این دو فضا، 

هم پوشانی داشته باشند.
وی با بی��ان این که ایج��اد ارتباط مس��تمر واقعی بین 
دانش��گاه و صنعت، کشور را به سمت موفقیت بیشتر 
س��وق می دهد، اظهار داش��ت: دانش��جویان در زمان 
کوتاهی که به عنوان کارآموز در شرکت حضور دارند، 
باید با برنامه ریزی صحیح از این دوره آموزشی بیشترین 
بهره مندی را داشته باشند. تعامل دانشجویان با کارکنان 
مجرب و پرتاش ش��رکت می تواند آنان را در انتخاب 

ادامه مسیر زندگی کاریشان کمک کند.
محم��د ص��ادق حاجیان رئی��س رواب��ط عمومی این 
شرکت نیز ضمن خوشامدگوئی به دانشجویان گفت: 
کارآمد شدن دانش��جویان در هر زمینه، چیزی فراتر از 
آموخته های نظ��ری کاس درس را می طلبد و نتایج 
مثبتی که از همپاش��دن علم با عمل حاصل می شود بر 

هیچ کس پوشیده نیست.
وی با بیان این که هیچ جانشینی برای تجربة عملی وجود 
ندارد و کارورزی ابزاری برای تبدیل زبان عمل به تجربه 
است. گفت: برنامه ریزی و هدایت دانشجویان در امر 
کارورزی نه تنها تضمین کننده آینده آن ها خواهد بود، 
بلكه نیروی کار مناسبی را برای جامعه فردا آماده خواهد 

کرد. 
علیرض��ا نصر اصفهانی در ادامه عن��وان نمود: با توجه 
به هدف مدیران ش��رکت مبنی بر پذیرش تعداد بیشتر 
دانشجویان و ارتباط بیش��تر صنعت با دانشگاه ها، این 
شرکت از ابتدای سال در زمینه پذیرش دانشجویان فعال 

بوده است. 
وی ه��دف از کار آم��وزی را آش��نائی دانش��جویان با 

پدیده های علمی- صنعت��ی، فرآینده های موجود در 
شرکت و جامعه انسانی- رفتاری آشنا می شوند. 

وی ب��ا بی��ان این که در طول س��ال گذش��ته، 3۲6 نفر 
دانش��جوی کارآموز در مقاطع کاردانی و کارشناس��ی 
 در این ش��رکت، دوره های کارآموزی خود را س��پری 
کرده اند، اظهار داش��ت: در سال جاری بیش از دو برابر 
سال گذشته دانشجو در رشته های فنی مهندسی و علوم، 
از 70  دانش��گاه و مرکز آموزش عالی سراس��ر کش��ور 
پذیرش ش��ده اند که این افراد در رشته های مهندسی 
شیمی، شیمی کاربردی، مهندسی برق در تمام گرایش ها، 
مهندسی مكانیک در گرایش های مرتبط، مهندسی صنایع 

و مهندسی ایمنی و بازرسی فنی تحصیل می نمایند.
وی اف��زود: هم��ه کارکن��ان ش��رکت، ب��دون توقع با 
دانشجویان همكاری می کنند و امیدواریم که دانشجویان 
نیز تیزهوشانه از تجربیات پیشكسوتان این مرکز بزرگ 
صنعتی اس��تفاده نموده و این دوره کارآموزی را جدی 
بگیرند تا در نتیجه، با خوشه چینی از تجربیات موجود 

روزهای موفقی را برای خود رقم بزنند.
نصر اصفهانی با بیان این که دانشجویان از نظر تئوری در 
دانشگاه اطاعات فراوانی دارند و حضور آنها در محیط 
صنعتی به آنها کم��ک می کند که تمام ذهنیات خود را 
ملموس نمایند. اصل ارتباط در دوره کار آموزی را بسیار 
مهم دانس��ت و گفت: با یک ارتباط و تعامل مناسب و 

دوسویه می توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

مهدی ثمره هاشمی، مشاور عالی وزیر نیرو:

با 10 درصد صرفه جویی مشکالت آبی کشور حل می شود

رئیس سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان: 
اجرای ماده 103 برنامه چهارم در بخش بیمه تأمین اجتماعی 

در سال جاری بیش از 700 نفر دانشجو در شرکت پاالیش نفت اصفهان دوره کارآموزی می گذرانند

اجرای 30 پروژه عمرانی، فرهنگی 
در منطقه 11

شهردار منطقه 11 اصفهان اعام کرد: در راستای پیشرفت و آبادانی این 
منطقه نزدیک به 30 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در س��ال جاری 
اجرا می ش��ود. محمدرضا برکت اظهار داش��ت: احداث فرهنگسرای 
گلزار ش��هدای رهنان و مجموعه فرهنگی دانش، احداث بوستان های 
بهش��ت و کودک، ایجاد بوس��تان محل��ی طاحونه اح��داث خیابان 16 
متری قدس، احداث خیابان شهدای لیمجیر، خیابان سازی خیابان های 
س��عدی، امام رضا)ع( شهید دکتر چمران از جمله پروژه های است که 
در ای��ن منطقه به بهره برداری رس��ید. وی با تأکید بر این که نزدیک به 
30 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در سال جاری اجرایی می شود، 
اظهار داشت: احداث مجموعه فرهنگی و تفریحی بانوان، احداث سالن 
مطالعه در خیابان شهدا، تملک مجموعه سرپوشیده، روباز و فضای سبز 
درخش��ان، تملک و احداث پارک محلی ادامه پارک گلس��تان و پارک 

محلی ماشاده از پروژه های سال جاری این منطقه است.

آرامش بر بازار چهارمحال و بختیاری 
حاکم است

مدیرکل بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان آرامش بر 
بازار این استان حاکم است. اسماعیل کاویانی در نشست تنظیم بازار این اداره کل اظهار 
داشت: با وجود این که امسال فروشگاه های مجری طرح ضیافت رمضان جایگزین 
نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال در این استان شد اما 60 درصد مردم از فعالیت آنها 
رضایت داش��تند. وی افزود: عرضه سبدهای کاالیی رمضان با تخفیف ویژه و ارائه 
کاالی مرغوب و با کیفیت و پراکندگی مكانی این فروشگاه ها در نقاط مختلف استان 
از مهم ترین عوامل رضایت مندی مردم از فروشگاه های مجری طرح ضیافت رمضان 
در این استان است. کاویانی با اشاره به ثبات قیمت ها در ماه مبارک رمضان گفت: در 
این ماه مبارک تاکنون هیچگونه افزایش قیمت و یا کمبود کاال در بازارهای این استان 
دیده نشده و خدمات رسانی به مردم به بهترین نحو انجام شد. وی در ادامه از رضایت 
مردمی در استقبال از عرضه کاال در فروشگاه های این استان خبر داد و گفت: امسال با 
اجرای طرح ضیافت در فروشگاه ها مردم این استان به اقام کاالیی باکیفیت و پنج تا 

15 درصد زیر نرخ بازار دسترسی دارند. 

مراکز توزیع شربت تریاک در اردل 
راه اندازی می شود

رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل از ایجاد مراکز توزیع شربت تریاک 
در این شهرس��تان در آینده نزدیک خبر داد. محمد خاکس��ار در س��ومین جلسه 
ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرس��تان اظهار داشت: باتوجه به 
بررس��ی آمار مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد این شهرستان بیشترین علت 
گرایش جوانان به اعتیاد بیكاری اعام ش��ده اس��ت. وی افزود: بر همین اساس 
برگزاری دوره های مش��اوره الزم در راس��تای یادگیری حرفه با همكاری مراکز 
فنی و حرفه ای می تواند گام مؤثری در کاهش آمار معتادان این شهرس��تان باشد. 
خاکس��ار گفت: اعتیاد عاوه بر بیماری اجتماعی از یک جنبه دیگر یک بیماری 
روانی اس��ت، چرا که ش��خص مبتا به م��واد مخدر خود را ب��ه صورت فردی 
وابسته به مواد مختلف که داری اثرات جسمی هستند، نشان می دهد. رئیس شبكه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان اردل خاطرنشان کرد: اغلب افراد معتاد همزمان به 
اختاالتی همچون بیماری های روان پزشكی مبتا هستند که این مهم مراقبت های 

الزم در راستای پیشگیری و یا درمان آن را بیش از پیش ضروری می سازد.

در سه ماهه نخست امسال صورت گرفت
پوشش 27 درصدی

EPS پاالیش نفت اصفهان
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در س��ه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 90 
موفق شد 198 ریال معادل ۲7 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد. 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی 
به ۲9 اسفند ماه 90 را در 15 مرداد امسال 7۲7 ریال اعام کرد و در سه 
ماهه نخست سال جاری 198 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد. 
هیأت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان اعام کرد: در نظر دارد معادل 
50 درصد از س��ود عملكرد سال مالی 90 را برای تقسیم بین سهامداران 
به مجمع پیش��نهاد کند. در حالی است که سیاست هیأت مدیره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان برای تقس��یم سود سال مالی 89 مبلغ 400 ریال به 
ازای هر سهم بود، اما در پایان سال مالی 89 مبلغ 500 ریال سود نقدی 

بین سهامداران این شرکت تقسیم شد. 
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اطالع رسانی
تحدید حدود اختصاصی

5/163 ش��ماره: 3122 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک مزروعی پالک 
ش��ماره 1752 واقع در زواره ش��انزده اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت 
اصفه��ان که طب��ق پرونده ثبتی ب��ه نام آقای سیدمس��عود معتم��دی زواره فرزند 
س��یدابراهیم و غیره در جریان ثبت اس��ت، به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اس��ت، اینک بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاض��ای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک ش��نبه مورخه 90/6/20 
از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
ب��ه کلیه ماکلی��ن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این 
آگهی، در محل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. م الف/135
تاریخ انتشار: 90/5/20            عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی
5/436 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 479/90ش/20 خواه��ان احم��د کاش��ف 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت صابر یوسف زاده تقدیم نموده است. وقت 
 رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 90/6/28 ساعت 3/5 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/6834 
مدیر دفتر شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5/437 کالس��ه پرون��ده: 89/860 بموجب دادنامه ش��ماره 103 مورخ 90/3/12 
 ص��ادره از ش��ورای حل اخت��الف 8 خمینی ش��هر که به مرحله قطعیت رس��یده 
 محکوم علیه هوش��نگ جعفری مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
س��ی میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخی��ر تادیه از زمان سررس��ید تا زمان اجرای حکم در ح��ق محکوم له محمود 
مختاری فرزند حس��ین به نشانی خمینی شهر- میدان قدس- بلوار شهید بهشتی- 
 کوچ��ه فتح8 اجرائی و نی��ز پرداخت مبلغ یک میلیون و پانص��د هزار ریال بابت 
ح��ق االجرا در حق صندوق دول��ت. محکوم علیه به موجب م��اده 19 آئین نامه 
اجرائ��ی م��اده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی 
رأسًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در غیر این صورت حکم جهت اجرا 

به اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد. م الف/11325
قاضی شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/439 آقای ابراهیم اس��کندری انالوجه دارای شناس��نامه ش��ماره 12 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 1636/90ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان صاحب ج��ان باقری قلعه 
ش��اهرخی بشناس��نامه 1196 در تاریخ 90/3/13 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفت��ه ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 پس��ر و 1 
 دخت��ر به نام های ذیل 1- ابراهیم اس��کندری انالوجه ش ش 12 پس��ر متوفی
2- حبیب اله اس��کندری انالوجه ش ش 1 پس��ر متوفی 3- محسن اسکندری 
ش ش 658 پس��ر متوفی 4- مریم اسکندری انالوجه ش ش 325 دختر متوفی 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

ش��د. م الف/6857  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
5/450 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک  پالک ش��ماره 3/1299 
واقع درموغان بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي ابوالقاس��م 
پاوی��ز فرزند عبداله و غیره در جریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی 
ثب��ت ب��ه عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر از م��اده 15 قانون ثبت و 
برطب��ق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1390/7/4 س��اعت 8 
صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین 
و مجاوری��ن اخطارمی گردد که در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. 
اعتراض��ات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید 
مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار:  90/5/20            میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

احضار
5/471 چ��ون گزارش حفاظت اطالعات اداره ثبت و اس��ناد اصفهان علیه آقاي 
سپهدار ضرغامي مبني بر جعل مطرح نموده که پرونده به کالسه 900709 ب 5 
این دادیاري ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د حسب 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف 
مدت یکماه پس از نش��ر آگهي جهت پاس��خگویي به اته��ام خود به این مرجع 
مراجع��ه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتض��ي اتخاذ خواهد 

نم��ود. م ال��ف/ 6959
جمالي- مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/472 نظ��ر به اینکه آقاي بی��ژن ربیعي به اتهام ضرب و جرح- تخریب عمدی 
حس��ب ش��کایت آقاي علي صالحي فرزند غالمعلي ، ندا صالحي فرزند علي از 
طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 900588د/40 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله 
در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آاگهي در ش��عبه 
دادیاري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگویي ب��ه اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد ش��د. م الف/ 6960
طباطبائي- دادیار شعبه 40 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
5/473 نظر به اینکه آقاي علي تقیان س��بداني فرزند احمدرضا به اتهام عدم ثبت 
واقعه ازدواج حس��ب ش��کایت خانم زیبا جعفري از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 900553د/40 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي 
دادگاه ه��اي عموم��ي و انقالب در ام��ور کیفري مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از 

تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 6961
طباطبایي- دادیار شعبه 40 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/474 چون ش��هناز ریحاني فرزند قنبرعلي ش��کایتي علیه آقاي ایوب عباسپور 
فرزند موسي مبني بر کالهبرداري مطرح نموده که پرونده به کالسه 900736ب5 
این دادیاري ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف 
مدت یکماه پس از نش��ر آگهي جهت پاس��خگویي به اته��ام خود به این مرجع 
مراجع��ه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتض��ي اتخاذ خواهد 

نم��ود. م ال��ف/ 6962
جمالي- مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/475 چ��ون آقاي ایرج محمدي فرزند نعمت اله ش��کایتي علیه آقاي محمد 
خواج��ه دهاقاني مبن��ي برخیانت در امان��ت مطرح نموده ک��ه پرونده آن به 
کالسه 900557 ک 112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 90/7/23 
س��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد،  
لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه ه��اي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت ب��ه عمل مي آی��د جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
ص��ورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمی��م مقتضي 

اتخ��اذ خواه��د نم��ود. م ال��ف/ 6965
خاقاني- مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
5/476 در پرونده کالس��ه 900406ب4 ش��عبه 4 بازپرس��ي دادس��راي عمومي و 
انقالب اصفهان آقایان حمید و جالل عرب فرزندان علي اصغر شکایتي علیه آقاي 
پرویز قرباني دایر بر اخالل در نظام اقتصادي مطرح نموده که در جهت رسیدگي 
به این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 
115 آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي ش��ود تا متهم از تاریخ نش��ر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نش��اني کامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاض��ر گردد. در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتض��ي را اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 6966
زمانی- مدیر دفتر شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/477 شماره درخواست: 9010460362000009

شماره پرونده: 9009980362000420
شماره بایگاني شعبه: 900427د/1

این شعبه متهم مجتبی مختاری به اتهام نگهداري 5 سانتیگراد شیشه تحت تعقیب 
قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 
115 قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبرده 
ابالغ مي گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهي جهت دفاع از اتهام انتس��ابي 
در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگي غیابي بعمل خواهد آمد. م الف/ 6968
دادیار شعبه اول دادیاري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
5/478 خانم فاطمه ش��فیعي نیک آبادي فرزند محمد دادخواستي به طرفیت آقاي 
ناصر صانعي و محمدعلي صانعي فرزند درویش حس��ن بخواسته اثبات زوجیت 
به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9009980352200705 و به شماره 
بایگاني 900744ح22 در ش��عبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت ش��ده و 
وقت رس��یدگي مورخ 90/8/11 ساعت 12:30 ظهر تعیین شده است. از آنجا که 
خوانده مجهول المکان مي باش��د به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ي مدني مراتب در یک��ي از روزنامه ها درج مي گردد ت��ا خوانده در وقت 
رس��یدگي فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثاني 
دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانوني خواهد بود. م الف/ 6967
افغاني- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/479 شماره دادنامه: 9009970350900664

شماره پرونده: 9009980350900411
شماره بایگاني شعبه: 900459

خواهان: آقاي س��ید احمد ستوده به نش��اني مجهول المکان، خواندگان: 1. آقاي 
 رجبعل��ي دهخدا، 2- خانم رباب��ه فیاض، 3- آقاي غالمرضا فیاض دس��تگردي، 
4- آقاي محمد فیاضي دس��تگردي همگي به نش��اني مجهول المکان، خواس��ته: 
اعتراض به ثبت، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در این پرونده آقاي س��ید احمد س��توده نس��بت به درخواس��ت ثب��ت آقایان 
غالمرض��ا و محم��د هر دو فی��اض و رجبعلي دهخدا و خان��م ربابه فیاض در 
پ��الک ثبتي 3602 بخش 5 ثبت اصفهان در تاریخ 1320/10/1 اعتراض نموده 
اس��ت. به اعتراض صورت گرفته در دادگاه تحقیق ثبت اصفهان رس��یدگي به 
قرار رد دادخواست صادر شده است خواهان در تاریخ 1322/1/7 دادخواست 
اعتراض خود را نس��بت به ثبت پالک ثبت��ي مذکورتجدید مي نماید یک مرحله 
وق��ت رس��یدگي تعیین بعلت ع��دم ابالغ به طرفین وقت تجدید ش��ده و چند 
مرحله دیگر وقت رس��یدگي تعیین لکن به علل مختلف جلس��ه دادگاه برگزار 
نش��ده و وقت تجدید ش��ده است و از تاریخ 1323/1/19 اقدامي روي پرونده 
صورت نگرفته و پس از گذش��ت 67 س��ال پرون��ده از اداره ثبت جهت ادامه 
رس��یدگي به دادگستري ارسال گردیده اس��ت. دادگاه با بررسي اوراق پرونده 
و اینکه دلیلي بر اثبات ادعا از س��وي خواهان ارائه نش��ده است و پیگیري نیز 
نس��بت به آن صورت نگرفته اس��ت دادگاه به استناد مواد 16 و 18 قانون ثبت 
قرار اس��قاط دعوي اعتراض ص��ادر مي گردد رأي ص��ادره حضوري و ظرف 

بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهي اس��ت. م الف/ 6971
اصالني- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
5/481 چون ش��هرداري اصفهان ش��کایتي علیه آقاي حسین ش��اه سنایي مبني بر 
تخلیه پس��ماندها مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900564ک104 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 90/11/5 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6963
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

مزایده
5/483 ش��عبه 19 اجراي احکام حقوقي دادگس��تري اصفهان در خصوص پرونده 
اجرائي کالس��ه 900117 له خانم فاطمه فکاري علیه آقاي محمد مظاهري جاجائي 
مبني بر مطالبه مهریه در نظر دارد جلس��ه مزایده اي در مورخ 90/6/15 از س��اعت 
 9 الي 10 صبح به منظور فروش یکدس��تگاه اتومبیل پژو س��واري پارس به شماره 
72 ب 133 ای��ران 13 به رنگ بژ مدل 1383 )حس��ب نظریه کارش��ناس رس��مي 
دادگس��تري و در نظری��ه اي که مص��ون از هر گونه اعتراض مي باش��د( و در نتیجه 
ارزش اتومبیل موصوف به مبلغ 83/000/000 ریال تعیین و ارزیابي گردیده در اتاق 
252 واقع در طبقه دوم دادگس��تري اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت برگزار 
نمای��د ضمناً متذکر مي گردد طالبین خرید مي توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از 

اتومبیل مذکور به آدرس پارکینگ شرق )خوراسگان( بازدید و کساني مي توانند در 
مزایده ش��رکت که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داش��ته و 
برنده مزایده فردي اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارش��ناس را پیشنهاد نماید. 

م الف/ 6973
مدیر اجراي احکام حقوقي شعبه 19 اصفهان

تأسیس
5/484 ش��ماره: 1633/ث 90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت ماش��ین سازي مبین 
پرس اس��پادانا سهامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/04/25 تحت شماره 
44664 و شناس��ه ملی 10260625780 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1390/04/25 از لح��اظ امض��اء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالص��ه اظهارنامه 
 آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار 

زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: طراحي و ساخت و مطالعات صنعتي، صادرات و واردات 
کااله��اي مجاز بازرگاني و عق��د هر گونه قرارداد با ش��رکت ها و ادارات و 
اش��خاص و مش��ارکت با سایر شرکت ها و ش��خصیت هاي حقیقي و حقوقي 
و هر گونه اقدامي که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- 
شهر اصفهان ش��هرک صنعتي بزرگ شمال اصفهان- خیابان اندیشمندان 18- 
پالک 5- س��مت راست. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
ب��ه یکص��د س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که 
مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 182/92353 
م��ورخ 1390/04/01 ن��زد بان��ک ملت ش��عبه امیرکبی��ر اصفه��ان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین 
 مدی��ران ش��رکت: 1-5- خانم مریم محمدي به س��مت رئی��س هیئت مدیره 
2-5- آقاي محمود محمدي به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقاي 
به��رام محمدي به س��مت عض��و هیئت مدیره 4-5- آقاي به��رام محمدي به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی تعه��دآور با امض��ای مدیرعامل منف��ردا و با مهر 
شرکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئ��ت مدیره میباش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی الب��دل: 1-8- آقاي احمد 
کریم��ي انداني به عن��وان بازرس اصلی 2-8- آقاي محم��د ایزدي به عنوان 

ب��ازرس عل��ی الب��دل. م ال��ف: 6939/1  
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
5/485 ش��ماره: 1882/ث 90/103 آگهی تأسیس ش��رکت برنامه نویسان نواندیش 
پاسارگاد سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1390/5/10 تحت شماره 44826 و 
شناس��ه ملی 10260627608 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/10 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 

اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: فعالیت در زمینه مش��اوره صنعتي و خدمات مهندسي شامل 
1- مش��اوره به کارخانه ها- ادارات و ش��رکت ها، 2- اتوماسیون اداري و صنعتي 
 و حس��ابداري، 3- برنام��ه نویس��ي اتوماس��یون اداري و صنعتي و حس��ابداري، 
4- مشاوره فناوري اطالعات، 5- کلیه خدمات شبکه اي و سخت افزار، 6- خرید 
و فروش قطعات، 7- مش��اوره و پیاده س��ازي سیس��تم مدیریت امنیت اطالعات. 
 2- م��دت ش��رکت: از تاری��خ ثبت به م��دت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیاب��ان آیت اله خادمي- فرعي شش��م- 
س��اختمان ص��درا- واح��د9- تلف��ن: 3359123. 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 
10/000/000 ریال منقس��م به یکهزار س��هم 10/000 ریالی ک��ه تعداد یک هزار 
سهم با نام می باشد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 146 مورخ 1390/05/01 نزد بانک ملي شعبه خیابان کاوه اصفهان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
 شرکت: 1-5- آقاي حس��نعلي شماعي نجف آبادي به سمت رئیس هیئت مدیره 
2-5- خانم مطهره هادي به س��مت نای��ب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقاي مهدي 
هادي به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقاي حس��نعلي شماعي نجف آبادي به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقاي رسول محمدي به عنوان بازرس اصلی 

2-8- آقاي علي زمانیان به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 6939/2  
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
5/486 ش��ماره: 1926/ث 90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت ثمرگستر بام سپاهان 
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1390/05/12 تحت شماره 44861 و شناسه 
مل��ی 10260627971 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/05/12 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 

1- موض��وع ش��رکت: انج��ام کلیه ام��ور خدمات��ي از قبیل ف��روش، نصب و 
راه ان��دازي،  س��رویس نگه��داري و تعمیرات آسانس��ور یا باالب��ر و پله برقي، 
تنظیف،  انجام کلیه امور س��رویس دهي طبخ غذا،  ادارات و شرکت هاي دولتي 
و خصوص��ي، عقد ق��رارداد با ارگان هاي دولتي و ش��رکت ها و اش��خاص و 
اخذ تس��هیالت بانکي جهت تحقق اهداف ش��رکت و ش��رکت در مناقصات و 
مزایده ها، انجام کلیه امور بهداش��تي س��اختمان و فني و تأسیساتي و سرویس 
دس��تگاه هاي حرارتي و برودتي، اجراي کارهاي خدماتي ش��امل تأمین نیروي 
انس��اني موقت اعم از متخصص و کارگر ساده حفظ و نگهداري فضاي سبز و 
گل کاري،  ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني و هر گونه اقدام 
و عملي که مرتبط با موضوع ش��رکت باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان بزرگمهر- نرس��یده به چهارراه نورب��اران- کوچه درفش- طبقه فوقاني 
بیمه البرز. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 3/2283 مورخ 1390/04/12 نزد 
بانک صادرات ش��عبه چهارراه نورباران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعه��د صاحب��ان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم 
اکرم فقیهي به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقاي رضا صادقي به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- خانم س��ولماز فرح وشي به سمت عضو هیئت 
مدیره 4-5- آقاي رضا صادقي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارن��دگان ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مال��ی تعهدآور با 
امض��اي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: 
 مدیرعام��ل مج��ری مصوب��ات هیئ��ت مدی��ره میباش��د. 8- ب��ازرس اصلی و 
عل��ی البدل: 1-8- آقاي رس��ول ترابي ب��ه عنوان بازرس اصل��ی 2-8- آقاي 

بنیامین فارس��ي مدان به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 6888/1  
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
5/487 ش��ماره: 1937/ث 90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت یاقوت کبود سپاهان 
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ 1390/05/13 تحت شماره 44882 و شناسه 
مل��ی 10260628024 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/05/13 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 

1- موضوع ش��رکت: انج��ام کلیه فعالیت ه��اي بازرگان��ي از قبیل صادرات و 
واردات، خری��د و فروش، تولید، تهیه و توزی��ع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، 
اخذ تس��هیالت از بانک ه��اي دولتي و خصوصي- انجام کلی��ه امور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصي 
و دولتي و مش��ارکت و س��رمایه گذاري در ش��رکت هاي دولت��ي و خصوصي 
و ی��ا اش��خاص حقیق��ي و حقوق��ي، طراحي یا مش��اوره، اج��را و پیمانکاري 

درکلیه زمینه هاي فني،  مهندس��ي،  س��اختماني، تأسیساتي، راه سازي، پل سازي، 
 کش��اورزي، مکانیک��ي و الکتریک��ي، تعمی��ر و نگه��داري و س��رویس دهي 
ماش��ین آالت- اخذ و اعط��اي نمایندگي از ش��رکت هاي دولتي و خصوصي، 
داخل��ي و خارج��ي و برگ��زاري نمایش��گاه هاي داخلي و خارجي و ش��رکت 
در آنه��ا طب��ق قوانی��ن و مقررات جاري کش��ور. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ 
ثب��ت ب��ه مدت نامح��دود 3- مرک��ز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان چهارباغ باال- بن بس��ت ش��کوفه- مجتمع ناب- واحد 
2. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 300/000/000 ریال منقس��م به س��ي هزار سهم 
10/000 ریالی که تعداد سي هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 105/000/000 
ریال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی ش��ماره 118/6140/53 مورخ 
1390/05/03 ن��زد بان��ک تج��ارت ش��عبه طالقاني پرداخت گردیده اس��ت و 
 الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 
1-5- آقاي علي اکبر شاهس��واري به س��مت رئی��س هیئت مدیره 2-5- آقاي 
حسین ش��اهقلي به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقاي محمدحسین 
 ش��هبازي به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقاي محمدحس��ین ش��هبازي به 
 س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل و با مهر 
 ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره میباش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقاي محمد رجبي 
گوندره به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقاي مهدي حسین پور به عنوان بازرس 

عل��ی الب��دل. م ال��ف: 6888/2  
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تبدیل
5/488 شماره: 2930 خالصه ش��رکتنامه و تقاضانامه و اساسنامه شرکت رایحه 
کوثر میمه با مس��ئولیت محدود که در تاریخ 1390/03/21 تحت شماره )303 
و شناس��ه ملي 10980218200( در این اداره به ثبت رسیده براي اطالع عموم 
در روزنامه رس��مي کش��ور و یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت هاي مرتبط با امور خدمات مس��افرتي 
از قبی��ل رزرو و تهیه بلیط و نیز رزرو جا و کاًل خدمات تورهاي مس��افرتي و 
نیز مراجعه به ادارات مختلف و بانک ها و اخذ تس��هیالت الزم جهت پیش��برد 
اهداف ش��رکت. 2- مرکز اصلي ش��رکت: میمه- خیابان شریعتي- ضلع غربي 
پارک قدس- کدپس��تي 8351613761، 3- سرمایه ش��رکت: یک میلیون ریال 
نقدي است که تمامًا پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. 
4- مدت ش��رکت: از تاری��خ 1390/03/16 به مدت نامح��دود. 5- مدیران و 
صاحبان امضاء: آقاي حس��ینعلي صانعیان فرزند علیرضا داراي شماره شناسنامه 
18 ح��وزه 29 اصفهان و کدملي 6229862395 و کدپس��تي 8351847654 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم عذرا جعفري فرزند عبدالکریم 
شناس��نامه ش��ماره 31 حوزه دو مرکزي برخوار داراي کدملي 6229881934 
و کدپس��تي 8351847654 به عنوان عضو هیئت مدی��ره براي مدت نامحدود 
انتخاب ش��دند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، 
س��فته، برات و قراردادها و عقود اس��المي با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. م الف/ 6692
نوروز- رئیس ثبت میمه

حصر وراثت
5/490 خانم زهره پیمانی دارای شناس��نامه ش��ماره 464 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 430/90ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدحس��ین پیمانی بشناس��نامه 87 در تاریخ 
1390/1/8 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به 1- اش��رف پیمانی فروش��انی فرزند محمدحسین، ش ش 59 
)فرزن��د( 2- زهره پیمانی فرزند محمدحس��ین، ش ش 464 )فرزند( 3- جمیله 
پیمانی فروش��انی فرزند محمدحس��ین، ش ش 1 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد ش��د. 
دفتر شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/491 آق��ای رض��ا توکلی دنبانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1530 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 900391 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محترم توکلی دنبانی بشناس��نامه 9 در 
تاری��خ 82/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به فقط متقاضی با مش��خصات فوق الذکر )پسر متوفیه( 
جز نامبرده وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/11330  
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

حصر وراثت
5/492 آقای امیرحس��ین ریاحی زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 169 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 234/90ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کریم ریاحی زاده بشناس��نامه 2 
در تاری��خ 1390/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
 آن مرح��وم منحصر اس��ت به 1- ایران لری فرزند قدیر، ش ش 133 )همس��ر( 
2- جلیل ریاحی زاده فرزند کریم، ش ش 233 )فرزند( 3- رس��ول ریاحی زاده 
فرزن��د کری��م، ش ش 1388 )فرزند( 4- نبی اله ریاح��ی زاده فرزند کریم، ش 
 ش 186 )فرزند( 5- امیرحس��ین ریاحی زاده فرزند کریم، ش ش 169 )فرزند( 
 6- خلیل ریاحی زاده فرزند کریم، ش ش 9 )فرزند( 7- طیبه ریاحی زاده فرزند کریم، 
 ش ش 15 )فرزند( 8- فاطمه ریاحی زاده فرزند کریم، ش ش 214 )فرزند( 9- زهرا 
ریاح��ی زاده فرزن��د کریم، ش ش 340 )فرزند( 10- مری��م ریاحی زاده فرزند 
کری��م، ش ش 2125 )فرزن��د( والغی��ر. این��ک با انج��ام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت پی در پی ماهی یکمرتب��ه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد 

ش��د. م الف/11321  
دفتر شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/493 آقای مهدی امیریوس��فی ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 475 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 436/90ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت 
گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحس��ین 
امیریوس��فی ورنوسفادرانی بشناس��نامه 10283 در تاریخ 1388/9/26 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه 1- فاطم��ه علیرضای��ی ورنوس��فادرانی فرزن��د فتح ال��ه، ش ش 12256 
 )همس��ر( 2- احمدرضا امیریوسفی فرزند غالمحسین، ش ش 14880 )فرزند( 
)فرزن��د(   15686 ش  ش  غالمحس��ین،  فرزن��د  امیریوس��فی  علیرض��ا   -3 
 4- مهدی امیریوس��فی ورنوسفادرانی فرزند غالمحسین، ش ش 475 )فرزند( 
 5- ابراهیم امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند غالمحسین، ش ش 2564 )فرزند( 
 6- رسول امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند غالمحسین، ش ش 1718 )فرزند( 
7- فاطمه بیگم امیریوس��فی ورنوسفادرانی فرزند غالمحسین، ش ش 14739 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/11331
دفتر شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی

زاینده رود
ساخت مجتمع تجاری - اقامتی 
در حریم درجه یک آتش��گاه اصفهان 
آغاز شد. با وجود اعتراض دوستداران 
اصفه��ان و مخالفت س��ازمان میراث 
فرهنگی نس��بت به هرگونه س��اخت 
و س��از در حریم درجه یک آتش��گاه 
اصفهان، نه تنها ش��هرداری از صدور 
مجوز ساخت هتل و مجتمع تجاری 
در نزدیک��ی ای��ن منطقه خ��ودداری 
نکرده، بلکه شرکت پیمانکار مراحل 
 اولیه س��اخت هت��ل را آغ��از نموده

 است. 
در چند روز گذشته کار تخریب خانه 
قدیمی و مسطح نمودن زمین و نصب 
تابل��وی کارگاه س��اختمانی در زمین 

مقابل آتشگاه صورت گرفته است و در 
صورت عدم جلوگیری از این تخلف 
 آشکار، به زودی مرحله گودبرداری و 
انج��ام خواه��د  نی��ز  ری��زی   بت��ن 

شد. 
طبق تابل��وی نصب ش��ده در محل، 
کاربری پروژه تجاری )هتل آتشگاه(، 
کارفرم��ا: گل��کار و ش��رکاء، تعداد 
طبقات: 6 طبقه، ارتفاع: 14 و نیم متر، 
متراژ کل 7433 متر، نوع سازه: فلزی، 
ط��راح و ناظ��ر معماری: س��ید رضا 
موسوی، ناظر سازه: عبدالعلی تابش، 
ناظر تأسیسات: حسن شادفر، برق و 
مکانیک: ای��رج رحمتی خواهند بود.
انجمن دوس��تداران اصفهان پیش از 
آغاز هرگونه عملیات س��اختمانی در 

نامه ای که اردیبهشت ماه سال جاری 
خطاب به استاندار اصفهان، اداره کل 
می��راث فرهنگی اس��تان و اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان نوشت، 
خواس��تار جلوگی��ری از ای��ن اقدام 
غیراصولی ش��د و هرگونه ساخت و 
س��از در حریم درجه یک آتشگاه را 
 موجب تخریب منظر فرهنگی و طبیعی 
کهن ترین اثر تاریخی اصفهان دانست 
و نس��بت به اث��رات منف��ی آن ابراز 

نگرانی کرد. 
دوس��تداران اصفه��ان خط��اب ب��ه 
مسئوالن شهر تأکید کردند که صدور 
مجوز ساخت هتل در محوطه آتشگاه 
موجب افزایش تقاضا برای گسترش 
س��اخت و س��از در بیش��ه ناژوان و 

تخری��ب باغ های مرغوب و با ارزش 
آن خواهد شد و همچنین چشم انداز 
سرسبز و بکر پیرامون محوطه باستانی 
آتش��گاه به دنب��ال س��اخت بناهای 
 مرتفع و ناهماهنگ، تخریب خواهد
شد. متأس��فانه در حال حاضر نه تنها 
مجوز س��اخت هتل در حریم درجه 
یک آتشگاه از سوی شهرداری صادر 
ش��ده اس��ت، بلکه با ع��دم پیگیری 
موضوع توس��ط مردم و مس��ئوالن، 
مراحل س��اخت نیز آغاز ش��ده و در 
صورت ادامه بی توجهی ها، ش��اهد 
برپاش��دن یک س��اختمان 6 طبقه به 
ارتف��اع 22 متر )با احتس��اب ارتفاع 
پارکینگ و صخامت س��قف و ارتفاع 
طبقات( درس��ت روبه روی آتشگاه 
اصفه��ان و مخدوش نمودن منظر آن 
خواهیم بود. گفتنی است که آتشگاه 
اصفهان بنایی خشتی مربوط به دوره 
پیش از اسالم است که بر فراز کوهی 
به همین ن��ام، در 8 کیلومتری غرب 
اصفهان در مس��یر اصفهان به ش��هر 
نجف آب��اد و در نزدیک��ی منارجنبان 
قد برافراشته اس��ت و نه تنها از فراز 
آن زیباترین چش��م ان��داز کرانه های 
زاینده رود و بیش��ه ناژوان و باغ های 
سرس��بز اط��راف را می ت��وان دی��د، 
بلکه خود چش��م اندازی اس��توار و 
 پابرج��ا در این بخ��ش از کرانه های 
زاینده رود و بیشه ناژوان به شمار می 
رود و به عنوان نماد تاریخی پایداری 
چندهزارساله سرزمین سپاهان شناخته 

می شود. 
بیش��ه ناژوان نیز محدوده ای نزدیک 
به یک ه��زار و 200 هکتار در منطقه 
حاش��یه  در  اصفه��ان  ش��مال غربی 
زمین ه��ای  ک��ه  اس��ت  زاین��ده رود 
کش��اورزی و باغ ه��ای وس��یعی را 
دربرگرفته اس��ت. مح��دوده طبیعی 
ن��اژوان از س��مت غ��رب ب��ه ک��وه 
آتش��گاه و از ش��مال ب��ه منارجنبان 
منتهی می ش��ود و 10 رش��ته مادی از 
 ش��مال و جنوب پارک طبیعی ناژوان

 می گذرد.

 چون دوست دشمن است، آیین کهن کومسای در اورامان تخت 
شکایت کجا بریم!؟

دكترشاهین سپنتا
آغاز  همچنین  و  نواب  خانه  و سوزاندن  تخریب  خبر  روزها  این 
و  مهم  خبر  دو  اصفهان،  آتشگاه  حریم  در  ساختمانی  عملیات 
نگران کننده تر از میان صدها خبری است که روزانه درباره تخریب 

و تهدید میراث فرهنگی در اصفهان منتشر می  شود. 
در مورد خانه نواب، اسفندیار حیدری پور مدیر کل میراث  فرهنگی 
اصفهان اعالم کرده است که از عامالن تخریب و آتش سوزی این 
و 560  مواد 558  استناد  به  تا  کرد  تاریخی شکایت خواهد  خانه 
قانون مجازات اسالمی نسبت به تعقیب و مجازات عامالن تخریب 
از  شکایت  پرونده  زودی  به  و  شود  اقدام  آن  کشیدن  آتش  به  و 
خواهد بررسی  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  افراد   این 

شد.
حیدری پور در ادامه تأکید کرده است که: حفظ و حراست از آثار 
تاریخی و فرهنگی کشور در جهت حفظ هویت فرهنگی جامعه 
و تبدیل این آثار ارزشمند به ثروت ملی، از وظایف عمومی آحاد 
الزم و  ضروری  امری  متخلفان  با  برخورد  و  است  ایران   ملت 

است.
اما پرسش اینجاست؛ با این که ماه ها از تخریب بخشی از این خانه 
می گذرد چرا اکنون که کارد به استخوان رسیده و متخلفان خاک 
خانه را هم دارند به توبره می کشند، این سازمان به فکر برخورد 
قانونی افتاده است؟ آیا می دانیم که اگر این شکایت به سرانجامی 
مالک  که  مشابه  تاریخی  خانه های  تخریب  برای  راه  عماًل  نرسد، 

دلسوزی ندارند نیز باز خواهد بود؟
گفته  او  است.  کرده  اشاره  درستی  نکته  به  حیدری پور  اسفندیار 
است که حفظ و حراست از آثار تاریخی وظیفه عموم ملت است، 
اما پرسش دیگر این است که کدام گوش شنوا در چند ماه گذشته 
به نگرانی و اعتراض برخی دوستداران اصفهان و رسانه های مستقل 
درباره خانه تاریخی نواب و آتشگاه اصفهان و موارد مشابه که کم 

هم نیستند، توجه کرده است؟
اما ناشنوایی دولت، از مسئولیت ملت در پاسداشت میراث فرهنگی 
کم نمی کند. اگر میراث تاریخی متعلق به همه ملت است که هست، 
پس چرا در چنین مواقعی صدایی از عموم مردم و مدعیان شنیده 

نمی شود؟ 
آتش  و  آب  پارک  در  مختلط  بازی  »آب  وقوع  از  پس  که  دیدیم 
مختلط  بازی  آب  از  انتقاد  با  مجلس  در  اصفهان  نماینده  تهران«، 
دختر و پسر در پارک های شمال تهران، گفت: »ما پیگیر این هستیم 
تا مشخص کنیم که بانی و متصدی این کار چه افراد و یا چه سامان 

و نهادی بوده تا با آنها برخورد کنیم«. 
ادامه سخنانش گفت: »کاماًل مشخص است که برخی در  وی در 
پی آن هستند تا هنجارشکنی را یک مسأله عادی جلوه دهند، اما 
باید مسئوالن هوشیار باشند و به موقع وارد عمل شوند.« اما دریغ 
و افسوس که در مورد تخریب و آتش سوزی خانه نواب یا ساخت 
در  حتی  آتشگاه،  یک  درجه  حریم  در  تجاری  واحد  اصولی  غیر 
اندازه همین دو خط هم اعتراضی از این نماینده اصفهان و دیگران 

شنیده نشد. 
البته این بی تفاوتی ها تنها از جانب نمایندگان مجلس نبوده است. 
از رسانه های گفتاری و شنیداری و نوشتاری دولتی و خصوصی 
مدعی  مردم نهاد  سازمان های  از  و  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  تا 
حفاظت میراث فرهنگی تا سازمان های بین المللی مدعی نجات آثار 
تاریخی، همه چند روز است که درگیر موضوع آب بازی جوانان 
هستند و همه نوع مطلب از طنز و خبر و تحلیل درباره آن نوشتند، 
اما حتی یک خط گزارش هم در مورد آنچه بر سر خانه نواب آمده 
است و یا دارد بر سر آتشگاه می آید، نمی نویسند؛ خانه نواب که 

اکنون به ویرانه ای تبدیل شده است.
  برای جلوگیری از ساخت مجتمع تجاری در حریم درجه یک آتشگاه چه
یا  مجلس  نماینده  کدام  نهاد،  مردم  سازمان  یک  جز  به  کردیم؟ 
و  منطقی  واکنشی  مورد  این  در  فرهنگی  میراث  مدافع  سازمان 

شایسته نشان داده است؟ 
شنیده ها حاکی است که اداره میراث فرهنگی اصفهان به شدت از 
سوی برخی نهادهای شهری و افراد بانفوذ زیر فشار است تا با ساخت 
مجتمع تجاری )هتل( در حریم آتشگاه موافقت کند، چرا در این 
هنگامه، افکار عمومی و رسانه ها، برای جلوگیری از این رخداد زیانبار، 
 فشاری بر آن نهادها و افراد وارد نمی کنند و مخالفت خود را اعالم 

نمی دارند؟ 
آیا نشسته ایم تا این اتفاق هم بیافتند و آن را به سیاهه تخریب میراث 
بهره برداری  به  تنها  تاریخ زدایی اضافه کنیم و  فرهنگی و فهرست 
سیاسی و جناحی از میراث فرهنگی به عنوان ابزاری برای کوبیدن 

بر سر حریف استفاده کنیم؟
و  رسانه ها  دولتی،  غیر  و  دولتی  نهادهای  که  هنگامه ای  در 
شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین عموم مردم 
یا نسبت به وظایف خود در مورد حفظ میراث فرهنگی ناآگاهند و 
یا از آن غفلت می کنند، شکایت از که به کجا خواهیم برد؟ و آیا 

نتیجه ای خواهد داشت؟

مردمککوله پشتی

زاینده رود
آیین کهن »کومس��ای« در روستای 
اورام��ان تخ��ت اس��تان کردس��تان ب��ا 
حض��ور ه��زاران نف��ر از دوس��تداران 
محدودیت ه��ای  ب��ا  ای��ران  فرهن��گ 
 ف��راوان و تحری��ف فلس��فه آن برگزار

مي شود.
 ای��ن آیین به��اری همه س��اله در نیمه 
اردیبهش��ت ماه در نیایش��گاهی باستانی 
موس��وم به »پیر شالیار« یا » پیر شهریار« 
در روستای اورامان تخت برگزار می شود. 
دف ن��وازی، رق��ص عرفان��ی، پختن و 
خ��وردن آش، پذیرایی ب��ا ُدلمه، نیایش 
و ش��عرخوانی از برنامه هایی اس��ت که 
مردم این روستا تا همین چند سال پیش 
دو مرتبه در س��ال در ای��ن مکان برگزار 
می کرده اند، اما امس��ال بیش از سال های 
پیش، برخی افراد کوشیدند تا با تحریف 
فلسفه برگزاری این مراسم، رنگ دیگری 

به آن بدهند. 
امسال در همین راستا، ماموستا مال علی 
مقدمی، امام جمعه و جماعت اهل تسنن 
روستای اورامان تخت در سخنانی که در 
حاشیه این مراس��م داشت،  به حاضران 
گفت: این مراسم کومسای هیچ ارتباطی 
به دین زرتش��ت ن��دارد و مردم اینجا از 
شنیدن این که گفته شود مردم این منطقه 
ناراحت  بوده ان��د،  زرتش��تی  روزگاری 
می ش��وند و هر چه در مورد این مراسم 
در س��ایت های اینترنتی نوش��ته  می شود 
که آن را مربوط به ایران باس��تان می کند، 

دروغی بیش نیست. 
وی تأکی��د کرد که مردم ای��ن منطقه از 
اول مسلمان بوده اند و هیچ گاه زرتشتی 
نبوده اند. وی این سخنان را در حالی بیان 
کرد که امس��ال اجازه برگزاری مراس��م 
دف نوازی و رق��ص محلی نیز به مردم 

داده نشد.
اما داس��تان هایی که هزاران س��ال است 
م��ردم اورام��ان س��ینه ب��ه س��ینه برای 
فرزندانش��ان بازگو کرده اند، از باورهای 
زیبایی می گوید که در س��خنان ماموستا 
جایی نداشت.روس��تای اورامان تخت با 
پیش��ینه ای به درازنای تاری��خ، به عنوان 
مرک��ز بخش اورام��ان در 65 کیلومتری 
جنوب غربی شهرس��تان س��روآباد و در 
فاصله 75 کیلومتری جنوب شهر مریوان 
و 75 کیلومتری ش��مال پ��اوه و در دامنه 
کوهستان های سرس��بز منطقه اورامانات 
در استان کردس��تان واقع شده است.نام 
واژه این روس��تا »اورامان« یا »هورامان« 
 ی��ا »هه ورام��ان« مرک��ب از س��ه بخش

»اور + آ+ مان« است. 
ب��ه  اورامان��ی  گوی��ش  در  »آور«  واژه  
معنای نور و روش��نایی و یا آتش است 
و »م��ان« به معن��ی »خانه« اس��ت؛ پس 

منظ��ور از ای��ن نام »خانه خورش��ید« یا 
»جایگاه خورش��ید« اس��ت. دو مرتبه در 
هر سال، مراسمی در نیایگاه »پیر شالیار« 
روس��تای اورامان تخت برگزار  می شود. 
این آیین ها یک بار با نام »کومس��ای« در 
نیمه اردیبهش��ت ماه و ب��ار دیگر با نام 
»عروسی پیر ش��الیار« در روزهای 10تا 
15 بهمن ماه همزمان با جش��ن س��ده با 
 حض��ور م��ردم و گردش��گران برگ��زار
می گردد. ب��ه گواهی آثار ب��ه جا مانده 
در ای��ن منطق��ه همچون آتش��گاه پاوه 
و ی��ا کوه »داالن��ی «، مردم ای��ن منطقه 
پی��ش از ورود اس��الم، یکتاپرس��ت و 
پیرو آیین مزدیس��نا بوده اند و به گواهی 
پژوهش های مردم شناس��ی، پیش از آن، 
آیین مهر نفوذ گس��ترده ای در میان مردم 
این منطقه داشته و در سده های بعد حتی 
با گس��ترش آیین زرتشت و سپس دین 
اس��الم، هنوز تأثی��رات ژرف آیین مهر 
را در هم��ه جنبه ه��ای زندگی این مردم 
م��ی توان یاف��ت. از ای��ن روی، به نظر 
می رس��د مکانی که با نام مقبره پیرشالیار 
از آن نام برده می ش��ود، در اصل یکی از 
نیایشگاه های آیین مهر بوده و دوران های 
بعد که آیین زرتش��ت در منطقه گسترده 
ش��ده، به صورت مزار یک��ی از بزرگان 
زرتشتی منطقه با عنوان مزار پیر شالیار یا 
شهریار نام گرفته است. در سال های اخیر، 
تالش فراوان ش��ده تا گفته شود که این 

 محل مقبره فردی به نام »س��ید مصطفی«
از سادات عرب مهاجر به این منطقه در 
حدود 950 سال پیش بوده و قداستی در 
حد یک امامزاده در یک  روس��تای اهل 

تسنن برای آن قائل شوند.
اما برخی پژوهش��گران بر این باورند که 
مردم منطق��ه برای این که نام و یاد یکی 
از نیکان و نیاکان خود به نام پیر شهریار 
)/ش��ه یار/ شاریار/ شالیار( را بتوانند پس 
از اس��الم زنده نگه دارند، این عنوان را 
ب��ه فردی به نام »ش��یخ مصطفی« که در 
ترویج اس��الم بین مردم کوشا بود، دادند 
و او را ب��ا هم��ان عنوان م��ورد احترام 
میان خودشان، »پیر ش��الیار« نامیدند.در 
افس��انه های مردم اورامانات »پیر شالیار« 
دختر شاه بخارا »شاه بهار خاتون« را که 
کر و الل )خاموش( اس��ت، شفا می دهد 
و ش��اه بخارا، »ش��اه بهار خاتون«  را به 
همسری »پیر شالیار« درمی آورد و مردم 
جشن عروسی بزرگی برای »پیر شالیار« 
و »ش��اه به��ار خاتون« برپ��ا می کنند که 
مراس��م امروزی در بهمن ماه، سالگشت 

همان روز است.
مردم محل��ی همچنین معتقدن��د که در 
روز  15 اردیبهش��ت ماه یا »کومس��ای« 
اگر گوش��ه ای از قطعه سنگ مقدسی که 
در این محل وجود دارد شکس��ته شود، 
قسمت شکسته شده یا کنده شده تا سال 
آینده در چنین روزی، دوباره ترمیم شده 
و به اصالح می روید یا س��بز می شود.در 
حقیقت پیوند پیر شالیار با »بهار خاتون« 
در بهمن ماه و در پایان چله بزرگ و در 
آس��تانه بهار روی می دهد. از دیدگاه این 
نگارنده، مراسم عروسی پیر شالیار جشن 
پیش��باز نوروز یا بهار در کوهستان های 

برف گیر و سرد اورامانات است.
همچنی��ن می دانیم که در اس��طوره های 
که��ن ایرانی »ایزد مهر« از دل س��نگ یا 
صخره س��نگی زاده می ش��ود. چون در 
اوس��تا واژه »اََسن« یا »اَس��َمن« به معنی 
س��نگ اس��ت و چون س��پهر ی��ا »گنبد 
گردون« را سنگ س��اخت می پنداشتند، 
آن را آس��مان نامیدند. پس در باورهای 
کهن، س��نگ یا صخره نماد آسمان است 
و مهر به ش��کل پرتو های ن��ور بر گنبد 

سنگی آسمان زاده می شود.
نکته قابل توجه دیگر این که، در فرهنگ 
ایرانی، یکی از شش جشن گاهنبار سال 
یا جش��ن های آفرینش یعنی نخس��تین 
گاهنبار س��ال ی��ا »میدیوَزرِی��م« در روز 

 

»دی ب��ه مهر« یا 15 اردیبهش��ت ماه که 
چهل و پنج روز از اول س��ال گذش��ته، 
برگزار می ش��ود که بنا بر یک باور کهن 
»آس��مان« در ای��ن روز آفریده ش��د.به 
ای��ن ترتیب به نظر می رس��د ک��ه آیین 
»کومس��ای« و نوزای��ش س��نگ در باور 

م��ردم اورامان، جش��ن نوزای��ی طبیعت 
و ی��ادآور آفرینش آس��مان و زایش مهر 
اس��ت ک��ه نوید بخ��ش به��ار طبیعت، 
 گ��رم ش��دن زمی��ن و نوزای��ی هس��تی

است. 
ناگفته نمان��د که عنوان »پیر« نیز یکی از 
هفت درجه )پیک، پوشیده، سرباز، شیر، 
پارسی، خورش��ید، پدر یا پیر( یا مرحله 
روحانی یا تکامل انسان در آیین مهر است 
و مقام »پیر پارس��ا« در عرفان ایرانی نیز 
 برگرفته از مقام »پدر« یا »پیر« در آیین مهر 
اس��ت. به این ترتیب اس��تمرار تاریخی 
عنوان »پی��ر ش��الیار« از روزگار مهریان 
تا امروز، قابل درک و مفهوم آن روش��ن 

خواهد بود.
نکته دیگر این که، در کنار این نیایشگاه 
باستانی نوسازی ش��ده، اتاقی سنگی نیز 
بازسازی ش��ده و گفته می شود که خانه 
پیر شالیار بوده و به نظر می رسد که بنیان 
آن به »چله خانه« مهری��ان در روزگاران 

دور باز می گردد.
قربان��ی، س��نتی  مراس��م   همچنی��ن 
دف ن��وازی، رق��ص عرفان��ی، پختن و 
خوردن آش جو و دلمه، پختن نان هایی  
به ش��کل  قرص های  طالیی  رنگ  از آرد 
گن��دم  و مغز بادام  کوبی��ده ، همه یادآور 
گستردن س��فره »میَزد« در »بزم مهر« نزد 
مهریان است که با اندک تفاوت هایی، تا 

روزگار ما ادامه یافته است.  

 آغاز ساخت هتل در حریم آتشگاه

   تخریب منظر نماد تاریخی پایداری 
سرزمین سپاهان

خانه پدري پروین اعتصامي واقع در بافت تاریخي 
عودالجان تهران و همچنین خانه اتحادیه معروف 
ب��ه »دایي ج��ان ناپلئ��ون« در خیابان الل��ه زار، از 
فهرست آثار ملي خارج شده اند و احتمال تخریب 

آنها وجود دارد.
در این باره، معاون میراث فرهنگي س��ازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري گفت:  با حکم دیوان عدالت 
اداري، س��ه بن��اي تاریخ��ي خانه پ��دري »پروین 
اعتصام��ي« و خانه »اتحادیه« در تهران و »س��راي 
میخ چي« در شهر رشت از فهرست آثار ملي خارج 

شدند.
مس��عود علویان ص��در ادامه داد:  چن��د روز پیش، 
حکم خ��روج این س��ه بن��اي تاریخي به دس��ت 
م��ن رس��ید. براس��اس این حک��م، این س��ه اثر 
 به ش��کل قطع��ي از فهرس��ت آث��ار مل��ي خارج 

شده اند. 
به گزارش ایس��نا، او با اشاره به این که دلیل روند 
روبه رش��د خ��روج آثار تاریخي از فهرس��ت آثار 
مل��ي را باید از دیوان عدالت اداري پرس��ید، بیان 

کرد:  م��ا مراتب را به کمیس��یون فرهنگي مجلس 
و هی��أت دول��ت انتقال داده ای��م. همچنین در این 
زمین��ه، الیح��ه اي را تنظیم کرده ایم ک��ه اکنون در 
کمیسیون حقوقي دولت براي تقدیم به مجلس در 
حال بررس��ي اس��ت و مراحل قانوني آن پیگیري 

مي شود.
وي اظهار کرد: من تعجب مي کنم، به جاي این که 
این مش��کل از سوي همه دس��تگاه ها به عنوان یک 
ضرورت ملي محسوب شود و همه دست به دست 
ه��م دهن��د تا این مش��کل ملي را برط��رف کنند، 
متأس��فانه احس��اس مي کنم برخ��ي از این قضیه 
به عن��وان یک فرصت ب��راي تخریب آثار فرهنگي 

و تاریخي استفاده مي کنند.
علویان صدر تنها راه براي برطرف کردن این مشکل 
را اع��الم اصالحیه اي از س��وي مجلس در قوانین 
موج��ود در این زمینه دانس��ت و گفت: قانوني که 
در این زمینه داریم، پس از آن استفس��اریه آمده و 
قانون در عمل، مقدم بر آن استفساریه مؤخر است. 

قاعدتًا باید مالک عمل، قانون جدید باشد.

این که آنه��ا )دیوان عدالت اداري( استفس��اریه را 
مالک مي گیرند، نمي دانم به چه اس��تنادي اس��ت. 
او ادام��ه داد: آنچه من از وظیف��ه میراث فرهنگي 
مي دانم، ثبت آثار تاریخي و حفاظت از آن است. 
هیچ ضابطه اي براي خروج آثار در اساسنامه میراث 
فرهنگي مندرج نش��ده، ولي اجراي حکمي که در 
دیوان عدالت اداري صادر مي ش��ود، یک قانون و 
الزم االجراست، میراث فرهنگي نیز توان استقامت 

ارتباط با بحث آراي دیوان را ندارد.
 وي تأکید کرد: ش��اید خواست و اراده ملي بتواند 
جلوي ای��ن قضیه بایس��تد و این تهدی��د مهم را 
از آث��ار تاریخي رف��ع کند. علویان صدر با اش��اره 
ب��ه پیگیري هاي بخ��ش حقوقي س��ازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري، اضافه کرد:  این سازمان در 
این زمینه، پیگیري هاي کامل و الزم را انجام داده، 
حتا در ش��وراي نگهبان به صورت مکتوب پیگیري 
ش��ده و در مجل��س و دولت نیز ای��ن پیگیري ها 
در حال انجام اس��ت، ولي متأسفانه هنوز پاسخي 

نگرفته ایم.

زاینده رود
مت��رو ن��ام س��امانه قطاره��ای 
مس��افربری درون شهری است که در 
زیر یا بر روی س��طح زمین و بر روی 
ریل مخصوص خود حرکت می کند. 
نخس��تین متروی جهان در سال 1863 
میالدی در شهر لندن آغاز به کار کرد. 
شهرهای پاریس، بوداپست و گالسکو 
پس از آن به سامانه مترو مجهز شدند. 
استفاده از فن آوری مترو در اواخر سده 
19 و اوایل سده 20 میالدی به سرعت 
در ش��هرهای ب��زرگ اروپ��ا و آمریکا 
گسترش پیدا کرد. در حال حاضر 160 
شهر جهان دارای سامانه مترو هستند و 
در 25 شهر دیگر مترو در دست احداث 
است. شهرهای توکیو، مسکو و سئول 
دارای پر استفاده ترین متروهای جهان 
هس��تند. گرچه اندیشه حفر تونل های 
زیرزمینی مترو به ش��یوه ام��روزی و 
توس��ط دستگاه های حفار که به روش 
»سپر گریتهد« مشهور است توسط یک 
مهندس انگلیسی به نام »هنری  گریتهد« 
از روش حفر کاریز یا رشته های قنات 
در ایران باس��تان الگوبرداری ش��ده و 
راه را برای گس��ترش مترو در سراسر 
جهان هموار کرده است، اما شهرهای 
بزرگ ایران هنوز از داشتن یک شبکه 
متروی کارآمد و مناسب محروم هستند 

و ش��هر بزرگی مانند اصفهان هنوز در 
مطالع��ه، طراحی و  حف��ر تونل های 
مترو وابستگی دردآوری به تکنولوژی 
کش��ورهای غربی دارد.متأسفانه اکنون 
با همه ادعاهای مدیران ش��هری هنوز 
در طراح��ی و حفر تون��ل مترو بدون 
احتم��ال  و  ح��وادث  و  مخاط��رات 
آسیب رسانی به میراث فرهنگی عاجز 
هس��تیم و رویدادهای چند سال اخیر 
از انح��راف چندباره دس��تگاه حفار تا 
نشست چند باره زمین و عبور مترو از 
زیر محور تاریخی چهارباغ و  نزدیکی 
س��ی و س��ه پل، گواه این مدعاست.
در همه ش��هرهای بزرگ دنیا، بسته به 
این که محور توسعه شهر گردشگری 
ی��ا صنعت ی��ا نهادهای اقتص��ادی و 
یا فرهنگی اس��ت، مت��رو در خدمت 
رش��د و توسعه محورهای توسعه این 
شهرهاس��ت و به عنوان اندامی س��الم 
 و کارآم��د در پیک��ر  زنده یک ش��هر 
نق��ش آفرینی می کند.ب��رای نمونه در 
ش��هرهایی که دارای آث��ار تاریخی و 
میراث فرهنگی و طبیعی هستند و یکی 
از محورهای مهم توسعه شهر صنعت 
گردشگری است، طراحان سامانه مترو 
از این ابزار در خدمت رفاه شهروندان 
و گردشگران و جابه جایی آنها ضمن 
کاستن از ترافیک شهری و آلودگی هوا، 

بهره می برند. برای دس��تیابی به آرمان 
یادش��ده، برنامه ریزی آنه��ا به گونه ای 
اس��ت که این ابزار در همه مراحل از 
مطالعه تا اج��را و بهره برداری به هیچ 
وجه بقای می��راث فرهنگی و طبیعی 
این ش��هرها را تهدید نکند و این یک 
اصل بدیهی، مهم و خدشه ناپذیر است 
که همواره اعمال می شود. حتی طراحی 
ایستگاه های مترو در شهری مثل مسکو 
چنان زیبا و دارای معماری هنرمندانه و 
باشکوه است که با ساختار فرهنگی و 
تاریخی این شهر آمیخته است و خود 
به بخش��ی از جاذبه های گردش��گری 
این ش��هر و هویت بخ��ش آن تبدیل 
ش��ده اس��ت.فراموش نکنیم که ایجاد 
متروی لندن در 148 س��ال پیش برای 
جابه جایی آس��ان تر مردم، جلوگیری 
از تخری��ب س��اختمان ها و تعریض 
خیابان ه��ا، پیش��گیری از تخریب آثار 
تاریخی و کاهش آلودگی هوا، آغاز شد 
و اگرچه در آغاز با دشواری هایی روبه 
رو بود، اما راهی را گشود که امروز در 
 همه جای دنیا مورد توجه قرار می گیرد،
اما متأس��فانه در ش��هری مثل اصفهان 
با باف��ت تاریخی یگانه اش و به عنوان 
یکی از 10ش��هر مهم تاریخی جهان، 
پ��س از گذش��ت 42 س��ال و نزدیک 
 به نیم قرن ک��ه از آغاز مطالعات مترو 
می گذرد، نه تنها از مترو خبری نیست، 
بلکه دستگاه حفاری آن هنوز اندر خم 
یک کوچه است.به این ترتیب، به جای 

این که مترو در خدمت محور توسعه 
شهر که همانا »گردشگری پایدار« است 
ق��رار بگیرد، خود ب��ه مهم ترین عامل 
تهدیدکننده این شهر تبدیل شده است 
و ب��ه خاطر طراحی اش��تباه و  اجرای 
ناموفق و پافشاری مدیران قطار شهری 
بر اشتباهات گذشته خود، عماًل نه تنها 
در جابه جایی شهروندان و گردشگران 
مؤث��ر نخواهد بود، بلکه زمینه افزایش 
ترافیک، تخری��ب خیابان ها و فضای 
سبز، توزیع نامتناسب مسافر، تخریب 
میراث فرهنگ��ی و زحمت دوچندان 
ب��رای ش��هروندان را فراه��م آورده و 
خواه��د آورد و افزون ب��ر این تا این 
لحظه، خس��ارات مادی فراوانی را نیز 
به مردم این شهر تحمیل نموده است. 
اف��زون بر 435 میلیارد تومان که امروز 
هزینه ش��ده  اس��ت، مدیر عامل قطار 
شهری هنوز هم خواهان 560 میلیارد 
تومان بودجه دیگر است تا بتواند این 
پروژه را به نتیجه برساند.پس بجاست 
که در اینجا به مدیران ش��هری گوشزد 
نماییم تا فراموش نکنند که نه تنها مترو 
محور توسعه اصفهان نیست، بلکه باید 
در خدمت توسعه اصفهان قرار گیرد، 
بناب��ر این نباید بگذاری��م که هویت و 
مصلحت این ش��هر فدای اجرای این 
پروژه شود و اگر در اجرای این پروژه 
ناتوان هستیم، شهر تاریخی اصفهان را 
بیش از این قربانی منافع زودگذر خود 

نکنیم. 

 مترو محور توسعه اصفهان نیست
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خانه هاي پروین اعتصامي و اتحادیه از فهرست آثار ملي خط خوردند!

رئیس س��ازمان می��راث فرهنگ��ي، صنایع دس��تي و گردش��گري 
آذربایجان شرقي گفت: قلعه ضحاک هشترود تنها اثر برجاي مانده از 
دوره اش��کاني در شمال غرب کشور است و مرمت این اثر تاریخي 

در بهترین وضعیت ادامه دارد.
به گزارش فارس تراب محمدي اظهار داشت: این قلعه زیبا، داراي 
معماري آجري با پایه هاي خشتي و سنگ با مالت گچ است. رئیس 
سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري آذربایجان شرقي 
یادآور ش��د: هرچند بناي فعلي متعلق به دوره اش��کاني اس��ت، اما 
یافته ه��ا حاکي از آن اس��ت که از هزاره دوم قب��ل از میالد تا دوره 

تیموري این قلعه محل سکونت بوده است.
 وي خاطرنشان کرد: مرمت و حفاري در قلعه ضحاک ادامه دارد و 
هر سال به کش��فیات جدیدي در آن مي رسیم. محمدي اظهار کرد: 
س��ایت موزه قلعه ضحاک نیز راه اندازي شده و اشیاء به دست آمده 
از کاوش ها، براي نمایش عمومي در آن قرار گرفته اس��ت.محمدي 
خاطرنش��ان کرد: خدمات اقامتي و توریس��تي نی��ز به منظور فراهم 
آوردن هر چه بیشتر امکانات رفاهي براي گردشگران در این منطقه 

تدارک دیده شده است.
شهرس��تان هش��ترود در فاصله 133 کیلومتري تبریز قرار گرفته که 
وجود محوطه هاي باستاني فراوان، مبین ارزش هاي تاریخي و سابقه 
تمدني این منطقه به شمار مي رود.قلعه ضحاک، بقعه بایزید بسطامي 
و مس��جد جامع هشترود در زمره ش��اخص ترین آثار این شهرستان 

هستند.

ادامه مرمت در اثر برجا مانده
 از دوره اشکاني
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ورزش

ژوروویچ به 
کشورش بازگشت!

حسینی:
استعفای ساکت 
ربطی به بحث سقف 
قراردادها نداشت

 در حالی که یک ماه پیش قرارداد والدو ژوروویچ س��رمربی 
صرب تیم بس��کتبال توزین الکتریک ب��رای یک فصل دیگر 
تمدید شد اما شرایط مبهم این تیم برای حضور در لیگ برتر 
موجب ش��د تا این مربی به کش��ورش بازگردد. تیم بسکتبال 
توزین الکتریک که با کس��ب عنوان چهارم در دومین س��ال 
حض��ورش در لیگ برتر برای س��ومین تجرب��ه حضور آماده 
شد ش��رایط مبهمی دارد. نداشتن س��الن تمرین، عدم تمدید 
قرارداده��ا، عدم ج��ذب هیچ بازیکن و بازگش��ت ژوروویچ 
س��رمربی صرب این تیم به کشورش که حدود یک ماه پیش 
ق��رارداد خود را ب��رای یک فصل دیگر تمدی��د کرده بود در 
روزهای پایانی فصل نقل و انتقاالت شرایط این تیم را بسیار 
پیچیده کرده اس��ت. این در حالی اس��ت ک��ه تیم ها خرید و 
ف��روش بازیکن را آغاز کرده ان��د و کمتر از دو هفته تا پایان 
فصل نقل و انتقاالت باقی اس��ت. به گفته منابع آگاه وضعیت 
تیم توزین الکتریک در هفته جاری مش��خص خواهد ش��د و 
ب��ه نوعی به این بی نظم��ی و بالتکلیفی ها در این تیم خاتمه 

داده خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره باش��گاه س��پاهان گفت: اس��تعفای ساکت 
ارتباطی به س��قف قراردادها نداشت. غالمحسین حسینی رئیس 
هیأت مدیره باش��گاه س��پاهان درباره رفتن ساکت از این باشگاه 
و جایگزینی علیرضا رحیمی در پس��ت مدیر عاملی اظهار کرد: 
س��اکت به دلیل خستگی و فش��ار کاری زیادی که روی او بود، 
قصد داش��ت از مدیرعاملی استعفا دهد و هیأت مدیره باشگاه و 
هیأت مدیره کارخانجات فوالد مبارکه هم تصمیم گرفتند که اگر 
قرار است ساکت از سپاهان جدا شود، گزینه خوبی جایگزین او 
ش��ود. وی ادامه داد: از آنجا که ما می خواستیم در بحث ورزشی 
همچنان با قدرت کار کنیم رحیمی را به عنوان مدیر عامل انتخاب 
کردیم. حس��ینی در پاسخ به این س��ئوال که آیا رفتن ساکت از 
سپاهان ارتباطی با شایعه رعایت نکردن سقف قراردادها از سوی 
این باشگاه  داشت یا خیر؟ گفت: اگر بحثی در این باره در باشگاه 
سپاهان وجود داشته ما هنوز با آن درگیر هستیم و ارکان باشگاه 
هنوز در حال پاسخگویی در این باره هستند، اما استعفای ساکت 
ارتباطی به این موضوع ندارد، هر چند که سقف قرارداد موضوعی 

است که به نوبه خود اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل جدید باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با بیان 
این که چند روزی اس��ت پس��ت مدیر عامل��ی را قبول کرده 
گفت: برنامه های باشگاه سپاهان مانند قبل دنبال خواهد شد. 
علیرض��ا رحیمی در خصوص برنامه ه��ای آینده خود گفت: 
برنامه خاصی ندارم و تمام برنامه ها و سیاس��ت گذاری های 
گذش��ته باش��گاه را مانند قبل دنبال خواهم ک��رد. وی افزود: 
به دنبال اس��تعفای س��اکت مدیرعامل این باشگاه چند ماهی 
ب��ود که پیش��نهاد مدیرعاملی این مجموعه به من داده ش��ده 
بود. چند روزی اس��ت که این مس��ئولیت را قب��ول کرده ام. 
مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: جا دارد از زحمات 
ساکت در این مدت تشکر کنم. وی در مدت مسئولیت خود 
در این باش��گاه زحمات فراوانی برای این مجموعه کشیده و 
افتخارات فراوانی را برای باش��گاه و کشورمان ایران به دست 
آورده اس��ت. رئیس پیشین فدراس��یون هندبال کشورمان که 
پس از دوری یک س��اله از ورزش به این خانواده بازگش��ته 
اس��ت، گفت: هدف من توسعه ورزش و رشد آن و کمک به 

اعتالی ورزش کشور است.

محمدرضا ساكت: 

خوشحالم یک سپاهانی اصیل جانشینم شد
 اختالف داشتم، در هیأت مدیره می ماندم؟

خبر

كناره گیری مربی كلمبیا از سمت خود 
به دلیل ضرب و شتم یک زن 

مرب��ی تی��م فوتبال کلمبیا پس از این که یک زن را مورد ضرب و ش��تم 
ق��رار داد از س��مت خود کن��اره گیری کرد. هرنان داری��و گومز پس از 
این ک��ه به خاطر کار خ��ود از جامعه کلمبیا عذرخواهی کرد از س��مت 

خود استعفا کرد. 
فدراس��یون فوتب��ال کلمبیا طی بیانیه ای اعالم ک��رد: هرنان داریو گومز 
پ��س از تأمل بس��یار و در راس��تای منافع کش��ور، تیم فوتب��ال کلمبیا، 
فدراس��یون فوتب��ال، پش��تیبان های مال��ی و پذیرش پیامده��ای کاری 
 ک��ه انجام داده، اس��تعفانامه خ��ود را تقدی��م فدراس��یون فوتبال کرده

است. 
فدراس��یون بدین وسیله تأکید می کند که از این بابت متأسف است اما 
هرگونه خش��ونتی را از سوی مقامات، بازیکنان و مربیان رد می کند. بر 
پایه گزارش رویترز، فدراس��یون فوتبال کلمبیا ظ��رف 10 روز آینده با 
تمام اعضای خود جلسه ای فوق العاده در این خصوص برگزار خواهد 

کرد اما در حال حاضر این تیم مربی ندارد.

  طی پیامی باشگاه فوالد ماهان 
از محمد رضا ساكت تقدیر كرد

باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد ماهان س��پاهان طی پیامی از خدمات 
ارزشمند مدیر عامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 

تقدیر و قدردانی کرد. 
به گزارش س��ایت این باش��گاه؛ در بخش��ی از این پیام آمده است: پس 
از حمد و س��تایش پروردگار یکت��ا بر خود الزم می دانیم از زحمات و 
ت��الش بی ش��ائبه حضرتعالی در طول دوران خدمت گ��ذاری به مردم 
ایران اسالمی به ویژه طی نه سال اخیر که با حضور مقتدرانه و استادانه 
جنابعالی در س��مت مدیر عاملی باش��گاه پرافتخار فوالد مبارکه سپاهان 

همراه بود، تقدیر و سپاگذاری نماییم.
صمیمان��ه ب��ر ای��ن باوریم که حضور شایس��ته و ارزش��مند ش��ما در 
باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان این مجموعه را در مسیر حرفه ای قرار 
داده و تبدی��ل به الگویی مناس��ب برای س��ایر باش��گاه های ورزش��ی 
ای��ران نم��ود. در پای��ان از درگاه خداوند مهربان موفقی��ت روز افزون 
ش��ما را آرزو می نمایی��م. همچنی��ن این باش��گاه طی پیام��ی انتصاب 
 علیرضا رحیمی  را به عنوان مدیرعامل جدید باش��گاه س��پاهان تبریک 

گفت.

زرنگی تینا 
در فصل نقل و انتقاالت بسکتبال

فق��ط دو هفته تا پایان فص��ل نقل و انتقاالت لیگ برتر بس��کتبال باقی 
اس��ت و تنها تیمی که به صورت جدی وارد بازار خرید و فروش شده 

تیناست. 
با تعلل فدراسیون بسکتبال در اعالم فهرست بازیکنان سهمیه های ملی 
فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر بعد از گذشت یک ماه در سکوت کامل 
به روزهای پایانی نزدیک می ش��ود. به جز مه��رام که انصراف خود را 
اعالم کرده و بازیکنانش با وجود صحبت های ضد و نقیض مس��ئوالن 
مبنی بر بازگشت، تکلیف خود را نمی دانند و توزین الکتریک که حتی 
س��النی هم برای تمرین ندارد و بر س��ر دو راهی ماندن و رفتن اس��ت 
سایر تیم هایی که حضورشان در لیگ قطعی است هم هیچ اقدامی برای 

جذب بازیکن انجام نداده اند. 
تنها تیمی که از این فرصت بهترین اس��تفاده را کرده اس��ت تینا تیم تازه 
وارد اصفهانی اس��ت. هیچ نقل و انتقال رسمی در لیگ تاکنون صورت 
نگرفته اما تینا با اصغر کاردوست و مجید قاسم زاده قرارداد امضا کرده 
اس��ت و با جواد داوری هم به توافق رسیده است. داوری و کاردوست 
جزء بازیکنان س��همیه ملی الف و قاس��م زاده در بین گروه ب هستند. 
این تی��م هنوز دو فرصت دیگر برای ج��ذب بازیکنان ملی رده الف و 

ب دارد.

رقابت دیدنی سیسو و كشاورز در لیگ فوتسال
سیسو گران تر است یا كشاورز؟!

در حالی قرارداد محمد کش��اورز با باش��گاه گیتی پس��ند دو روز پیش 
به ثبت رس��ید که گفته می ش��ود ای��ن انتقال گران تری��ن انتقال تاریخ 
فوتسال ایران است. در میان بازیکنان برزیلی که گیتی پسند را در فصل 
جدید فوتس��ال باشگاه های کشور همراهی خواهند کرد محمد کشاورز 

می تواند بزرگ ترین خرید باشد. 
گفته می ش��ود کش��اورز بهترین عقب گیر ایران و برترین بازیکن جام 
باشگاه های آس��یا با بیش از 250 میلیون تومان به عنوان قرارداد و 100 
میلیون تومان به عنوان رضایت نامه به اصفهان آمده است که این انتقال 
از قرچک به اصفهان می تواند گران ترین انتقال تاریخ لیگ برتر فوتسال 
باش��د. اما فوالد ماهان رقیب سرس��خت گیتی پسند هم که از مشتریان 
پر و پا قرص کش��اورز بود موفق به جذب این بازیکن نشد و سیسوی 

برزیلی با بهترین عقب گیر دنیا را جذب کرد. 
ه��ر چند گفته می ش��ود قرارداد ثبت ش��ده کش��اورز در هیأت فوتبال 
 اصفه��ان گران ترین قرارداد تاریخ لیگ برتر فوتس��ال اس��ت اما به نظر 
نمی رس��د بهترین عقب گیر دنیا که امسال در ماهان توپ خواهد زد با 
رقمی کمتر به اصفهان آمده باشد. رقابت سیسو و کشاورز در طول لیگ 

هم دیدنی خواهد بود.

رحیمی: 
برنامه باشگاه 
سپاهان مانند قبل 
دنبال می شود

حسن اشجاری با پشت سر گذاشتن مدتی ناکامی با تیم 
اس��تیل آذین به اصفهان آمد و با س��پاهانی ها برای یک 
فصل به توافق رسید. اشجاری که هنوز طی این دو هفته 
همراه با تیمش در کسب نتیجه ناکام مانده است خود را 
ب��رای رویارویی با تیم نفت آبادان آماده می کند. وی در 
این ارتباط اظهار داش��ت: می دانم که تیم هنوز به شرایط 
آرمانی خود نرسیده اما مطمئنم که می توانیم پیروزی در 
ای��ن ب��ازی را از آن خود کنی��م و روی دور برد بیفتیم؛ 
س��پاهان تیم بزرگی اس��ت و از این هفته روی دور برد 

می افتد. 
وی افزود: من هنوز آن اشجاری سابق نیستم اما مطمئن 
باش��ید که به ش��رایط س��ابقم بازمی گردم و بار دیگر از 
س��پاهان به تیم ملی می پیوندم. وی در مورد بازی تیمش 
مقاب��ل صبای قم گفت: صبا در این ب��ازی تنها به دنبال 
وقت کش��ی بود؛ ویسی گفته که چیز خاصی از سپاهان 
ندیده، باید بگویم م��ا هم چیز خاصی از صبا ندیدیم و 
ویس��ی بهتر اس��ت به جای اظهار نظر در مورد تیم ما به 

مشکالت تیم خودش رسیدگی کند. 

مدافع تیم س��پاهان در مورد قضاوت داور مسابقه در این 
بازی و اعالم آفس��اید گل های بازیکنان سپاهان تصریح 
ک��رد: نمی خواهم در این مورد نظری بدهم اما کس��انی 
ک��ه موقعیت ها را دیده بودند، به من گفتند که آفس��اید 
نبوده است. از او در مورد عملکردش در دو بازی گذشته 
س��ئوال پرس��یدیم که بیان داش��ت:  قبول دارم که همان 
اشجاری سابق نیستم؛ در حالی که سایر بازیکنان تیم 48 
جلسه با تیم تمرین کرده اند، من تنها در 16 جلسه تمرینی 
شرکت کرده ام بنابراین برای رسیدن به شرایط مناسب به 

زمان احتیاج دارم. 
 اشجاری در مورد برخی اظهارنظرها که گفته می شود او 
عالقه بسیاری به حضور در ذوب آهن داشته اما ذوبی ها 
عالقه ای به جذب او نداشته اند، اضافه کرد: من حتی یک 
درصد هم به ذوب آهن فکر نمی کردم؛  برای این که بدانید 
راس��ت می گویم قرار بود من از نیم فصل سال گذشته به 
س��پاهان بپیوندم و حتی در روزه��ای پایان لیگ هم به 
ذوب آهن فکر نمی کردم چون س��پاهان بهترین تیم ایران 

است.

سپاهان بهترین تیم ایران است
اشجاری: هنوز آن اشجاری سابق نیستم

كاپیتان تیم دوچرخه سواری جوانه گلپایگان:
اگر حمایت شویم این تیم را بین المللی می کنیم

حسین آشنا:
نبرد تاکتیکی ابراهیم زاده و صالح دیدنی است

مجید صالح:
امشب درسی تازه از ابراهیم زاده می گیرم

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز با تأکید بر این که تیمش 
دیداری دش��وار مقابل ذوب آهن اصفه��ان پیش رو دارد، 
گف��ت: در این بازی درس��ی تازه از اس��تاد خود منصور 

ابراهیم زاده خواهم آموخت.
مجید صالح ضمن بیان این مطلب افزود: بازی بسیار سخت 
و دشواری را مقابل ذوب آهن پیش رو داریم. ذوب آهن 
یکی از بهترین و تاکتیکی ترین تیم های لیگ برتر اس��ت. 
من این را بدون توجه به ش��رایط فعلی جدول می گویم، 
 چ��را ک��ه در هفته ه��ای ابتدایی جدول ص��ورت واقعی 

ندارد.
وی در ادامه افزود: من به شرایط فعلی تیم ذوب آهن نگاه 
نمی کنم و اعتقاد دارم که اوج این تیم خوب را در آس��یا 
خواهیم دید. با این دیدگاه خود را آماده دیداری دش��وار 
مقابل ذوب آهن کرده ایم. سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز 
با یادآوری دوران حضور خود در تیم ذوب آهن گفت: به 
هر حال من س��ه س��ال در کنار تیم ذوب آهن بوده ام. 85 
درصد از ترکیب تیم ذوب آهن حفظ شده و تغییر آنچنانی 
نسبت به فصل گذشته نکرده است. صالح با تأکید بر این که 
ش��ناخت خوبی از تی��م ذوب آه��ن دارد، افزود: منصور 
ابراهیم زاده اس��تاد من اس��ت. او تبحری ویژه در استفاده 
از نفرات تیمش و تاکتیک های مختلف دارد. بدون ش��ک 

امشب درسی تازه از منصور ابراهیم زاده خواهم آموخت.
این که عنوان کردید به شرایط فعلی جدول نمی شود اعتماد 
کرد، آیا در خصوص تیم سایپا نیز صدق می کند؟ صالح 
در پاسخ به این پرس��ش گفت: به طور دقیق همین طور 
اس��ت. در ادامه لیگ مش��خص خواهد شد که تیم سایپا 

می تواند در باالی جدول بماند یا نه.
 وی با اش��اره ب��ه غیبت کری��م انصاری ف��رد در دیدار با 
ذوب آهن گفت: با توجه به غیبت انصار ی فرد که در بازی 
با شهرداری از زمین اخراج شد از وجود نفراتی دیگر در 
ترکیب تیم اس��تفاده خواهیم کرد. به غی��ر از انصاری فرد 
بازیکن مح��روم و مصدوم نداریم. س��رمربی تیم فوتبال 
س��ایپا با یادآوری این نکته که وجود ستاره ها را نمی توان 
در فوتب��ال کتمان کرد، افزود: ممکن بود انصاری فرد را به 
دلیل مصدومیت از دست بدهیم اما به ناچار او را در بازی 
با ذوب آهن به دلیل مصدومیت نخواهیم داش��ت. در تیم 
س��ایپا نفرات جایگزین خوبی هستند که می توانند جای 

خالی انصاری فرد را پر کنند.
تیم فوتبال ذوب آهن در چارچوب هفته س��وم مسابقات 
فوتبال لیگ برتر باش��گاه های کشور ساعت 22 امشب20 
مردادماه در ورزشگاه انقالب کرج مهمان تیم سایپای البرز 

خواهدبود. 

تی��م ج��وان جوان��ه گلپای��گان که ب��رای اولی��ن بار 
 حمای��ت دوچرخ��ه س��واران اصفهانی در لی��گ برتر 
باش��گاه های کش��ور را برعهده گرفته اس��ت در پایان 
دومی��ن مرحله این رقابت ها در مصاف با برترین های 
ای��ران عنوان چه��ارم را کس��ب کرد. حس��ین ناطقی 
مل��ی پوش ای��ن تیم کس��ب این عن��وان را ب��ه رغم 
 جوان بودن و مش��کالت بس��یار، ی��ک موفقیت بزرگ 

می داند.
ناطقی در پایان مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری 
باش��گاه های کشور در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: در 
مرحله اول لیگ به رغم مش��کالتی که داشتیم از جمله 
دیر رسیدن تجهیزاتی که قرار بود از ایتالیا وارد شود و 
کم سن و س��ال و بی تجربه بودن اکثریت اعضای تیم 

عنوان پنجم را کسب کردیم. 
وی ادام��ه داد: با رس��یدن تجهی��زات و حمایتی که از 
طرف باش��گاه جوانه و بانک ملی به عنوان اسپانس��ر و 
نکونام نماینده ورزش دوس��ت گلپایگان در مجلس به 
عن��وان حامی ویژه ش��د با جدیت بیش��تر تمرین برای 
مرحل��ه دوم را آغ��از کردیم و خدا را ش��کر به نتیجه 
دلخواهمان هم رس��یدیم و در رقابت ب��ا تیم هایی که 
ترکیب آنها را تمامًا ملی پوش��ان تش��کیل می دادند با 

یک پله صعود چهارم شدیم. 
ناطقی گفت: به جز عناوینی که در اومنیوم کسب کردم 
تی��م ما در ماده تیمی تعقیبی در رقابت با تیم دانش��گاه 
آزاد که ترکیب تیم ایران در مسابقات آسیایی گوانگجو 

را تش��کیل می داد و تیمی قدرتمند و با تجربه بود اول 
ش��د. این موفقیتی بزرگ اس��ت به خصوص برای تیم 

کم تجربه ما. 
ملی پوش دوچرخه سواری ایران گفت: تیم ما ترکیبی 
بوم��ی دارد اما با انگیزه هس��تیم و زمان��ی که حمایت 

مسئوالن همراه ما باشد موفق خواهیم شد. 
وی از برگزاری مرحله سوم رقابت ها بعد از ماه مبارک 
رمضان خبر داد و گفت: مرحله دوم جاده بعد از این ماه 
و مرحله آخر به احتمال زیاد مهر ماه برگزار می ش��ود. 
ت��ا آن زمان تمرینات خود را ب��ا قدرت ادامه می دهیم 
 و امیدواری��م در پای��ان س��کوی س��وم لی��گ از آن ما 

باشد. 
ناطقی از اقدام برای ثبت این تیم در فهرس��ت تیم های 
بی��ن الملل��ی خبر داد و اظهار داش��ت: اگر مس��ئوالن 
ورزش��ی استان و حامیان این تیم حمایت خود را ادامه 
دهن��د درصددیم ن��ام این تیم را برای ق��رار گرفتن در 
فهرست تیم های بین المللی به فدراسیون جهانی اعالم 
کنی��م تا از این پس در تورهای مختلف بین المللی هم 

شرکت کنیم. 
وی ب��ا بی��ان این که یک م��اه دیگر باید تی��م را برای 
رقابت ه��ای فصل بعد آماده کنیم گف��ت: این فصل با 
بضاع��ت کم نش��ان دادیم که می توانیم موفق باش��یم، 
پس این توانایی را داریم که به عنوان نماینده همیشگی 
دوچرخه سواری استان اصفهان در رقابت های مختلف 

شرکت کنیم.

دروازه بان تیم فوتبال س��ایپا با ابراز امیدواری از این که 
س��ایپا بتواند تیم ذوب آهن را در خانه شکس��ت دهد، 
نب��رد تاکتیکی صالح و ابراهی��م زاده را جالب و دیدنی 
دانست. حسین آشنا در مورد عملکرد تیم فوتبال سایپا 
در یازدهمی��ن دوره رقابت های لی��گ برتر ضمن بیان 
مطلب فوق گفت: ذوب آهن تیم قدرتمندی است ولی 
ما هم سایپا هس��تیم، ضمن این که نبرد تاکتیکی صالح 
و ابراهی��م زاده ک��ه  فصل قبل هم��کار بودند جالب و 

دیدنی است.
 وی ب��ا اب��راز امی��دواری از این ک��ه س��ایپا بتواند تیم 
ذوب آهن را در خانه شکس��ت دهد، خاطرنشان کرد: 
قطع��ًا با هدف پیروزی مقابل این تیم به میدان خواهیم 

رفت زیرا 3 امتیاز این مسابقات بسیار مهم است.
دروازه بان تیم فوتبال س��ایپا با اش��اره به این که اگر در 

دیدارهای خانگی پیروز ش��ویم و در بازی های خارج 
از خان��ه بازنده نباش��یم، قطعًا یک��ی از تیم  های صدر 
ج��دول خواهیم بود، اف��زود: این فرم��ول می  تواند به 
سایپا کمک کند تا امتیازهای الزم را حتی برای رسیدن 
ب��ه صدر جدول کس��ب کند، البته گاه��ی اوقات پیش 
 می آی��د ما بازن��ده هم ش��ویم که این طبیع��ت فوتبال

است.
آش��نا در م��ورد دو گل��ی ک��ه در دو ب��ازی برابر مس 
سرچش��مه و ش��هرداری تبری��ز دریافت ک��رد، گفت: 
خط دفاع س��ایپا از بهترین خطوط دفاعی لیگ اس��ت 
و مطمئ��ن باش��ید در آین��ده هماهنگ تر ه��م خواهد 
ش��د. م��ن و پیروز قربان��ی نیز تازه به جم��ع بازیکنان 
س��ایپا اضافه ش��دیم و قطعًا ش��رایط ما در آینده بهتر 

 

می شود.

زاینده رود
مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان اصفهان 
با اش��اره ب��ه این که این باش��گاه قائم به فرد 
نیس��ت و می تواند با مدیریت جدید قهرمان 
آسیا ش��ود، گفت: فشار، خس��تگی مفرط و 
شرایط جس��می عوامل اصلی اس��تعفایم از 

مدیرعاملی باشگاه سپاهان بود.
محمدرضا س��اکت پس از استعفا از مدیریت 
باشگاه سپاهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: 
از پنجم مردادماه سال 81 به عنوان مدیرعامل 
س��پاهان انتخاب شدم و س��ه دوره سه ساله 
با هیأت مدیره ه��ای مختلف در خدمت این 
باش��گاه بودم اما در نهای��ت در تاریخ پنجم 
مردادماه س��ال ج��اری اس��تعفایم را تقدیم 

س��میعی نژاد، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان کردم.

وی افزود: حتی سال گذشته چند بار بستری 
ش��دم و با توصیه پزشکان باید فشار کارم را 
کم می کردم. قبل از ش��روع لیگ هم استعفا 
داده ب��ودم اما در نهایت روز سه ش��نبه و طی 
صحبتی که با س��میعی نژاد و مدیران باشگاه 

داشتم، استعفایم پذیرفته شد.
مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان اضافه کرد: 
البته س��میعی نژاد از من قول گرفت همچنان 
به عنوان نایب رئیس و عضو هیأت رئیس��ه 
به فعالیتم در باش��گاه سپاهان ادامه دهم. من 
خودم را یک س��پاهانی می دان��م و به خاطر 
همی��ن موض��وع اظه��ار لطف دوس��تان را 

پذیرفته ام. از این به بعد در س��متی دیگر در 
باشگاه سپاهان فعالیت خواهم کرد.

خوشحالم یک سپاهانی اصیل جانشینم 
شد

وی در م��ورد انتخ��اب علیرض��ا رحیمی به 
عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان تأکید 
کرد: ایشان یک س��پاهانی اصیل است که به 
عنوان ورزشکار و مدیر تجربه خوبی در تیم 
سپاهان و بخش های مدیریتی ورزشی کشور 
دارد. این که مدیران سپاهان به این جمع بندی 
رسیدند و وی را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کردند، اتفاق بس��یار خوبی است و من بسیار 
خوش��حالم مدیرعاملی س��پاهان را به فردی 

بزرگ واگذار می کنم.
رحیم��ی می توان��د در س��پاهان موفق 

باشد 
س��اکت با بی��ان این که رحیم��ی می تواند در 
س��پاهان موفق باش��د، تصریح ک��رد: خدا را 
شکر در دوران فعالیتم در این باشگاه توانستم 
سپاهان را به عنوان پرافتخارترین و موفق ترین 
باش��گاه دهه 80 فوتبال ای��ران معرفی کنم و 
قطعاً با تالش مدیرعامل و مدیریت باش��گاه 
این موفقیت ها در ده��ه 90 هم ادامه خواهد 
داشت و سپاهان باز هم افتخارات گذشته را 

تکرار می کند.
حاللیت می طلبم

وی خاطرنش��ان ک��رد: باید از تمام کس��انی 
که در این س��ال ها به من و باش��گاه سپاهان 
کمک کردند از جمله مدیران کارخانه فوالد، 
اعضای مختلف هیأت مدیره، مدیران باشگاه، 
هواداران به خصوص رس��انه ها تش��کر ویژه 

داش��ته و از همه آنها حاللی��ت بطلبم اما من 
کماکان به عنوان فردی دلسوز در کنار باشگاه 

خواهم بود.
تاخیر در اس��تفا به دلیل حساس��یت 

مسابقات لیگ
مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان در پاسخ به 
این سئوال که واقعاً دلیل اصلی استعفای شما 
بیماری و فش��ار کار بوده است؟ تأکید کرد: 
شرایط نه چندان مساعد جسمی و فشارها و 
مصائب و مشکالت شخصی و خانوادگی که 
برایم پیش آمده، باعث ش��د از مدت ها پیش 
تصمیم به استعفا بگیرم اما به دلیل حساسیت 
دوران پیش از آغاز لیگ استعفایم را به تأخیر 

انداختم.
سپاهان قائم به شخص نیست 

وی یادآور شد: سپاهان قائم به شخص نیست 
یک س��ازمان بزرگ در قالب باشگاهی موفق 
است و قطعاً با برنامه ریزی و درایت مدیران 
جدی��د می تواند ضمن تک��رار موفقیت های 
گذش��ته در مس��ابقات فص��ل ج��اری لیگ 
قهرمانان آس��یا هم به عن��وان بزرگ قهرمانی 

دست یابد.
اخت��الف داش��تم، در هی��أت مدی��ره 

می ماندم؟
ساکت همچنین در پاس��خ به این سئوال که 
آیا اختالف شما با غالمحسین حسینی رئیس 
هیأت مدیره باشگاه عامل استعفا بوده؟ اظهار 
داشت: اگر اختالفی بود به عنوان نایب رئیس 
هیأت مدیره همکاریم را باشگاه سپاهان ادامه 
می دادم؟ شاید در مواردی اختالف نظر وجود 
داشته باشد، همان موضوعی که در گذشته هم 

بین من و اعضای هیأت مدیره وجود داشت، 
سر مسائل مختلف با هم بحث می کردیم و 
در مواردی اجماع وجود نداش��ت اما ما هیچ 

اختالفی با هم نداشتیم.
مشکلی برای ادامه همکاری با سازمان 

لیگ ندارم
وی خاطرنش��ان کرد: من عضو هیأت رئیسه 
سازمان لیگ هستم که در رأی گیری اخیر بار 
دیگر به این سمت انتخاب شدم. فکر نمی کنم 
پس از اس��تعفا مش��کلی برای همکاری ام با 

سازمان لیگ وجود داشته باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال نمی شوم

مدیرعامل پیش��ین باشگاه س��پاهان در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا قصد دارید برای پست 
ریاس��ت فدراس��یون فوتبال در انتخاب سال 
جاری این فدراس��یون ثبت نام کنید؟ گفت: 
در این س��ال ها انجام کارهای اجرایی من را 
فرسوده کرده و فشار زیادی به من وارد شده 
اس��ت. پس از نه سال کار اجرایی چند وقت 
می خواهم به کارهای ش��خصی ام بپردازم به 
همی��ن دلیل نمی خواهم ب��ه کارهای اجرایی 
بپ��ردازم و در انتخاب��ات فدراس��یون فوتبال 

شرکت نمی کنم.
محمدرض��ا س��اکت، مدیرعام��ل موفق دهه 
هش��تاد ایران در دوران مدیریتی خود تعامل 
خیلی خوبی با رسانه ها و خبرنگاران داشت 
و همان طور که وی در صحبت های خود از 
همه و رسانه ها یاد کرد ما نیز برای مدیرعامل 
سابق باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان آروزی 
س��المت و توفی��ق در برنامه ه��ای آت��ی را 

داریم.
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امام صادق)ع(:
به خداوند امیدوار باش، نه 
امیدی كه تو را به گناه وا دارد 
و از خدا بترس، نه ترسی كه 
تو را از او مأیوس گرداند.

مدی��ر کل میراث فرهنگي صنایع دس��تي و 
گردش��گري اس��تان اصفهان، گفت: میراث 
فرهنگ��ي اصفهان از عام��الن تخریب خانه 

تاریخي نواب صفوي شکایت کرد.
به گزارش ایمنا، اسفندیار حیدري پور با بیان 
این مطلب، افزود: در این راستا این اداره کل 
به استناد مواد 558 و 560 از قانون مجازات 
اسالمي نسبت به تعقیب و مجازات عامالن 
تخریب و به آتش کشیدن این خانه تاریخي 
اقدام نموده و به زودي پرونده ش��کایت از 
ای��ن افراد در دادس��راي عموم��ي و انقالب 

اصفهان بررسي خواهد شد.
خانه نواب صف��وي از جمله آثار تاریخي و 

ارزشمندي است که در ضلع جنوبي خیابان 
ابن س��ینا و در بافت تاریخي محله دردشت 
و در ابتداي غربي کوچه مسجد آقانور قرار 
دارد و در تاریخ 1384 به شماره 12124، در 
فهرست آثار تاریخي اصفهان به ثبت رسیده 

است. 
این خانه تاکنون چندین بار توسط برخي از 
تخریب گران می��راث فرهنگي که به اهمیت 
خانه هاي تاریخي آگاه نیستند، مورد تعرض 
و تخری��ب ق��رار گرفته و چند ش��ب پیش 
نی��ز قس��متي از این خانه تاریخ��ي به آتش 
کش��یده ش��د که با حضور به موقع مأموران 

آتش نشاني، این حریق خنثي شد.

 مدیرعامل انتش��ارات باربد از انتشار آلبوم 
اذان ه��اي معتبر دنیا به مناس��بت ماه مبارک 

رمضان خبر داد. 
 ب��ه گزارش ایرنا، حمید اس��فندیاري اظهار 
داشت: آلبوم اذان هاي معتبر ایران و جهان که 
 مجموعه اذان هاي معروف دنیاست، منتشر 
ش��د. وي گفت: اذان هایي از عبدالباس��ط، 
سعادتمند قومي، س��ید جواد ذبیحي، ودود 
 مؤذن زاده، سلیم مؤذن زاده، رحیم مؤذن زاده،

حس��ین صبحدل، تاج اصفهاني، ابوالحسن 
دماون��دي و عط��اء اله امی��دوار گلچیني از 
اذان هایي اس��ت که در آلبوم اذان هاي معتبر 
ایران و جهان گنجانده شده است. مدیرعامل 
انتش��ارات باربد ادامه داد: این آلبوم نس��خه 
کامل��ي اس��ت ک��ه در آن تمام��ي اذان هاي 
مع��روف و اذان هایي که به گوش بس��یاري 
آشناس��ت، از م��ؤذن ه��اي ای��ران و جهان 

گردآوري شده است.

زندگي بهلول به عنوان یکي از شخصیت هاي 
اس��المي در قالب نمای��ش رادیویي »بهلول 

عاقل« براي شنوندگان روایت مي شود. 
به گزارش ایرنا، بهلول با نام اصلي ابو وهیب 
بن عمرو صیرفي کوفي، از اندیشمندان سده 
دوم هج��ري اس��ت ک��ه در دوره خالفت 
هارون الرشید عباس��ي، در کوفه مي زیست. 
بهلول را فردي شیعه و از شاگردان حضرت 
ام��ام جعفر صادق)ع( مي دانن��د که وقتي از 
جانب خلیفه عباس��ي در معرض خطر قرار 
گرفت، خود را به جنون زد، اما در عین حال 

از اندرز مردم دست برنداشت. 
از بهل��ول داس��تان هاي ج��ذاب و اش��عار 

و جم��الت نغ��زي ک��ه منتس��ب ب��ه وي 
هس��تند، بر جاي مانده اس��ت. قرار اس��ت 
در نمای��ش رادیویي »بهلول عاقل« داس��تان 
 زندگ��ي او در قال��ب 10 قس��مت روای��ت

شود. 
فضاي داستان به دوران امامت حضرت امام 
محمدباق��ر)ع( و امام جعفر ص��ادق)ع( باز 
مي گردد و چگونگ��ي تغییر او از ابو وهیب 
 ب��ه بهلول، براي ش��نوندگان روایت خواهد
ش��د. قرار است این نمایش که سردبیري آن 
را جهانشاه آل محمود برعهده دارد، از بخش 
 نمایش امروز رادیو فرهنگ براي عالقه مندان

پخش شود.

نمایش��گاه خوشنویس��ی اک��و در چهارمین 
حض��ور خ��ود در کش��ورهای عض��و اکو، 
 ماه مب��ارک رمض��ان میهمان کش��ور ترکیه

می شود.
به گزارش مهر، نمایش��گاه خوشنویسی اکو 
در چهارمین دوره خود پس از تاجیکستان، 
افغانس��تان و ایران، نیمه ماه مبارک رمضان 
)24 م��رداد 1390( در کش��ور ترکی��ه برپا 

می شود.
این نمایش��گاه که به همت مؤسسه فرهنگی 
اک��و و مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ 
از  یک��ی  در  )ارس��یکا(،  ترکی��ه  اس��المی 
گالری های کاخ موزه دلمه باغچه اس��تانبول 
افتتاح می ش��ود، شامل 100 اثر خوشنویسی 
از استادان ایران، ترکیه، افغانستان و پاکستان 

خواهد بود. 
ق��رار اس��ت در ای��ن دوره از نمایش��گاه 
 خوشنویس��ی اک��و، 46 اث��ر از برترین آثار
37 خوش��نویس ایران��ی که بیش��تر خطوط 
نس��تعلیق و شکسته را در برمی گیرد، هشت 
اث��ر از ش��ش هنرمن��د افغان، ش��ش اثر از 

س��ه هنرمند پاکس��تانی و 40 اثر از استادان 
 خوشنویس��ی ترکیه ب��ر دیواره��ای گالری 

کاخ موزه دلمه باغچه بنشیند. 
هم��کاری فرهنگ��ی بین مؤسس��ه فرهنگی 
اک��و و مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ 
اسالمی ترکیه )ارسیکا( در پی تفاهم نامه ای 
انجام می ش��ود که این دو مؤسس��ه آبان ماه 
سال گذشته و به منظور گسترش فعالیت های 

فرهنگی امضا کردند.
 مؤسس��ه فرهنگ��ی اک��و قص��د دارد ب��ا 
برپایی جش��نواره ها و نمایش��گاه های هنری 
ریش��ه های  اک��و،  عض��و  کش��ورهای  در 
مش��ترک فرهنگ��ی و هنری این کش��ورها 
وح��دت  زمینه ه��ای  و  کن��د  تقوی��ت  را 
 فرهنگ��ی ای��ن کش��ورها را دوب��اره زن��ده

نماید. 
چهارمین دوره نمایش��گاه خوشنویسی اکو، 
روز 24 م��رداد 1390، همزم��ان با پانزدهم 
ماه مبارک رمضان افتتاح می ش��ود و تا اول 
ش��هریور در کاخ موزه دلمه باغچه استانبول 

برپا خواهد بود.

نویس��نده و تهیه کنن��ده برنامه »جس��تجوگران پارس��ه« از س��اخت این 
 مس��تند برای معرفی س��فرنامه نویس��ان غربی که از ایران نوشته اند، خبر

داد.
 عبدالمجی��د ارجمن��د، درباره این مس��تند به مهر گف��ت: این اثر مربوط 
به 18 نفر از س��فرنامه نویسانی اس��ت که طی 380 سال گذشته از ایران 
بازدید داش��ته اند. ما در تحقیقاتمان 18 نفر را انتخاب کردیم که با عشق 
و عالق��ه به ایران آمده و ره توشه ش��ان بیش از ه��ر چیز، فرهنگ و هنر 

ایرانی بوده است. 
آنها مفتون دوران تمدن قبل و بعد از اس��الم  س��رزمین ایران ش��ده و به 
فرهنگ آن عشق می ورزیدند. برخی حتی تا 20 سال در کشور ما زندگی 
 کرده یا حتی برای خود همس��ر ایرانی اختیار کرده  و در وصیت نامه شان
 آرزو کرده ان��د در ای��ران دفن ش��وند که این ها نش��انگر اوج ش��یفتگی

است.
ارجمن��د تصریح کرد: آثار این افراد نام ایران را به یادگار گذاش��ته و در 
کشورهای مختلف باعث شناس��ایی و معرفی ایران شده است. به عنوان 
مثال س��فرنامه نویسی از کش��ور سوئد 170 س��ال پیش با سفر به ایران 
کتابی درباره کویرها نوش��ته اس��ت که برای نگارش آن، از مناطق س��رد 
قطب ش��مال به گرم ترین نقط��ه زمین، کویر لوت، آمده و 18 س��ال در 

ایران مانده است. 
از دیگر عوامل این مجموعه، کارگردانی و تدوین: مهناز رکنی و فرش��اد 
اکتسابی، مدیرتولید: علیرضا علیمردانی، طراح لباس: احمد گلریز، طراح 

گریم: فریور معیری و برنامه ریز: روح اله کوه مسکن می باشند.

اسفندیار حیدری پور:

میراث فرهنگي از عامالن تخریب خانه
نواب صفوي شکایت کرد

انتشار آلبوم اذان هاي معتبر دنیا

اجراي نمایش رادیویي بهلول عاقل

ترکیه میزبان نمایشگاه خوشنویسی اکو می شود

در برنامه جستجوگران پارسه؛

روایت عشق غربی ها به ایران مستند شد

خبر

مدرس دانشگاه: 
 سینماي ایران حتي یك فیلم آخرالزماني تولید نکرده است 

محقق و مدرس دانش��گاه گفت: با گذش��ت 30 سال از پیروزي انقالب 
اسالمي، سینماگران ایراني براي مقابله با سینماي هالیوود حتي یک فیلم 

با مضمون آخرالزمان تولید نکرده اند. 
 به گزارش ایرنا، حجت االسالم عبدالحسین محمودي در برنامه »نشاني« 
ش��بکه 4، به بازخواني پرونده س��ینماي آخرالزماني در صنعت سینماي 

جهان پرداخت. 
این پژوهشگر مسائل دیني در پاسخ به اینکه چرا سینماي ایران به مفاهیم 
آخرالزماني نپرداخته اس��ت، گفت: این فیلم ها آثار گران قیمتي هستند و 

ساخت آن به خاطر هزینه هاي گزافي که دارند، سخت است. 
محمودي در ادامه افزود: البته بسیاري از سینماگران ایراني حال و حوصله 
مطالعه ندارند، ضمن آنکه حوزه علمیه نیز چندان به مسأله سینما نپرداخته 

است. 
وي با تأکید بر اینکه در حال حاضر بین سینماگران و حوزه هاي علمیه 
ی��ک فاصله و دیوار وجود دارد، اظهار داش��ت: وج��ود 6 هزار حدیث 
درباره امام عصر )عج(، مي تواند یک منبع عظیم را در اختیار سینماگران 

ایراني قرار دهد. 
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برخي از سینماگران نبود فیلمنامه خوب 
در زمین��ه آخرالزمان را عامل تولید نش��دن اینگونه آثار مي دانند، گفت: 
کارشناسان مؤسسات مهدویت باید این احادیث را به سینماگران عرضه 
کنند تا فعاالن سینمایي محتواي آن را با تکنیک و فن و هنر خود بیامیزند 

و فیلم تولید کنند. 
محمودي افزود: ما باید در این زمینه فیلم بسازیم و بگوییم تعریف دولت 

کریمه، آخرالزمان و مدینه فاضله از نظر شیعه چنین جایگاهي دارد. وي 
خاطر نش��ان کرد: از نگاه ش��یعه، در مدینه فاضله در دوران آخرالزمان 
عق��ل مردم کامل مي ش��ود که ای��ن تعریف با فضاي فیل��م هاي آخر 
الزماني هالیوودي تضاد دارد. این پژوهش��گر مسائل دیني درباره آثاري 
که سینماي غرب تحت عنوان آخرالزمان تولید مي کند، گفت:  فیلم هاي 
آخرالزماني هالیوود مي خواهند با تهدید و خش��ونت، در دل مردم رعب 
و وحشت ایجاد کنند. محمودي تأکید کرد: بسیاري از فیلم هاي سینمایي 
و مجموعه هاي تلویزیوني ایراني نیز به غلط این راه را رفته اند، در حالي 
که دین اس��الم مردم را به آرامش دعوت مي کند و این مفاهیم با دین و 

فرهنگ ما سازگار نیست. 
این پژوهش��گر مسائل دیني به تحلیل ویژگي هاي آثار سینماي غرب با 
مضمون آخرالزمان پرداخت و گفت: گزینشي بودن، یکي از رویکردهاي 
این فیلم هاس��ت که تالش مي کنند نشان دهند که یهود، قوم و نژاد برتر 
است. محمودي با بیان اینکه در اینگونه آثار نامي از خداوند متعال برده 
نمي شود، یادآور شد: در فیلم سینمایي »شاهزاده مصر و کتاب آفرینش« 
چن��د دیالوگ کوتاه درباره خ��دا وجود دارد، اما باز هم مي بینیم که خدا 
ضعیف اس��ت. وي افزود: سازندگان این آثار بر تفکر انسان محوري و 
اومانیستي تأکید دارند و معتقد به شعار بشر هست و دیگر هیچ هستند 
و به همین خاطر در اینگونه فیلم ها یک دانشمند به عنوان منجي مطرح 
مي شود. محمودي با بیان این که سینماي هالیوود بر اساس انسان محوري 
و حذف خدا بنا شده اظهار داشت:  در فیلم هاي آخر الزماني مانند »طالع 
نحس« و »مومیایي« گاهي ش��یطان، محور قرار داده مي شود. این محقق 

و مدرس دانشگاه، مبناي این فیلم ها را خرافه دانست و گفت: در عصر 
حاضر بیش��ترین القاي خرافه از سوي سینماي هالیوود شکل مي گیرد. 
وي ادامه داد: حتي در برخي فیلم ها به خدا پرخاش��گري مي کنند، یعني 
یک قهرمان با خدا در مي افتد و با نمایش یهودیت، تالش مي کنند دین 
و معنوی��ت و خدامحوري را حذف کنند. محم��ودي درباره چگونگي 
ش��کل گیري فیلم هاي آخرالزماني گفت: سینماي هالیوود ادوار مختلفي 
را گذرانده است؛ در یک مقطع این سینما دچار بحران اقتصادي شد و به 
همین خاطر متفکران این سینما براي رفع بحران، موضوعات جدیدي را 
مطرح کردند. وي اضافه کرد: آخرالزمان موضوعي است که همه مردم در 
آن سهیم هستند و فراگیري زیادي دارد، زیرا پایان جهان براي همه سئوال 
اس��ت و به همین خاطر فیلم هایي که به موضوع آخرالزمان پرداخته اند، 
پرفروش ش��دند. محمودي یادآور شد: از سال 1970 به بعد سینماگران 
متوجه ش��دند که نیاز به دین و معنویت در بین مردم در حال گسترش 
است و به همین خاطر، رویکرد آنان تبلیغ دیني شد که مدنظر آنان بود. 
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه آخرالزمان به عنوان یک ایدئولوژي 
دیني براي هالیوود مطرح اس��ت، گفت: س��ینماگران هالیوود با مشاهده 
عالقه مردم به سمت حقیقت، خرافه را به جاي حقیقت به مردم تحویل 
دادند. وي مبناي آثار علمي و تخیلي هالیوود را مبتني بر خرافه دانست 
و گفت: در حالي که دین مسائلي مانند طالع و نحس را نهي کرده است، 
س��ینماگران هالیوود در این عرصه فیلمسازي مي کنند. برنامه »نشاني« با 
هدف بررسي مفاهیم سینماي دیني از شنبه تا سه شنبه در ماه رمضان از 

شبکه چهار سیما روي آنتن مي رود.

محمود شالویی:
با انجمن های صنفی هنرمندان 

هیچ مشکلی نداریم!
 

مدیر کل مرکز هنرهای تجس��می معاونت امور 
هن��ری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با رد 
هرگونه اختالف ریشه ای و اساسی با تشکل های 
صنفی هنرهای تجسمی کشور، تأکید کرد: ارشاد، 
حامی تشکل های هنری است و این تشکل ها نیز 
هم��واره همراه و همکار ما در رویدادهای هنری 

بوده اند.
به گزارش ایمنا، محمود شالویی با بیان این مطلب 
به ایمنا گفت: ما تعاملمان را با تشکل های صنفی 
هر روز گسترش می دهیم و قطعاً توسعه هنرهای 
تجس��می بدون همراهی و همکاری تشکل ها و 

انجمن های هنری میسر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اختالفی هم اگر وجود دارد، 
ذاتی نیست و عمدتاً از اختالفات سلیقه ای ریشه  
می گیرد که قابل رفع اس��ت و گاهی هم ناشی از 
نوع سبک و متد هنری است که این هم قابلیت در 
کنار هم قرار گرفتن را دارد و اعتقاد دارم که ما هر 
چه به سمت همدلی نزدیک شویم، آثار و برکات 

آن را می توانیم در تمام رشته های هنری ببینیم.
مدیر کل مرکز هنرهای تجس��می معاونت امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، تأکید 
کرد: هنر، زبان مشترک همه ملت هاست و آمده 
تا آنه��ا را به هم پیوند دهد. اگر در محدوده های 
کوچک تر تعدادی از هنرمندان نتوانند در کنار هم 
بنشینند، آن وقت هنر رسالت خود را ایفا نکرده 
و بنابراین تالش ها باید به س��مت و سویی باشد 
که این حلقه های محبت و دوستی بیشتر تقویت 
ش��ود، ش��کل بگیرد و آینده هنری کشورمان از 

همین جا تأمین شود.
وی با رد ش��ائبه هرگونه دخالت وزارت ارشاد و 
انحصار طلبی این وزارت در امور نهادهای صنفی 
هنرهای تجسمی، تصریح کرد: چنین موضوعی 
وجود ندارد، ارشاد حامی این تشکل هاست. این 
تشکل ها هم همواره همراه و همکار ارشاد بوده اند 
و بسیاری از دو ساالنه های تجسمی، جشنواره ها 
و رویدادها را با همکاری همین تشکل ها برگزار 
می کنیم. برای مثال دو ساالنه نگارگری را در حالی 
فراخوانش را اعالم کردیم که با انجمن نگارگری 
ایران هماهنگ شدیم و مابقی رویدادها نیز چنین 
است، بنابراین ما آنها را به پذیرش چیزی، اجبار 

نمی کنیم.

عکس روز

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 8-6284167-0311  فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

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

شهرام کرمي، دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در خصوص جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان گفت: این جش��نواره پس از 17 دوره، به جایگاه 
مناسبي رسیده و توانسته بین هنرمندان و جشنواره هاي موضوعي، جاي 
خوب��ي باز کند و به عن��وان دبیر دوره هجدهم، تم��ام تالش خود را به 
کار خواه��م برد تا ای��ن رویداد در قیاس با دوره هاي قبل، رش��د کیفي 

محسوسي داشته باشد. 
وي اف��زود: بر خالف نگاه موجود در جامعه تئاتري که نمایش کودک و 
 نوجوان را نمایشي ساده مي پندارد، اینگونه نمایشي یکي از سخت ترین
گونه هاي هنر تئاتر در جهان ش��ناخته مي ش��ود، زیرا قابلیت آن بس��یار 
باالس��ت و تأثیرگذاري آن بر پرورش نس��ل آینده و همچنین تأثیر آن بر 

فرآیند جذب مخاطب به سالن هاي نمایشي، غیرقابل انکار است. 
کرمي خاطرنش��ان کرد: تا پیش از این، جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان 
 برآیند کارهاي اجرا ش��ده در سال گذشته خود بود که تجمیع بهترین ها
را در قال��ب جش��نواره ش��اهد بودی��م، ام��ا در دوره جدی��د، بخ��ش 
»چش��م انداز« ب��ه این رخداد اضافه ش��ده که طي آن ش��اهد تولید آثار 
 نمایش��ي جدید هس��تیم که پس از آن در طول س��ال، به اجراي عمومي

مي رسند. 
هجدهمین جش��نواره بی��ن المللي تئاتر کودک و نوجوان در س��ه بخش 
مس��ابقه  ایران، مسابقه بین الملل و مس��ابقه نمایشنامه نویسي از 14 تا 20 

آبان  ماه در شهر همدان برگزار مي شود.

 دبیر جشنواره تئاتر كودك ونوجوان: 
هجدهمین  جشنواره تئاتر کودك ونوجوان 

با دو بخش جدید برگزار مي شود

سال هاست که مخاطبان و منتقدان مشکل 
ب��زرگ فیلم های س��ینمای ای��ران را در 
 فیلمنامه می دانند. شخصیت پردازی های 
ضعیف، پایان های س��رهم بندی شده و 
منطق داستانی سست، بزرگ ترین نقاط 

ضعف فیلم ها به شمار می روند. 
 بعضی راه حل این مشکل را پیوند قوی 
تر بین س��ینما و ادبیات دانس��ته اند. آنها 
معتقدند با اقتباس از روی آثار ادبی بزرگ، 
س��ینمای ایران جان تازه ای می گیرد. به 
هرح��ال یک نگاه کلی به آثار اقتباس��ی 
سینمای ایران نشان می دهد که این ایده 
اشتباهی نیست. به همین مناسبت نگاهی 
انداخته ایم به مطرح ترین آثار س��ینمای 
ای��ران که از روی داس��تان های خارجی 

اقتباس شده اند. 
 ناخدا خورشید 

یکی از مهم ترین آثار س��ینمایی ایران از 
کارگردان بزرگی چون ناصر تقوایی است. 
فیلم برداش��تی آزاد از داس��تان »داشتن و 
نداشتن« ارنست همینگوی است. برداشت 
آزاد از داستان همینگوی و ایرانیزه کردن 
آن، قطعاً کار دشواری بوده که تقوایی به 
بهترین وجه از عه��ده آن برآمده. گویی 

که از اول ناخدا خورشید قهرمان داستان 
ب��وده و نه کاپیت��ان مورگان. »داش��تن و 
نداش��تن« با وجود قهرمانی چون کاپیتان 
مورگان، از آن دس��ته آثار ادبی است که 
 نظر سینماگران را به خود جلب می کند.
سال 1936 هاوارد هاکس فیلمی به همین 
نام با بازی همفری بوگارت س��اخت که 
ویلیام فالکنر، نویسنده معروف هم یکی 
از فیلمنامه نویسان آن بود. شگفت انگیز 
اس��ت که چط��ور تقوایی فض��ای رمان 
همینگ��وی را به جنوب ایران می آورد و 
موفق می شود آیین ها و سنن مردم جنوب 
را در فیلم بگنجاند و حتی اشاره ای هم به 
تاریخ ایران و موردی چون قتل حسنعلی 
منصور داشته باشد. تقوایی با سریالی که 
ساخته، فیلم »آرامش در حضور دیگران« 
)اقتباس از رمان غالمحسین ساعدی( و 
»ناخدا خورشید« بزرگ ترین کارگردان 

ایرانی در زمینه اقتباس است. 
 سارا 

اقتب��اس زیبای مهرجویی از نمایش��نامه 
»خانه عروس��ک« هنریک ایبسن سبب 
ش��د جایگاه بازیگری نیکی کریمی در 
سینمای ایران با همین فیلم تثبیت شود. 

نیکی کریمی در نقش سارا ظاهر می شود. 
قهرمان زن فیلم که برای نجات همسرش 
 از بیم��اری همه تالش��ش را م��ی کند،
 ام��ا مجبور می ش��ود که درای��ن باره به 
 او دروغ بگوی��د. زنی که به نظر می آید
ضعی��ف و کاماًل وابس��ته به ش��وهرش 
اس��ت، اما نشان می دهد که توانایی ها و 
قدرتمندی های زیادی دارد که می تواند 
مستقل از حمایت و حتی عشق همسرش 
سرپا بایس��تد و زندگی کند. سارا البته با 
قهرمان نمایشنامه ایبسن، نورا، تفاوت های 
 شخصیتی زیادی دارد که این تفاوت ها 
ریشه در فرهنگ و خاستگاه متفاوت این 

آدم ها دارد.
بعید است »سارا«ی مهرجویی را ببینید و 
به ذهنتان برسد که این فیلم اقتباسی از یک 
اثر خارجی است. این زن وفادار و تسلیم 
و مادر نمونه و شوهر اهل خانواده و کار، 
 نمونه عالی و مشخص اکثریت خانواده های
ایرانی اس��ت. نورای نمایشنامه در طول 
داس��تان بیش��تر طغیانی درونی دارد و با 
درونیات خودش درگیر است. سارا مظلوم 
 تر و ش��کننده تر از نورا به نظر می رسد.
از روی نمایشنامه ایبسن 5 6 اقتباس شده 
که معروف ترین آنها فیلمی به همین نام به 
کارگردانی پاتریک گارلند و با بازی آنتونی 

هاپکینز است. 
 پری 

فیلم »پری« مهرجویی اقتباس��ی از کتاب 
معروف جی.دی.سالینجر »فرانی و زویی« 
است. مهرجویی دعای رحمت عیسی در 
کتاب را به دعای شکر عرفا تغییر می دهد. 
هرچن��د در خود کتاب بیش��تر وقایع در 
داخل خانه می گذرد اما »فرانی و زویی« 
با وج��ود دیالوگ های پروپیمان قابلیت 
تصویری زیادی دارد که مهرجویی خیلی 
خوب از آن استفاده می کند. او سیمور و 
باد، برادرانی را که در کتاب فقط نامی از 
آنها برده می ش��ود تصویر می کند. زائر 
که در کتاب فقط در رویای فرانی وجود 
دارد، در فیل��م مهرجویی مجال تصویر 

شدن پیدا می کند. 
    خواهران غریب 

اثر دوس��ت داش��تنی کیومرث پوراحمد 

اقتباس��ی از کت��اب »خواه��ران غریب« 
اری��ش کس��تنر اس��ت. کت��اب اث��ری 
ب��رای ک��ودکان و نوجوانان اس��ت، اما 
فیلم با بازی خوب خس��رو ش��کیبایی 
دخ��ت پروی��ن  ش��یرین  حض��ور   و 
یزدانیان فیلمی فراگیرتر اس��ت و بزرگ 

ترها هم از دیدنش لذت می برند. 
 شب های روشن 

 اقتباس س��عید عقیقی از کتاب مش��هور
»ش��ب های سپید« داستایوسکی در میان 
این آثار شاید تنها فیلمی باشد که با وجود 
اش��عار فارس��ی زیادی که در آن خوانده 
ش��ده، اما حال و هوای ایرانی ندارد. این 
البته نقطه ضعفی هم برای فیلم محسوب 
نمی ش��ود، بلکه فقط یک ویژگی است. 
عقیقی بن مایه داس��تان داستایوسکی را 
برداشته و فقط دیالوگ های بین قهرمانان 

را تغییر داده است. 
سکانس آخر فیلم هم با پایان کتاب تفاوت 
دارد و به آن اضافه شده تا بیشتر باب ذائقه 
و طبع تماش��اگر ایرانی شود. »شب های 
روش��ن« با کارگردانی خ��وب مؤتمن و 
دیالوگ های ش��اعرانه عقیقی، تبدیل به 
بهترین اقتباس عاشقانه سینمای ایران شده 
است. سال ها پیش لوکینو ویسکونتی هم 
از روی کتاب »شب های سپید«شاهکاری 
با بازی ماریا ش��ل و مارچلو ماسترویانی 

ساخت. 
 اینجا بدون من 

فیلم بهرام توکلی، همان داستان »باغ وحش 
شیشه ای« تنسی ویلیامز را با تغییراتی در 
جزئیات کامال به فرهنگ ایرانی نزدیک 
کرده اس��ت. البته بازی فاطمه معتمدآریا 
در نقش مادر هم در ایرانی کردن حال و 

هوای کار اهمیت زیادی داشته.
تعلیق در فضای بی��ن رویا و واقعیت در 
فیلم مجال بیشتری برای بروز پیدا کرده. 
توکلی که خودش قباًل در عرصه ادبیات 
فعال بوده، اقتباس بس��یار خوبی از روی 
نمایشنامه نوشته و کدهای اصلی آن مانند 
آن عروسک های شیشه ای را حفظ کرده، 
گرچه تأکیدش روی آنها کمتر و بیش��تر 
روی روابط مادر و دختر و خواهر و برادر 

است.

سینما اقتباس؛ پیوند بین سینما و ادبیات
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