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پنجمین  و  بیست  اجرایی  مدیر 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان گفت: مباحث مربوط به 
لغو برگزاری جشنواره در اصفهان 
باشید  مطمئن  و  نیست  جدی 
می ماند.  شهر  این  در  جشنواره 

سید مجتبی شهیدی در نشستی خبری که در دبیرخانه جشنواره واقع در 
موزه معاصر استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: استان اصفهان در طول 

مدت برگزاری جشنواره فیلم کودک...

خانه تاریخی زهتاب بازمانده از 
اواخر دوران قاجار که در فهرست 
بود،  ثبت شده  نیز  تاریخی  آثار 
تاریخی  این خانه  تخریب شد. 
در شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، 
بصیری  کوچه  شهشهان،  محله 
قرار داشت که به دست عوامل 

ناشناس و در بی خبری سازمان میراث...

قایقران��ی  هی��أت  رئی��س 
گفت:  بختی��اری  و  چهارمحال 
یک��ی از داوران زن قایقران این 
استان قضاوت مسابقات آسیایی 
قایقرانی را برعهده گرفته است. 
ابراهی��م ش��فقت در گفتگ��و با 

فارس اظهار داش��ت: پگاه ش��یریان داور بین المللی اس��تان از سوي 
فدراسیون قایقراني آسیا ...

 خانه تاریخی زهتاب در اصفهان
تخریب شد

جشنواره فیلم کودک 
در اصفهان، ماندنی است

فرهنگ و هنر    صفحه 5

 بانوی قایقران چهارمحالی
 در مسابقات آسیایی پرچم می زند

میراث فرهنگي   صفحه6 

 ورزش    صفحه 7

دبیر انجمن صنفی مرغ داران استان خبر داد:

30 درصد مرغداری های اصفهان تعطیل شدند
گفت: اصفهان  استان  مرغ داران  صنفی  انجمن  دبیر    
به  اصفهان  استان  در  مرغ  تولید  واحدهای  درصد   30
کنار  رقابت  و  تولید  صحنه  از  هزینه ها  افزایش  دلیل 

رفته اند.
از  یکی  داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  پاکزاد  بهرام 
دالیل بروز نوسانات در نرخ تخم مرغ را شیوع بیماری 

آنفلوانزای مرغی در کشور اعالم کرده اند که این بیماری 
تاکنون در مرغ های تخم گذار بروز کرده و در مرغ های 

گوشتی مشاهده نشده است.

دلیل  به  کشور  در  تخم مرغ  نرخ  افزایش  افزود:  وی 
دلیل  به  و  است  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  نوسانات 

صفحه 3دشواری واردات این محصول ...

از هفته جاري در اصفهان؛

طرح زوج و فرد جدي مي شود
صفحه 2

صفـحهصفـحه

سید مهدی بازارگرد:

قهرمانی، 
قابل پیش بینی نیست 

به مناسبت روز جهاني نابینايان

 آنان كه
 با چشم دل مي بینند

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم موسسه صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد 

به اطالع می رساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس تصمیمات 
هیأت محترم عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، به منظور پرداخت به موقع مستمری عزیزان بازنشسته، در اول 
هر ماه نسبت به پرداخت سهم تعیین شده خود در خصوص تأمین بودجه 
لحاظ حقوقی  از  که  فوالد  کارکنان  بازنشستگی  و  حمایت  موسسه صندوق 
نماید  می  اعالم  بدینوسیله  لذا  نماید.  می  اقدام  دارد،  مستقلی  ماهیت 
چنانچه سئواالت و یا ابهامی در این خصوص وجود دارد می توانند از طریق 

مسئولین محترم آن موسسه پیگیری نمایند.

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

فراخوان شناسایی 1
خرید و اجرای جرم ریزی نسوز کف کوره 1-25-90بین المللی

90/8/239/9/23نورد 300 و 500

139-90مناقصه2
نگهداری، حفاظت و عملیات مربوط به فضای 

سبز خارج از فنس کارخانه و تاسیسات 
شبکه آبرسانی مربوطه

90/7/2790/8/7

90/7/3090/8/15خرید 33 ردیف مواد نسوز120-90مناقصه3

اطالعیه 

آگهی فراخوان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

مدیریت امور اداری ذوب آهن اصفهان 

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها.

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت 
اداری روز پنج شنبه 1390/7/28.

3- مهلت تحویل اسناد و پیشنهادات: از تاریخ 1390/7/30 تا پایان 
وقت اداری روز پنج شنبه 1390/8/12 و زمان بازگشایی روز شنبه 
مورخ 1390/8/14 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره 

کل می باشد.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  دبیرخانه  مناقصه:  اسناد  تحویل  محل   -4

آبخیزداری استان اصفهان.
5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

و تایید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
به  یا واریز وجه  بانکی  نامه  6- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت 
حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک 
کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان مربوطه تایید گردد در غیر این صورت پاکت 

پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمناً لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1 – زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

روابط عمومی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان اصفهان 

)نوبت اول(

م الف/1077

م الف/10693

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ سپرده مبلغ برآورد )ریال(کار

)ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز

1

نهالکاری در 
عرصه های بیابانی 
دشت سجزی به 

مساحت 900 هکتار

شهرستان 
اصفهان

از تاریخ تنظیم 
قرارداد 
تا لغایت 

92/7/30

5 کشاورزی1/053/000/0009/660/000

نوبت اول
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شهادت عضو دفتر آیت ا... سیستانی در کربال 
ش��یخ مهند المعمار عضو دفتر آیت ا... سیس��تانی مرجع 
تقلید ش��یعیان عراق توسط گروهی مسلح در کربال ترور 

شد.
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری براثا، ش��یخ 
 مهن��د المعم��ار پ��س از اقامه نم��از در کرب��الی معلی 

ترور شد.
وی پس از اقامه نماز عش��اء در یک��ی از مناطق نزدیک 

ب��ه مح��ل حادثه بود که به هنگام بازگش��ت به منزل همراه یک��ی از همراهان خود 
موس��وم به محمد مصلح به ش��هادت رس��ید. بنا بر اعالم ش��اهدان عینی، گروهی 
مس��لح با س��الح صدا خفه کن در مقابل منزل ش��یخ مهند کمین کرده بودند که به 
 محض انجام مأموریت ترور بالفاصله از محل حادثه فرار کردند. برخی شاهدان نیز 
می گویند که ش��یخ مهند هنگام خروج از مس��جد جامع حی الش��هدا توس��ط یک 
 گروه تروریس��تی سوار بر خودروی لوکس هدف تیراندازی با اسلحه صدا خفه کن 
 قرار گرفت. خاطرنش��ان می ش��ود که ش��یخ مهن��د المعمار یک��ی از معتمدان دفتر

 آیت ا... سیستانی در کربال بود.

دقیق  نظارت  گفت:  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزیر 
نباید منجر به رکود در سیستم بانکي شود. به گزارش 
ایرنا، سید شمس الدین حسیني در آیین معارفه فرشاد 
باید  داشت:  اظهار  ملي،  بانک  عامل  مدیر  حیدري 
بانک ها  با صرف ساعات بیشتر میزان دقت را در 

افزایش داد. 
وي ادامه داد: اگر نظارت در سیستم بانکي چند الیه 
و مطمئن نشود همچنان دغدغه در این شبکه وجود 

دارد. 
حسیني با تأکید برافزایش مراودات بانک ها با بانک 
مرکزي،  اظهار داشت: هر چه اطالعات سریع تر به 
افزایش  ها  نظارت  میزان  شود؛  ارائه  مرکزي   بانک 

مي یابد. 
وي با بیان آن که،  بانک ملي در هشتاد و سومین سال 
فعالیت خود شرایط خاص و ویژه اي دارد؛ گفت: 
تاکنون 27 مدیر عامل در بانک ملي حضور یافته اند 

و بر همین اساس هر سه سال یکبار مدیر عامل بانک 
ملي تغییر کرده است. 

حسیني،  منابع بانک ملي را 67 هزار میلیارد تومان 
مقابل  در  بانک  این  مصارف  افزود:  و  کرد   اعالم 
63 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است و بر همین 
اساس مي توان این بانک را بانکي مقتدر و منحصر به 

فرد در خاور میانه نامید. 
که  کرد  تصریح  دارایي  و  اقتصادي   وزیرامور 
سپرده هاي موثر این بانک در شش ماهه ابتداي سال 
جاري 15/5 درصد و سپرده هاي بلند مدت نیز بیش 

از 18 درصد رشد داشته است. 
حسیني گفت: این بانک از ابتداي سال جاري تاکنون 
سه هزار میلیارد تومان از بدهي خود به بانک مرکزي 
را پرداخت کرده است.  وي با بیان آن که،  بانک ملي 
در کانون توجهات جامعه و ارکان مختلف حاکمیت 
است؛ افزود: بانک ملي باید در سه دسته فعالیت هاي 

توسعه اي،  اقتصادي و اجتماعي فعال باشد. 
بانک  طرفي  از  گفت:  دولت  اقتصادي  سخنگوي 
در  کننده  تسهیل  نقش  و  است  تجاري  بانکي   ملي 
باید  نیز  از سویي  دارد و  را  اقتصادي  فعالیت هاي 

پوشش هاي اجتماعي را مد نظر قرار دهد. 
حسیني، قرض الحسنه را از مقدس ترین رویه ها 
در نظام بانکي دانست و افزود: فعالیت بانک ملي در 
سال جاري در بخش قرض الحسنه 23 درصد رشد 

داشته است. 
وي در مورد گزارشات بانک جهاني گفت: هر چند 
المللي پول  گزارشات بانک جهاني و صندوق بین 
در مورد ایران با عناد همراه است اما بنابر گزارش 
و اعتراف بانک جهاني، ایران دومین قطب رشد در 
خاورمیانه براي دهه آتي معرفي شده است و دستیابي 
به این امر با معطوف شدن به زیر ساخت هاي فیزیکي 

و اجتماعي امکان پذیر مي شود. 

حسیني در مورد اخالل مالي انجام شده نیز گفت: 
آنچه این امر را براي مردم تلخ کرد، آن است که وجوه 
زیادي به گروهي خاص پرداخت شده اما بیشتر مردم 
براي دریافت تسهیالت خرد با مشکل روبه رو هستند 
و مردم از این که بانک ملي چنین ریسکي بزرگي را 

پذیرفته است گله مند هستند. 
وي تأکید کرد: باید نیاز هاي اجتماعي را با در نظر 
گرفتن عقود و ضوابط با سهولت انجام داد و بانک 
ملي نیز با توجه به این که بانکي تجاري است، به 
گزارش هاي نهادهاي حسابرسي توجه بیشتري داشته 

باشد. 
وزیر امور اقتصادي و دارایي با بیان آن که،  وزارت 
و صادرات  ملي  هاي  بانک  به  در سال 89  اقتصاد 
این  اگر  بود،گفت:  داده  تذکر  گروه  این  مورد   در 
بانک ها به این امر توجه مي کردند، هم اکنون این 

مشکل وجود نداشت. 

سراسری

وزیر اقتصاد:

نظارت دقیق منجر به ركود در سیستم بانكي نشود

معظم  هاي  خانواده  دیدار  در  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
تأکید کردند: روحیه  ایثارگران و جانبازان کرمانشاه  شهدا، 
هیچ  و  است  ملت  و  کشور  یک  بخش  نجات  ایثارگري 
عظمت و  عزت  به  ایثارگري  روحیه  بدون  اي   جامعه 

 نمي رسد.
رهبري،  معظم  مقام  دفتر  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
خانواده هاي معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان کرمانشاه در 
فضایي معطر به عطر شهدا و یاد و خاطره جانفشاني آنان، 

با حضرت آیت ا... خامنه اي دیدار کردند. 
با  دیدار  مراسم،  این  در  اسالمي  انقالب  معظم   رهبر 
خانواده هاي شهدا، ایثارگران و جانبازان را یکي از با عظمت 
ایثارگري  روحیه  کردند:  تأکید  و  دانستند  دیدارها  ترین 
اي  جامعه  هیچ  و  است  ملت  و  کشور  یک  بخش  نجات 

بدون روحیه ایثارگري به عزت و عظمت نمي رسد.
روحیه  جهات  و  ابعاد  از  یکي  که  این  بر  تأکید  با  ایشان 

است،  وظیفه  به  عمل  و  لحظه  نیاز  شناخت  ایثارگرانه، 
و  شهداء  موقعیت شناسي  و  هوشمندي  کیمیاي  افزودند: 
به عنوان یک درس  نقطه برجسته اي است که  ایثارگران، 

بزرگ، همواره مورد نیاز کشور است. 
و  جامعه  در  غفلت  بروز  اسالمي،  انقالب  معظم  رهبر 
تشخیص ندادن نیاز لحظه را نتیجه استفاده نکردن از ظرفیت 
دانستند و خاطرنشان کردند: حصار مستحکم  مردم  عظیم 
از  کشور  نجات  و  ملت  یک  عزت  و  هویت  از  دفاع   در 
به  آگاهانه  دادن  نقش  و  مردم  آگاهي  گرو  در  ها،  توطئه 

آنان است. 
ایران،  نظام  کردند:  تصریح  اي  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
جمهوري اسالمي به معناي مردم ساالري اسالمي است که 
و  ها  عرصه  همه  در  مردم  واقعي  آفریني  نقش  آن  الزمه 

استفاده غیر صوري از ظرفیت مردم است. 
شهدا،  هاي  خانواده  بصیرت  و  صبر  از  تجلیل  با  ایشان 

بصیرت  و  صبر  کردند:  خاطرنشان  جانبازان،  و  ایثارگران 
یگانه عامل رسیدن به قله ها است و اگر ملتي داراي این دو 
بود، بی شک در تشخیص هدف ها و مسیر  ویژگي ممتاز 
نخواهد و سردرگمي  تردید  دچار  ها  این هدف  به   رسیدن 

 شد. 
نافذ  یادآوري نگاه بصیر و  با  انقالب اسالمي  رهبر فرزانه 
ظاهر در  چیز  همه  که  هنگامي  افزودند:  راحل)ره(   امام 
 ناامید کننده و غیر قابل دست یافتني بود، امام بزرگوار )ره( 
امید و پیشرفت و موفقیت مي گفتند و در نهایت هم،  از 

همه ناباورانه، شاهد تحقق این سخنان بودند. 
شدن  تر  پیچیده  به  اشاره  با  اي  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
هنگام  به  وظیفه شناسی  و  هوشمندي  مسائل،  و  تحوالت 
نیاز را بسیار ضروري خواندند و تأکید کردند که به لطف 
خداوند امروز هوشمندي مردم متعهد، مؤمن و معتقد ایران 

و پایبندي آنان به آرمان ها بسیار زیاد است. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در سفر به کرمانشاه:

جامعه بدون روحیه ایثارگري به عزت و عظمت نمي رسد

خبر

در گفتگو با بی بی سی مطرح شد:
انتخابات در روسیه وجود 

خارجی ندارد
قهرمان سابق شطرنج جهان و جدی ترین منتقد این 
روزهای کرملین در مصاحبه ای افشاگرانه به تشریح 
اقدام پوتین برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری 

روسیه پرداخت.
با  گفتگو  در  کاسپاروف  گری  مهر،  گزارش   به 
تمایل  مورد  در  روسیه  در  کسی  گفت:  بی.بی.سی 
والدیمیر پوتین برای بازگشت به مقام ریاست جمهوری 
شک نداشت. سئوال این بود که آیا دیمیتری مدودف، 
رئیس جمهوری فعلی، سر راه این سیاستمدار جودوکار 

می ایستد یا نه. 
ولی کاسپاروف حاضر نیست درباره بازگشت پوتین به 
قدرت صحبت کند. او معتقد است پوتین هرگز قدرت 
را ترک نکرده که حاال بشود از برگشتش حرف زد 
ولی گفت: وقتی او در سال 2008 و به طور رسمی از 
رأس قدرت در روسیه کنار رفت، واقعیت امور هیچ 
فرقی نکرد. همه چیز همچنان در کنترلش ماند. هنوز 
هم همینطور است. تنها فرقش این است که حاال پوتین 
به هر دلیلی تصمیم گرفته در ظاهر هم به رأس قدرت 

برگردد. همین!
در انتخابات قبلی، جبهه روسیه واحد متعلق به پوتین، 
بیش از 70 درصد آرا را به دست آورد. ولی از نگاه 
 کاسپاروف، برای فهم نتایج انتخابات روسیه باید شرایط 
برگزاری آن را در نظر گرفت. وی گفت: باید به شما 
یادآوری کنم که حسنی مبارک هم در مصر 90 درصد 
آراء را به دست می آورد. اگر می  خواهید از عباراتی 
مثل رأی و انتخابات و کارزار انتخاباتی در مورد روسیه 
استفاده کنید، باید به یاد داشته باشید که در روسیه پوتین 
به هیچوجه چنین فضای سیاسی وجود ندارد. فقط 
هفت حزب هستند که اجازه فعالیت سیاسی دارند. بعد 
از این که در سال 200۴، پارلمان دست نشانده قوانین 
سختگیرانه ایجاد احزاب سیاسی را تصویب کرد، حتی 
یک حزب سیاسی جدید هم ثبت نشده است. نه لیبرال، 
نه محافظه کار، نه ملی گرا، نه دست چپی. هیچ حزبی! 
یادتان نرود که در بسیاری از حوزه های انتخاباتی، پوتین 

و دوستانش صد درصد آرا را به دست آورده بودند!
پیرشدن با پوتین 

گری کاسپاروف شش سال پیش، از دنیای شطرنج 
خداحافظی کرد تا تمام وقتش را صرف سیاست کند. 
او در این سال ها از پر سر و صدا ترین مخالفان پوتین 

بوده است.
کاسپاروف در این باره گفت: مشکالت روسیه درست 
مثل مشکالت کشورهایی است که در آنها رهبران مدتی 
 طوالنی و در نبود فرآیندهای دموکراتیک در قدرت 
این دسته کشور ها، زمینه فساد فراهم  می  مانند. در 
است. امروز، در روسیه پوتین، فساد دیگر بخشی از 
مشکل نیست. فساد خودش به بخشی از نظام سیاسی 
تبدیل شده است. این نظام در درازمدت بی شک از کار 
خواهد افتاد. چون با وجود قیمت باالی نفت، فاصله 
 بین فقیر و غنی در دولت پوتین بیشتر شده است. 
نتیجه حکمرانی  این  پوتین، چون  دولت  گویم  می  
پوتین از 2000 تا 2008 نیست. بلکه نتیجه حکمرانی 
مطلق پوتین از 2000 تا همین حاالست. کابینه او هیچ 
زیرساخت های  بازسازی  برای  توجهی  قابل  اقدام 
اقتصاد روسیه انجام نداده. درآمدهای باالی نفتی در 
 خود روسیه سرمایه گذاری نشده و از جاهای دیگر 

سر درآورده است.
در اواخر سال 2008، با اصالح قانون اساسی روسیه، 
دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال 
نگرانی  می شود  بهتر  ترتیب  این  به  یافت.  افزایش 
مخالفان پوتین را درک کرد. او به طور قانونی می تواند 

تا سال 202۴ بر روسیه حکمرانی کند.
 پیش بینی حرکت بعدی پوتین

در شطرنج حرفه  ای پیش بینی چند حرکت بعدی 
حریف معمول است. کاسپاروف که در طول دوران 
حرفه  ای خود با بعضی از قوی ترین ابررایانه های 
روز مسابقه می  داد، بیش از هر شطرنج باز دیگری 
به این توانایی محتاج بود. اما حاال حاضر نیست نتایج 
انتخابات سال آینده را پیش بینی کند. وی گفت: باید 
دوباره حرفتان را تصحیح کنم. از عبارت انتخابات برای 
توصیف اتفاقی که در روسیه می  افتد استفاده نکنید. 
سال دیگر پوتین به صورت رسمی به مقام ریاست 
جمهوری برمی گردد. شاید هم الزم نباشد تا مارس 

سال آینده صبر کنیم.
  به احتمال زیاد تا آخر همین امسال مدودف اخراج 
می  شود و پوتین در مقام کفیل ریاست جمهوری در 

انتخاباتی نمایشی شرکت می  کند.
 تغییر در روسیه اجتناب ناپذیر است،   همان طور که 
در کشورهای عربی و دیگر کشورهای غیردموکراتیک 
اجتناب ناپذیر بود. ولی متأسفانه در تمام این سال ها 
که پوتین برای دستیابی به ریاست جمهوری مادام العمر 
تالش می  کرد، ما فرصت را برای اصالحات صلح آمیز 

در روسیه از دست دادیم.
کاسپاروف همیشه این قدر به آینده سیاسی روسیه 
نامزدی  برای  که  وقتی  پیش،  سال  سه  نبود.  بدبین 
تالش  جمهوری 2008روسیه  ریاست  انتخابات   در 
می  کرد، شور و هیجان بیشتری داشت. با این حال او 
از شرکت در انتخابات به یک دلیل ساده بازماند، این 
که برای نامزد شدن باید امضای 500 شهروند روسی را 
جمع می  کرد و مقامات روسی به او مجوز اجاره یک 

سالن 500 نفره را ندادند.
 سه سال پس از آن روزهای تلخ، سقف آرزوهای 

قهرمان شطرنج جهان به شدت پایین آمده است.
 با همه این حرف ها، نظرسنجی ها نشان می  دهد 
۴0 درصد از رأی دهندگان روسی از برگشت والدیمیر 
پوتین به ریاست جمهوری حمایت می  کنند. او بر 
این اساس هنوز هم محبوب ترین سیاستمدار روسی 
است. این حرف را به کاسپاروف یادآوری می  کنیم 
و او که به سختی می  تواند نیشخندش را پنهان کند، 
به سرعت جواب می دهد: افکار عمومی از مبارک و 
 قذافی هم حمایت می  کردند. آن هم با چه درصدهای

 باالیی! 

نصف النهاز

وقوع حادثه تروریستی در آمریکا
تیراندازی یک مرد مسلح در سالن آرایشی در کالیفرنیای 
جنوب��ی از ایال��ت ه��ای آمریکا هش��ت کش��ته به جای 

گذاشت.
به گزارش آسوش��یتدپرس، این مرد مس��لح پس از آتش 
گشودن به سوی جمعیت حاضر در یک سالن آرایش در 
سیل بیچ، شهر کوچکی واقع در کالیفرنیای جنوبی، اقدام 
به فرار با یک کامیون کرد. براین اس��اس به فاصله اندکی 

پ��س از ای��ن حمله، پلیس عامل آن را کمی دورتر از مح��ل تیراندازی متوقف و به 
دلیل داشتن سالح غیرمجاز بازداشت کرد. در این تیراندازی هشت نفر از جمله دو 
مرد و شش زن کشته و شمار دیگری نیز مجروح شدند که حال یکی از آنان بسیار 
وخیم گزارش شده است. به گفته یک فرد آگاه، عامل این حمله که مردی ۴2 ساله 
اس��ت، همسر سابق یکی از افراد شاغل در این سالن بوده و این اقدام تروریستی را 

به دلیل اختالف با وی انجام داده است.
 شهر ساحلی سیل بیچ 9 هزار سکنه دارد و یکی از پایگاه های تسلیحاتی نیروی دریایی 

آمریکا در آن واقع است، به طوری که دو سوم مساحت آن را تشکیل می دهد..

باال گرفتن تنش بین اندونزی و مالزی
پس از مطرح شدن مسأله اشغال بخشی از خاک اندونزی 
توسط مالزی از سوی برخی نمایندگان مجلس این کشور، 
تجمع مردم معترض در مقابل س��فارت مالزی در جاکارتا 

این تنش را وارد مرحله جدیدی کرد.
 ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ر جاکارت��ا گلوب، ای��ن تجمع 
اعتراض آمیز با دخالت پلیس به خش��ونت کش��یده ش��د 
و باعث آس��یب دیدن نگهبانی جلوی ساختمان سفارت 

مالزی ش��د. پیش از این چند تن از نمایندگان مجلس اندونزی با بیان این که هزار 
و ۴00 هکتار از خاک اندونزی در معرض خطر از دس��ت رفتن و اش��غال توس��ط 
مالزی اس��ت خواس��تار موضع گیری سرس��ختانه دولت اندونزی در این خصوص 
ش��دند. ادعایی که وزیر امور خارجه اندونزی آن را رد کرده و از آن به عنوان یک 
س��وء تفاهم و اظهار نظر شخصی یاد کرده است. همچنین با افزایش تنش، سفارت 
مالزی در اندونزی در اطالعیه ای از دانشجویان مالزیایی در اندونزی خواسته است 
از بیرون آمدن از محل سکونت خود اجتناب کنند مگر به صورت گروهی و تا پیش 

از تاریک شدن هوا به منازل خود بازگردند.

جهان نما 

آگهی مزایده عمومی 
)شماره 90-13(

جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظ��ر دارد بهره برداری از مجموعه اس��تخر 
سرپوش��یده خود واقع در جمعیت هالل احمر شهرس��تان دهاقان به آدرس دهاقان 

– بلوار جهانگیر خان قش��قایی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره از تاریخ 90/8/5 
به مدت دو سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مزایده  می توانند 
ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 90/7/27 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش 
واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر 

کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان مراجعه نمایند.
قیمت پایه اجاره بها ماهیانه: 24/500/000 ریال.

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا تاریخ 90/7/30.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

به اسناد ارسالی ناقص و یا اسناد ارسالی پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاون اداری و پشتیبانی 

مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي اسالمي استانداري اصفهان 
کشور  هاي  شهرداري  دستاوردهاي  نمایشگاه  در  استان  گفت: 

داراي غرفه اي با مساحت یک هزار متر مربع است.
به گزارش ایرنا، سعید ذاکر اصفهاني در همایش آموزشي یک روزه 
شهرداران و رؤساي شوراهاي اسالمي استان اصفهان در تاالر شیخ 
بهایي شاهین شهر افزود: این نمایشگاه در نیمه دوم آبان ماه در 

تهران برگزار مي شود. 
وي ادامه داد: شهرداري هاي استان مي توانند ظرفیت هاي خود را 
در خصوص پژوهش و مطالعات شهري، حمل و نقل، بافت هاي 
فرسوده، فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي، شهرداري الکترونیک، 
استفاده از انرژي نو و موضوعات دیگر در این نمایشگاه به نمایش 

بگذارند. ذاکر اصفهاني با بیان این که استان اصفهان سال گذشته در 
این نمایشگاه رتبه اول را کسب کرد، اظهار داشت: این نمایشگاه با 
حضور رئیس جمهور افتتاح مي شود. وي اضافه کرد: امسال این 
استان تالش مي کند با شرکت 38 شهرداري باز هم رتبه اول را 
در این نمایشگاه کسب کند. ذاکر اصفهاني در مورد آموزش گفت: 
شهرداران و رؤساي شوراهاي اسالمي استان در شش ماه نخست 
سال جاري 800 ساعت آموزش دیدند که این امر در طول سال 
استمرار و تداوم مي یابد.  مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي 
اسالمي استانداري اصفهان  همچنین خواستار حضور شهرداران و 
رؤساي شوراهاي اسالمي استان در مانور اسکان اضطراری شد و 

افزود: این مانور روز 28 مهرماه در اردستان برگزار مي شود.

حضور اصفهان در نمایشگاه دستاوردهاي شهرداري هاي کشور 
از  صنایع دستي،  مجازي  دوره هاي  برگزاري  طي  هنرآموز   353

آموزش هاي الزم بهره مند شدند.
به گزارش ساج، احمد ادیب معاون صنایع دستي اصفهان ضمن اعالم 
این خبر گفت: برگزاري دوره هاي آموزش مجازي در استان اصفهان 

از سال 86 آغاز شده است.
وی ادامه داد: آموزش مجازي صنایع دستي با سه رشته آغاز شد و به 

مرور در طول چهار سال به پنج رشته افزایش یافت.
معاون صنایع دستي این استان تصریح کرد: در این دوره هاي شش 
ماهه هنرجویان با ثبت نام در رشته هاي معرق، قلمزني، دوخت چرم، 

ترمه دوزي و نقاشي روي چرم تحت آموزش قرار گرفتند.
ادیب افزود: تنها هنرجویان استان اصفهان در این دوره ها شرکت 

نکرده اند بلکه از 26 استان هنرآموزاني متقاضي آموزش مجازي بودند. 
این مقام مسئول با بیان این که بیشترین متقاضیان از استان هاي تهران 
و اصفهان بودند، گفت: همچنین در میان ثبت نام شدگان ایرانیان 
مقیم آمریکا، اروپا و جنوب شرقي آسیا نیز مشاهده مي شود. وی 
اضافه کرد: سیستم آموزش مجازي صنایع دستي اصفهان طبق آخرین 
متدهاي موجود در جهان تنظیم شده است و هنرجویان به صورت 
آنالین با استادان در ارتباط هستند. معاون صنایع دستي اداره کل میراث  
فرهنگي اصفهان بیان داشت: همچنین جزوات دوره هاي آموزشي 
و لوح هاي فشرده تصویري نیز در دسترس هنرجویان است. ادیب 
اظهار داشت: هنرجویان پس از گذراندن دوره ها با حضور در استان 

اصفهان در آزمون پایاني شرکت و گواهي مهارت دریافت مي کنند.

آموزش مجازي صنایع دستي اصفهان به 353 هنرجوي سراسر کشور

مراکز تفریحی موقت برای فعالیت مجوز بگیرند
کلیه مجموعه ها و مراکز تفریحی که به صورت موقت و برای مقطع زمانی مش��خصی در سطح شهر 

شروع به فعالیت می کنند، همانند مراکز تفریحی دائمی می بایستی از مرکز بهداشت مجوز بگیرند.
علی پارسا رئیس مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با اعالم این مطلب افزود: در چنین مواردی مرکز 
بهداش��ت ابتدا با آموزش و تذکر و در مراحل بعدی و در صورت مش��اهده تخلف طبق مقررات با 

متصدیان این مجموعه ها رفتار خواهد کرد.
به گزارش ایمنا وی با اش��اره به برپایی یک مجموعه س��یرک که به تازگی در یکی از نقاط جنوبی 
اصفهان ش��روع به فعالیت کرده اس��ت گفت: به خصوص س��یرک ها که با اس��تفاده از انواع و اقسام 
حیوانات به کارهای نمایش��ی و س��رگرمی مردم می پردازند باید بیش از دیگران بر مراعات موازین 
بهداش��تی پایبند و حس��اس باش��ند و ش��هرداری ها قبل از صدور مجوز می بایس��ت متصدیان این 

مجموعه ها را جهت اخذ تائیدیه بهداشت به مراکز بهداشت معرفی نمایند.

از هفته جاری در اصفهان؛
طرح زوج و فرد جدی می شود

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان از تصویب جریمه 13 هزار توماني براي ورود به محدوده 
طرح زوج و فرد و اعمال این جریمه از هفته جاری براي رانندگان متخلف در اصفهان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، سرهنگ حسین غالمي اظهار داشت: اعمال جریمه براي ورود به 
محدوده طرح زوج و فرد از س��وي وزارت کشور ابالغ شده و این جریمه از هفته جاری در مرکز استان 
اجرا مي ش��ود.  وي از ش��هروندان خواست در صورتي که شماره پالک آنها مطابقتي با روز زوج یا فرد 
ندارد، وارد محدوده تعیین شده نشوند.  این مقام مسئول گفت: پیش بیني شده براي کساني که محل زندگي 
 آنها در محدوده طرح زوج و فرد قرار دارد کارت هاي ویژه صادر ش��ود ولي تا آن زمان از این افراد نیز 
مي خواهیم طي ساعات 7 تا 13 صبح و 16 تا 20 عصر که طرح در محدوده منازل آنها اجرا مي شود، 

از تردد با خودروي شخصي خودداري کنند.
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گفت: اصفهان  استان  مرغ داران  انجمن صنفی  دبیر    
30 درصد واحدهای تولید مرغ در استان اصفهان به دلیل 

افزایش هزینه ها از صحنه تولید و رقابت کنار رفته اند.
از  با مهر اظهار داشت: یکی  پاکزاد در گفتگو  بهرام 
دالیل بروز نوسانات در نرخ تخم مرغ را شیوع بیماری 
آنفلوانزای مرغی در کشور اعالم کرده اند که این بیماری 
تاکنون در مرغ های تخم گذار بروز کرده و در مرغ های 

گوشتی مشاهده نشده است.
دلیل  به  کشور  در  تخم مرغ  نرخ  افزایش  افزود:  وی 
دلیل  به  و  است  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  نوسانات 
دشواری واردات این محصول، قادر به واردات برای 

کنترل بازار نیستیم.
دبیر انجمن صنفی مرغ داران استان اصفهان بیان داشت: 
تولید کنندگان مرغ استان در حال حاضر با افزایش نرخ 

نهاده ها در بدترین شرایط خود به سر می برند و واردات 
هم به این مشکالت افزوده است.

وی با بیان این که بهانه دولت برای عرضه مرغ های 
وارداتی خرید قبلی آنها پیش از ممنوع شدن واردات 
مرغ است، افزود: واردکننده این مرغ ها مشخص نیست 
و  معدن  وزارت صنعت،  به  ما  که  اعتراضاتی  در  و 
تجارت داشتیم اعالم کردند که وزارت بازرگانی تنها 

مجوز واردات را می دهد و این بخش خصوصی است 
که واردکننده اصلی مرغ به ایران است.

کشورهایی  عمده  ترکیه  و  برزیل  کرد:  اضافه  پاکزاد 
هستند که واردات مرغ ایران از آنها صورت می گیرد 
 و اغلب مرغ های وارداتی آنها تاریخ انقضای رو به پایان

دارند.
وی ادامه داد: همان میزان که دولت به مصرف کننده بها 
می دهد باید به تولیدکننده نیز بها داده شود و ذهنیت 

مصرف کننده، نسبت به تولیدکننده تغییر یابد.
دبیر انجمن صنفی مرغ داران استان اصفهان اظهار داشت: 

واردات مرغ در حالی است که ما به واردات هیچ نیازی 
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ  نداریم و 
دو هزار و 360 تومان پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی 
برای خرید از مرغداران را لحاظ می کرد، دیگر واحدها 
مجبور نبودند مرغ را با نرخ یک هزار و 900 تومان به 

دولت بفروشند که متحمل ضرر شوند.
وی بیان کرد: اگر قرار است وارداتی در مورد مرغ انجام 
گیرد باید زیر نظر اتحادیه باشد و بر اساس روابط این 

اقدام صورت نگیرد.
 پاکزاد با اشاره به این که معدل جوجه ریزی در کشور 

چهار دوره در سال بوده و این در حالی است که معدل 
آن در سال گذشته در اصفهان کاهش و به 2/7 دوره 
رسید، گفت: در سال گذشته 30درصد واحدها به دلیل 

عدم توان، خود به خود کنار رفتند.
وی از استمرار بیماری نیوکاسل، برونشیت و آنفلوانزای 
مرغی هادی در استان اصفهان خبر داد و افزود: با وجود 
اطالع اداره دامپزشکی استان از این موضوع تاکنون اقدام 
جدی صورت نگرفته و تولیدکننده ها برای خرید واکسن 
پیشگیری به دلیل تحریم ها و هزینه باالی آن، با مشکل 

روبه رو هستند.

نیمی از گلخانه های سنتی تعطیل شدند
به گفت��ه رئی��س اتحادیه ش��رکت ه��اي تعاوني 
تولیدات گلخانه اي استان اصفهان، هر روز که مي 
گذرد کم آبی در استان گسترش می یابد در حالي 
که ظرفیت اس��تان چندین برابر استان هاي کشور 
اس��ت. تعدادي از تولید کننده ها از اس��تان خارج 
ش��ده اند. بیشتر آنها به جنوب کشور رفته و آن جا 
ادامه کار مي دهند. در گذش��ته گستردگي استان با 
شرایط اقلیمي خاص هر شهرستان باعث شده بود 
منابع آبي متفاوتي در اختیار تولید کننده قرار گیرد 
و هر چقدر میزان شوري آب کمتر بود، محصول با 
کیفیت تري عرضه مي شد اما اکنون این تفاوت از 
میان رفته و همه اس��تان با مشکل کم آبي و کیفیت 

ضعیف آن روبه رو هستند.
ذوالفق��اری یک��ی از راهکارهای حمای��ت از این 
تولیدکنن��دگان را تأمین نهاده ه��ای مورد نیاز آنها 
به صورت مستقیم و از سوی اتحادیه ها دانست و 
گفت: باید تولیدکنندگان را شناس��ایي کنیم و منبع 
تأمی��ن اعتباري این اقدام هم خ��ود تولیدکنندگان 
خواهند بود اما در رأس آن، حمایت هاي س��ازمان 
جهاد کش��اورزي الزم اس��ت. همچنین نهادهایي 
مانند اس��تانداري و ش��هرداري، مرک��ز تحقیقات 
جهاد کش��اورزي و سازمان بازرگاني باید به میدان 
بیایند. این کار فرصت مناس��بي اس��ت تا نگاهمان 
را ب��ه تولیدکنن��ده گل و گیاه کش��ور تغییر دهیم. 
نمایش��گاه هم ای��ن فرصت را ایجاد م��ي کند. از 
س��وي دیگر در حال حاض��ر در بحث قیمت گاز 
و برق مش��کالتي براي تولیدکنندگان ایجاد شده و 
پس از هدفمندس��ازي یارانه ها بیش از 50 درصد 

گلخانه هاي اس��تان تعطیل شده اند که اکثر آن ها 
از تولیدکنندگان سنتي بودند. البته این طرح، طرح 

خوبي بود اما زمان اجراي آن مناسب نبود.
فشار افزایش هزینه ها و بهینه سازی بر 

بازار گل و گیاه
وی تصریح کرد: بهینه سازي، فرصت مي خواهد. 
یک فرآیند، طوالني مدت و مس��تلزم هزینه است. 
باید در روند اعطاي تس��هیالت، سهولت بیشتري 
حاکم ش��ود ت��ا تولیدکننده حداقل در طي ش��ش 
ماه تا یک س��ال بتواند در عین ای��ن که با افزایش 
قیم��ت حامل هاي انرژي روبه روس��ت، سیس��تم 
 ه��اي خود را به روز کرده، هزینه این بخش را هم

تأمین کند. 
رئی��س اتحادیه ش��رکت ه��اي تعاون��ي تولیدات 
گلخانه اي اس��تان اصفهان با اش��اره به این که در 
حال حاضر ح��دود 1500 واحد تولید گلخانه اي 
در اس��تان وجود دارد که در برخي محصوالت به 
عنوان شاخص کشور، رتبه نخست را دارند، گفت: 
اس��تان اصفهان بیش از ظرفیت هاي درون استاني 
خ��ود تولید دارد به طور مثال در بخش گل و گیاه، 
تولید مازاد داشته و آن را در اختیار دیگر استان ها 

قرار مي دهد.
اصفهان، قطب تولیدات گلخانه ای کشور

وی با اش��اره ب��ه ظرفیت های اس��تان اصفهان در 
بح��ث تولیدات گلخانه ای اظهار داش��ت: اس��تان 
اصفهان جایگاه نخست کشور را در بحث تولیدات 
گلخانه ای دارد ولی متأسفانه پشتیباني الزم در این 
خصوص به عمل نیامده و حمایت هایي که انجام 

مي شود در شأن استان نیست.

ذوالفق��اري ب��ا تأکید ب��ر قابلیت ب��االی ظرفیت 
تولیدکنندگان گلخانه های اصفهان نسبت به دیگر 
اس��تان های کشور، بیان داش��ت: تعداد افرادی که 
در اس��تان اصفهان از طریق س��ال ها کار و تولید، 
 صاح��ب تجرب��ه و فن ش��ده اند و م��ي توانند به
بهینه س��ازي سیس��تم هاي گلخان��ه اي و تولید و 

توسعه کمک نمایند، فراوان است.
وی افزود: تولیدکنندگان اس��تان بهترین و باالترین 
ظرفی��ت تولید گلخانه ای را دارن��د، به طوری که 
تعداد کس��اني که از طریق س��ال ه��ا کار و تولید، 
 صاح��ب تجرب��ه و ف��ن ش��دند، م��ي توانن��د به
بهینه سازي سیستم هاي گلخانه اي، تولید و توسعه 

بیشتر کمک کنند.
جذب سرمایه گذار هم کمکی نکرد

رئیس اتحادیه شرکت هاي تعاوني تولیدات گلخانه 
 اي استان اصفهان خاطر نش��ان کرد: ظرفیت هاي
گلخانه اي استان نیاز به توسعه مقطعي و بلند مدت 

دارد.
 رئیس اتحادیه شرکت هاي تعاوني تولیدات گلخانه اي
اس��تان اصفه��ان در خصوص جذب س��رمایه در 
بخش گلخانه های کشور، بیان داشت: در دو سال 
گذشته موفقیت هایي در زمینه به کارگیري و جذب 
سرمایه ها داشته ایم ولی توسعه فقط مورد اهمیت 
نیس��ت بلکه به نتیجه رس��اندن و توسعه صادراتی 

محصوالت ضرورت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت مهیا ش��دن بستر مناسب 

ب��راي تولیدات کیف��ي گلخانه ای اظهار داش��ت: 
متأس��فانه درحال حاضر حضور م��ا در بازارهاي 
صادراتي محدود و تابع مش��کالتی اس��ت و هنوز 
تولی��دات با کیفیتي که به جرأت بت��وان آنها را در 

بازارهاي صادراتي وارد کرد، نداریم.
در بازارهای صادراتی جایی نداریم

ذالفقاری با اشاره به این که محصوالت گلخانه ای 
ما نقش��ي در بازار جهاني ندارند و بخش��ي از این 

مشکل به نداشتن سیستم هاي
به روز و بهینه برمي گردد، خاطرنش��ان کرد: تولید 
با کیفیت نس��بي باالتر، مس��تلزم هزینه باالتر و در 
نتیجه افزایش قیمت تمام شده است که به هیچوجه 
با بعد رقابتي محصوالت س��ازگار نیس��ت و توان 

رقابت را از آنها مي گیرد.
وی به اف��رادی که بدون نگاه تخصصی به صنعت 
گلخانه ای و فقط هدف سرمایه گذاری دارند اشاره 
ک��رد و افزود: این افراد نمي توانند ضامن توس��عه 
پایدار باش��ند و نباید توسعه را به این قیمت انجام 

داد.
 رییس اتحادیه شرکت هاي تعاوني تولیدات گلخانه اي
 استان اصفهان با اشاره به برپایی نمایشگاه بین المللي
صنایع و ماش��ین آالت کشاورزي اصفهان که قرار 
 اس��ت 5 تا 8 بهم��ن ماه در محل نمایش��گاه هاي
بی��ن المللي اصفهان برگزار ش��ود اظهار داش��ت: 
برگزاری این نمایشگاه ها به خصوص در اصفهان 
همیش��ه موفقی��ت آمیز بوده چرا ک��ه صاحبان فن 

و تخص��ص گرد هم مي آیند و این افراد کس��انی 
 هس��تند که ب��ا نگاه تخصص��ی مي توانن��د نحوه
توس��عه اي را که مد نظر اس��ت فراه��م آورند و 
نمایش��گاه بهترین فضا براي نمایش توان اس��تان 

است.
وی خاطر نش��ان کرد: در نمایشگاه تولیدکنندگان 
مختلف دیگر اس��تان ها می توانند مسیر حرکت و 

رو به رشد خود را پیدا کنند.
ماشین آالت به روز را مي توان در نمایشگاه 

یافت
 ذوالفق��اري ب��ا بی��ان این که کش��اورزان اس��تان
فعالی��ت های زیادي در بخش اقتصاد کش��اورزي 
کشور کرده اند، گفت: در استان مشکل بهینه نبودن 
 وج��ود دارد ولی ماش��ین آالت ب��ه روز و بهینه را

مي توان در فضاي نمایشگاه یافت.
وی ادام��ه داد: فقط نباید ب��ه موضوع حضور افراد 
و ش��رکت ها در قالب مشارکت کننده توجه کرد. 
گروه هاي بازدیدکننده هم مي توانند نقش و تأثیر 
خود را داش��ته باشند. به هر حال استان اصفهان در 
 حال حاضر ح��دود 1500 واحد تولید گلخانه اي
دارد. در برخي محصوالت، ش��اخص کشور است 
و رتبه نخس��ت را دارد. اس��تان اصفه��ان بیش از 
ظرفیت هاي درون اس��تاني خ��ود تولید دارد و به 
عن��وان مثال در بخش گل و گی��اه، تولیدات مازاد 
 داش��ته و آن را در اختی��ار دیگ��ر اس��تان ها قرار

 مي دهد.

دبیر انجمن صنفی مرغ داران استان خبر داد:

30 درصد مرغداری های اصفهان تعطیل شدند

اقتصاد

نيم نگاهگزارش

درد تجاری سازی اختراعات 
در ایران 

به عنوان سرمایه های مهم هر  نخبه ها و مخترعان 
کشوری محسوب می شوند که چگونگی بهره مندی 
از دانش و به جریان انداختن ایده های آنها در بازارهای 
داخلی، عاملی بسیار تأثیر گذار در رشد اقتصادی است 
اما متأسفانه این نگرش در کشور ما مغفول مانده و کمتر 
این  به  از بخش دولتی و خصوصی  سرمایه گذاری 
موضوع و نتایج مثبتی که از آن عاید می شود توجه 
می کند. در صورتی که دلیل پیشرفت کشورهایی مانند 
چین و کره که امروز به قطبی قدرتمند در جهان تبدیل 
گشته اند و کشورهایی مانند ایران نیز از دستاوردهای آنها 
تغذیه می کنند، افزایش اختراع و تجاری سازی است، به 
طوری که برخی شرکت های چینی ساالنه 300 اختراع 
هایتک دارند و درآمد میلیارد دالری از این راه کسب 

می کنند.
بازار بی سر و سامان ثبت اختراعات 

در حالی که سایت رسمی ثبت اسناد کشور آمار ثبت 
اختراعات کشور در سال گذشته را پنج هزار و 282 
ثبت  اداره  رئیس  الیاسی،  مهرداد  کرده،  عنوان  مورد 
اختراعات کشور ادعا می کند آمار ثبت اختراعات کشور 
در سال گذشته 10 هزار مورد بوده و این رقم امسال به 
7۴ هزار رسیده است. این اختالف آمار نشان می دهد 
وضعیت ثبت اختراعات نیز چندان سر و سامان نداشته 
 چرا که حتی در ارائه آمارها نیز اختالف فاحشی دیده
می شود. کارشناسان معتقدند افرادی که در ایران طرحی 
را ثبت می کنند یا به دنبال امتیازات هیأت علمی بوده و 
یا در پی کسر خدمت برای سربازی هستند، چرا که به 
دلیل نبود بسترهای الزم برای کاربردی کردن طرح ها 

امیدی باالتر از موارد فوق ندارند.
مخترعان، ایده و دانش خود را به کشورهای 

دیگر می برند
در این بین عده ای نیز به علت نبود فضای مناسب در 
کشور رو به مهاجرت می آورند و خالقیت، ایده، اختراع 
و دانش خود را به کشورهای دیگر می برند و چه بسا با 
سرمایه گذاری شرکت ها و برندهای خارجی در مدت 
اندکی موفق به کسب سودی میلیاردی می شوند. سودی 
که اگر حتی درصد کوچکی از آن در ایران به گردش 

درآید موجب تحوالت عظیم اقتصادی می شود.
احمد بزرگی، رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی سازمان 
ثبت مالکیت صنعتی، عدم استفاده از اطالعات موجود در 
اسناد ثبت اختراع و عدم توجه به تجاری سازی اختراع 
بعد از ثبت و نبود بنگاه های ایده برای معرفی اختراعات 

را از چالش های مهم در حوزه ثبت اختراع یاد کرد.
 عدم عضویت ایران در  کمیسیون بین المللی 

اختراعات
معنوی  مالکیت  حقوق  استاد  عزیزی،  حمدی 
دانشگاه های کشور نیز با بیان این که امروزه حوزه های 
اختراع، مرزهای دانش را در نوردیده اند، به نظام ثبت 
اختراعات در معاهده های جهانی اشاره کرد و گفت: 
کشور ما عضو کنوانسیون ثبت اختراعات پاریس است 
که طبق آن، مخترعان ایرانی می توانند اختراعات خود را 
عالوه بر ایران، در سایر کشورهای عضو این کنوانسیون 
نیز به ثبت برسانند. به گفته وی، هم اکنون ایران عضو 
کنوانسیون پاریس است اما هنوز نتوانسته به عضویت 

PCT )ثبت اختراعات بین المللی( درآید.
قطع ارتباط با دنیای خارج

رضا کهولی، رئیس مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب 
کشور نیز عدم عضویت ایران در کمیسیون های جهانی 
ثبت اختراع را موجب ضربه خوردن مخترعان دانست 
و گفت: فضای علمی نیازمند فضایی باز است که باید 

این فضا ایجاد شود.
به گفته کهولی، عضویت در pct به معنای ارتباط با 
دنیای خارج از کشور است چراکه کار علمی در فضای 
 بسته نمی شود و کار علمی ارتباط با سایر کشورها را
می طلبد. به گفته بزرگی، اگر اختراعات در ایران ثبت 
شود اعتبار سرزمینی دارد و باید پیش به سوی روند 
ثبت بین المللی رفت. وی افزود: تشریفات ثبت در ایران 
خیلی راحت تر از سایر دنیاست و ما مشکل حقوقی 
نداریم. قانون حمایت داریم و برخالف کشورهای دیگر 
طوالنی و پرهزینه هم نیست و همچنین روند ثبت 
اختراع هم خیلی پیچیده نیست و می توان با هزینه ای 

بالغ بر 11 هزار تومان اختراعی را ثبت کرد.

141 پرواز حج تمتع ماهان 
چه می شود؟

سناریوی ساختگی ترور سفیر عربستان در آمریکا و 
تحریم شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل اتهامات واهی 
در حالی که عملیات موسم حج تمتع 90 در حال انجام 
است، از سناریوی ساختگی اتاق فکر واشنگتن با مقامات 

برخی کشورها حکایت دارد.
این جنجال رسانه ای آمریکایی ها درحالی کلید خورده 
که از 27۴ پرواز مربوط به عملیات انتقال زائران ایرانی 
به سرزمین وحی، 1۴1 پرواز توسط شرکت هواپیمایی 
ماهان انجام خواهد شد. بنابر این سناریو، اریک هولدر 
وزیر دادگستری آمریکا مدعی شده است که واشنگتن 
تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی 

برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کرد.
هم اکنون این که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به 
سرزمین وحی با این تحریم ساختگی انجام می شود یا 

نه، در وضعیت بالتکلیفی به سر می برد.

گسترش روزافزون بی آبی در استان باعث شد:

انتقال گلخانه های اصفهان 
به جنوب كشور

 ایجاد 18 مجتمع دامپروری
در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر 18 مجتمع دامپروری در این استان در دست احداث است 
که به زودی به بهره برداری می رسد. صفدر نیازی در گفتگو با 
فارس اظهار کرد: با توجه به این که طرح توسعه 30 مجتمع 
دامپروری در این استان در دستور کار قرار گرفته اکنون 18 مجتمع 
 دامپروری آماده بهره برداری و 12 مجتمع دیگر نیز در دست

 مطالعه است.
وی تعداد دام های سنگین استان را 206 هزار رأس برشمرد و افزود: این تعداد شامل 37 هزار 

رأس گاو اصیل، 123 هزار رأس گاو دو رگه و 50 هزار رأس گام بومی است.
نیازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 632 هزار گوسفند و بره و یک میلیون و 

233 هزار رأس بز و بزغاله نیز به عنوان دام سبک در استان وجود دارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین از فعالیت یک واحد کشتارگاه صنعتی 
در استان خبر داد و گفت: یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور در استان فعال است که نقش مهمی 

در توسعه صنعتی این بخش ایفا می کند. 
وی با اشاره به جایگاه دامپروری در اقتصاد کشور عنوان کرد: از بدو خلقت انسان چه در آن 
زمان ها که بشر در غارها می زیسته و چه در حال حاضر که به کمک تکنولوژی فضای الیتناهی 
را تحت سیطره خود قرار داده، تغذیه از مسائل مهمی بوده که فکر و اندیشه بشر را به خود 
معطوف داشته و با وجود تحوالت و دگرگونی های عصر کنونی توانسته است موفقیت های 

چشمگیری را در شئون مختلف زندگی پدید آورد.

قیمت گاز زمستان با تعرفه های سال گذشته 
محاسبه می شود

 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: هنوز برای تعیین 
قیمت گاز زمستان دستورالعملی به شرکت استان ابالغ نشده و 

احتمال دارد امسال قیمت گاز در فصول سرد تغییر نکند.
مرتضی طغیانی درباره این مطلب اظهار داشت: احتمال دارد نرخ 

گاز زمستان مشابه فصول سرد سال گذشته بررسی شود.
وی با اشاره به این که در سال گذشته شش ماه بعد از عید نوروز 
قیمت گاز به صورت پلکانی از 70 به 350 تومان رسید، افزود: 

تاکنون دستورالعملی مبنی بر تعیین قیمت  گاز در پنج ماه سرد سال به شرکت استان اصفهان 
ابالغ نشده است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: قبوض گاز بر اساس 
قیمت و اقلیم های آب و هوایی تعیین می شود. وی از ابالغ دستورالعمل تعیین قیمت گاز 
زمستان برای استان اصفهان در پنج ماه سرد امسال به شرکت گاز استان تا چند روز آینده 
خبرداد و تصریح کرد: به احتمال بسیار قیمت گاز زمستان امسال در استان اصفهان تغییر 

نمی کند. شایان ذکر است که تعرفه قبوض از اول آبان ماه محاسبه می شود.
این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، تاکنون نزدیک به یک 
میلیون و 600 هزار خانوار از پرداخت بهای گاز مصرفی به شرکت ملی گاز خودداری 
کرده اند و وقتی این تعداد از خانوارها بدهی های خود را به شرکت ملی پرداخت نمی کنند 

به صورت طبیعی درآمدهای پیش بینی شده برای دولت تحقق نخواهد یافت.
سیدعماد حسینی نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی معتقد است 
در حالی که درآمدهای پیش بینی شده برای دولت تحقق نیافته، دولت با کسری بودجه 

چشمگیری روبه روست و نمی توان از سه برابر کردن یارانه نقدی سخن گفت.

تسهیالت مشاغل خانگی در چهارمحال و 
بختیاري بدون محدودیت پرداخت می شود

 
مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال   و بختیاری 
از بانک هاي عامل این استان خواست نسبت به پرداخت سهمیه 
تعهدي خود در اعطاي اعتبارات به متقاضیان مشاغل خانگي 

اقدام کنند.
پرویز سلطاني در نشست بررسي پرداخت تسهیالت به مشاغل 
خانگي اظهار داشت: تالش و پیگیري بیش از پیش مجریان 
دستگاه ها براي جذب سهمیه ابالغي تسهیالت مشاغل خانگي 

به چهارمحال و بختیاري ضروري است.
وي با تأکید بر لزوم کاهش بوروکراسي اداري در اجراي این طرح، افزود: محدودیتي 
در پرداخت تسهیالت به متقاضیان ایجاد مشاغل خانگي وجود ندارد. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي تصریح کرد: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، حداکثر میزان 
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگي به متقاضیان مستقل پنج میلیون تومان است و این 
 میزان پرداختي باید مطابق با طرح توجیهي متقاضي و نظر کارشناس اقتصادي بانک عامل

صورت گیرد.
سلطاني تصریح کرد: 20 درصد از تسهیالت مشاغل خانگي دستگاه هاي اجرایي به 
صاحبان مشاغل فرش و قالیبافي اختصاص مي یابد. وی تصریح کرد: این منابع تنها در 

اختیار بافنده ای قرار داده می شود که دارای مهارت درجه یک در این رشته باشد.
سلطانی با تأکید بر این که تسهیالت مشاغل خانگی باید به سمت طرح های مختلف هدایت 
و پرداخت شوند، گفت: بر همین اساس دستگاه ها موظف هستند از زمان ورود تقاضای 

مراجعان ظرف مدت یک هفته بررسی و اعالم نظر کنند. 

خبر

با توجه به گسترش کم آبی در شهرستان ها، رئیس اتحادیه شرکت هاي تعاوني 
تولیدات گلخانه اي استان اصفهان از انتقال گلخانه های این منطقه به جنوب کشور خبر 
داد. رضا ذوالفقاري با اشاره به این که ظرفیت استان چند برابر دیگر استان های کشور 
است ولی هر روز کیفیت آب اصفهان پایین و معضل کم آبی بیشتر می شود گفت: تاکنون 
جلسات بسیاری با حضور مسئوالن استان برگزار شده ولی هنوز اتفاق ملموسي رخ نداده 

و تعدادي از تولید کنندگان گلخانه ای از اصفهان خارج شده اند.

بنا بر آمار هاي آتش نشاني و نظام مهندسي، یکي 
از دالیل تخریب خانه ها بي توجهي پیمانکاران و 
امنیت سازه و استانداردهاي  سازندگان به محل و 

ساختمان سازي است.
مول�ود خس�روي  کارشناس حاض�ر در چهارمین 
تکنول�وژي  و  مصال�ح  تخصص�ي  نمایشگ��اه 
مقاوم سازي( در اصفهان  ساختمان)سبک سازي– 
 گفت: ساخت و ساز در محدوده و حریم زیستگاه ها

و سواحل از جمله این مشکالت است.
 وي افزود: ساخت و ساز در این مناطق و محدوده هاي
ممنوعه منجر به ورود زائدات و زباله هاي انساني 
به محیط زیست شده و خطرات جدي براي محیط 

و ساکنان از جمله ورود فاضالب مناطق مسکوني و 
تجاري به داخل محدوده رودخانه ها و آلوده شدن 

آب شرب مورد استفاده مناطق را در پي دارد.
سازندگان،  از  بسیاري  که  این  بیان  با  خسروی 
واحدهاي مسکوني را براي فروش مي سازند و به 
کیفیت بنا، روشنایي و نقشه اهمیت نمي دهند، گفت: 
در معماري بازاري امروزي براي به حداقل رساندن 
هزینه هاي تمام شده، پیمانکاران و انبوه سازان از 
مصالح غیر استاندارد و با کیفیت پایین تر استفاده 

مي کنند.
وي افزود: این گونه مصالح از طریق کارگاه هاي غیر 
تخصصي تولید و با قیمت ارزان تر عرضه مي شود 

و هیچ آموزش براي کارگر و نظارت بر روي کار آنها 
هم وجود ندارد.

حسینعلي رجبي یزدي از دیگر کارشناسان حاضر 
در چهارمین نمایشگاه تخصصي مصالح و تکنولوژي 
اصفهان  سازي(در  مقاوم  سازي–  ساختمان)سبک 
گفت: احداث بنا در حریم لوله هاي گاز و ساخت و 
ساز در حریم مسیر هاي انتقال برق از دیگر مشکالت 
روستاها، در  خصوص  به  ساز  و  ساخت   رایج 
حاشیه  مناطق  و  راهي  بین  روستاهاي  و  ها  شهر 

نشیني است.
وي با اشاره به بیمه گفت: نقش و مشارکت انواع 
بیمه در ساخت و سازها هنوز جدي گرفته نشده، در 

حالي که بحث بیمه اجباري ساختمان ها در مقابل 
حوادث و سوانح یکي از مسائل مهم ساخت و ساز 

است.
وي گفت: فرهنگ استفاده از تسهیالت بیمه هاي 
مرتبط با احداث ابنیه در کشور ما جا افتاده نیست و 
بسیاري از سازندگان و مالکان به این موضوع اهمیت 

نمي دهند و یا با آن آشنایي کافي ندارند.
و سازي  مقاوم  المللي  بین  نمایشگاه   چهارمین 
سبک سازي اصفهان در فضاي دو هزار و 950 متر 
 مربع در دو سالن شیخ بهایي و میرداماد از 1۴ تا

17 مهرماه جاري برگزار شد.
 بر اساس این گزارش، بیش از یکصد شرکت کننده

و  یزد  فارس،  تهران،  اصفه�ان،  ه�اي  است�ان  از 
زمینه  در  غرفه   110 در  بختیاري  و  چهارمحال 
ساختمان هاي بتني، تیرچه هاي فلزي و بتني، بلوک 
سقفي، میلگرد، خم و برش، سیم و کابل، ماشین آالت 
 تیرچه و بلوک، سنگ ها و بلوک هاي پلي استایرن

 حضور داشتند.

آمار هاي آتش نشاني و نظام مهندسي استان نشان می دهد:

بي توجهي پیمانکاران به امنیت و استانداردهاي ساختمان سازي در اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
دیدن ظاهر کار چشم است و دیدن باطن کار دل. چشم خطا مي کند، 

اما دل عمق حقیقت را لمس مي کند. 
وقتی دنیا را فقط در اشعه های کم رنگ نور ببینی، وقتی دنیا را فقط 
در خالء ببینی، وقتی دنیا را به جای دیدن لمس کنی، به جای دیدن 
بشنوی، به جای دیدن حس کنی می توانی به درک جدیدی از زندگی 
 برسی و  زندگی را نه آن طور که هست بلکه آن طور که باید باشد 
می فهمی. زندگی از دید یک روشندل، نه سیاهی و تاریکی و نه ناامیدی 
و یأس، بلکه لذت بردن از حیاتی ماورایی است، درکی پرمفهوم و 
 معنادار از آن می تراود و درک گستره جهان و عمق آن، شنیدن واژه ها
و لمس زندگی با سرانگشتان امکان پذیر است. تالش برای کاویدن 
نابینایان نقبی به درون خود ماست برای سرک کشیدن به   دنیای 
هزار توی وجودمان و درک گوشه ای از معمای هستی و چرایی 
زندگی. چندي پیش این متن را در یکي از سایت ها مشاهده کردم و 

تصمیم گرفتم دنیاي نابینایان را بهتر بشناسم:
توانمندی های نابینایان

 ارتقای جایگاه اجتماعی روشندالن با ارتقای سطح آموزشی و سواد 
آن ها صورت گرفته است. بدیهی است یک روشندل تحصیل کرده 
که با مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس وارد جامعه می شود، توقع دارد 
به او به چشم یک فرد توانمند نگاه کنند و نه نابینایی که همواره نیازمند 
کمک دیگران است. اما واقعیت این است که متأسفانه جامعه و مردم، 
سازمان ها و حتی نهادهای دولتی هنوز نتوانسته اند نگرش صحیحی 
به این قشر داشته باشند و جز در مراکز آموزشی نابینایان از روشندالن 
تحصیلکرده استفاده نمی شود. به عنوان مثال در مواردی یک روشندل 
 تحصیلکرده را پس از معرفی به کارخانه برای اپراتوری معرفي کرده اند
و مدیران توانسته اند از توان هوش و حافظه او نهایت استفاده را ببرند 
و روشندل نیز توانسته کار خود را در نهایت دقت انجام دهد. در 
مواردی نیز لیسانس روان شناسی به کارخانه معرفی شده است و پس 

از پذیرش توأم با اکراه وی، متوجه شدند که او کارآیی بسیار زیادی 
دارد و می تواند بسیار مثمرثمر باشد.

متأسفانه اطالعات جامعه ما درباره توانمندی های نابینایان بسیار اندک 
است و اغلب تصور می کنند آن ها می توانند تنها در یکی دو شغل 
فعالیت کنند، در صورتی که به عقیده ما ده ها و صدها شغل وجود دارد 
که آن ها می توانند انجام دهند و موفق هم باشند. روز جهاني نابینایان  
فرصت خوبی است تا به نابینایان برای ارائه توانمندی هایشان فرصت 
دهیم. هم اکنون بسیاری از نابینایان تحصیلکرده بیکار هستند. حداقل 
انتظار نابینایان این است که حق نابینایان را استیفا کنند و اجازه دهند 
 آن ها در مشاغلی که می توانند فعالیت کنند. نابینایان با توانمندی های
خاص خود می توانند در حد وزیر، معاون وزیر، مشاور و مدیرکل 
انجام وظیفه کرده و به جامعه خدمت کنند و این ظلم بزرگی در حق 
نابینایان است که آن ها را با این همه توانمندی نادیده بگیرند، مشاوران 
نابینا می توانند بسیار کارآمد باشند و جذب دستگاه های دولتی و 

مراکز و نهادها و سازمان ها شوند و بسیار موفق باشند.
مشکالت ریز و درشت

مشکالت نابینایان آن قدر وسیع و پردامنه است که از هر جا بگوییم 
باز هم کم گفته ایم. در برخی کشورها تمامی امکانات برای نابینایان 
فراهم است به عنوان مثال روی سکه ها با بریل نوشته شده است، 
استفاده از آسانسور برای نابینایان امکان پذیر است، خیابان ها و 
معابر برای استفاده آن ها طراحی شده و حمل و نقل عمومی برای 
 حقوق آن ها احترام قائل است و اجازه استفاده از خدمات را به آن ها
می دهد. چگونه است که اخذ مالیات از فرد عادی و نابینا یکسان است 
اما خدمات شهرداری ها و دولت برای نابینایان بسیار اندک و ناچیز 
است. سعید- ف که خود یک نابیناست به کمرنگ تر شدن برنامه های 
هفته جهانی نابینایان اشاره می کند و می گوید که این هفته فرصت 
خوبی برای نابینایان است تا از طریق متولیان امر سازمان بهزیستی و سایر 
 مسئوالنی که با نابینایان در ارتباط هستند توانمندی ها و دیدگاه های

خود را به اطالع عموم مردم برسانند. وي خاطرنشان مي کند: مسئوالن 
مرتبط با نابینایان باید تعریف درستی از توانمندی های نابینایان به 
فراهم شدن  با  تا  باشند  داشته  انتظار  و سپس  دهند  ارائه  جامعه 
 فضا از توانایی آن ها استفاده شود. هزینه های گزاف کالس های
های  خانواده  اغلب  مالی  مشکالت  نابینایان،  مخصوص  کنکور 
 نابینایان و ازدواج از دیگر معضالت نابینایان است. بررسي ها نشان
با وجود  که  بسیاری هستند  نابینای  اکنون دختران  دهد: هم  مي 
 توانمندی و قابلیت گذراندن یک زندگی سالم مشترک، مجرد مانده اند
و متأسفانه به توانایی های آن ها بی توجهی می شود. در صورتی که در 
موارد بسیاری این دختران پس از ازدواج بسیار موفق هستند و زندگی 

آرام و شیرینی را با همسر خود تجربه می کنند.
استخدام نابینایان و ابهامات:

چندي پیش عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس گفت: 

با وجود دستور اکید رئیس جمهور و رایزني با دستگاه هاي مختلف 
مبني بر استخدام نابینایان، سازمان هاي دولتي از پذیرش این افراد سر 
باز مي زنند. به نقل از سایت آفتاب، فاطمه عالیا در مورد استخدام 
نابینایان در دستگاه هاي دولتي افزود: چند سال قبل آقاي احمدي نژاد 
 قول داد که دو هزار نفر از نابینایان در دستگاه هاي دولتي استخدام
مي شوند. اما تاکنون خبري نشده است. وي با اشاره به این که شغل 
مناسب اغلب نابینایان، اپراتوري است تأکید کرد: این افراد باید در 
دستگاه ها مانند مخابرات که نیاز به اپراتور دارند مشغول به کار شوند 
و به این منظور فراکسیون معلوالن رایزني و نامه نگاري هایي با 
سازمان هاي دولتي انجام داد اما موفقیت آمیز نبود. عالیا گفت: البته 
 به نظر مي رسد با توجه به تغییراتي که در ساختار اقتصادي جامعه
مي افتد همچنین اصل ۴۴ که در راستاي خصوصي سازي است، 

استخدام معلوالن در شرکت هاي خصوصي ایجاد شود. 

جامعه

به مناسبت روز جهاني نابینایان

آنان كه با چشم دل مي بینند

 آذر شایان
غیرواقعي  آنچنان  گاهی  ازدواج  از  مردم  انتظارات 
است که حتی مستحکم ترین ارتباط ها نیز دوام 
نمی آورد. برخی از مردم اعتقاد دارند برای داشتن 
ازدواجی موفق تنها عشق کافی است ولی این طور 
نیست. به چند دروغ رایجی که راجع به ازدواج وجود 

دارد توجه کنید:
عشق کافی است

واقعیت این است که سرخوشی دائمی در ازدواج یک 
افسانه است. عشق بدون قید و شرط برای کودکان 
ضروری است و میان زوجین به چشم نمی خورد. 

اگر فرزندان خود را با این باور بزرگ کنیم که ازدواج، 
حالل تمام معضالت است در آینده زوج هایی خواهیم 
داشت که راجع به مشکالت حقیقی زناشویی شناختی 
ندارند. خانم الف می گوید: من و همسرم یکدیگر 
را بسیار دوست داریم ولی نمی دانم چرا خوشبخت 
نیستیم! کسانی که اعتقاد دارند عشق برای سعادت در 
زندگی زناشویی کافی است مهارت های الزم برای حل 
معضالت را به دست نخواهند آورد. عشق به تنهایی 
مانع از بروز مشکالت و یا حل آنها نمی شود. در واقع 
شما باید ضمن شناخت ماهیت ازدواج با مهارت های 
ضروری آشنا شوید و این حقیقت را بپذیرید که برای 

حل مشکالت نیاز به پشتکار دارید.
همسرم به حرف هایم گوش نمی دهد

حقیقت این است که اکثر مردم زیاد حرف می زنند 
ولی به ندرت می توانند ارتباط خوبی با دیگران برقرار 
کنند. به ما گفته می شود در بیان احساسات خود صریح 
باشیم ولی ما هنوز تفاوت میان احساسات مفید و مضر 
را نمی دانیم در واقع تعداد کمی از مردم طریقه درست 
حرف زدن و گوش دادن را می دانند. حقیقت این است 
که صداقت بیش از اندازه می تواند دردسر آفرین باشد. 
درست است که شیوه برقراری ارتباط در میان مردان و 
زنان با یکدیگر تفاوت می کند ولی مشکل فراتر از این 
مسائل است. مشکالت ارتباطی بیشتر ریشه در اختالف 
ارزش ها، عالئق، اهدف و آرزوها دارد. حتی زمانی که 
زوجین طریقه مناسب برقراری ارتباط را یاد می گیرند 
از اختالفات به ظاهر غیرقابل حل شگفت زده می شوند. 

بنابراین ارتباط برقرار کردن راه حل بیشتر مشکالت 
زناشویی نیست بلکه اولین گام محسوب می شود.

مردم در حقیقت تغییر نمی کنند
 بسیاری از مردم به این باور رسیده اند که انسان ها 
صد در صد تغییر نمی کنند و برای داشتن ازدواجی 
موفق باید هر دو طرف رفتار خود را اصالح نمایند. 
این طرز تفکر بسیار بدبینانه و اشتباه است و موجب 
دلسردی انسان می شود. در واقع بسیاری از مردم برای 
بهبود زندگی زناشویی خود روش های غیرمناسبی را به 
کار می گیرند و پس از نتیجه نگرفتن، مدعی می شوند 
که انسان ها تغییر ناپذیر هستند. به عالوه بیشتر ما از ایجاد 
تغییرات واقعی در زندگی خود می هراسیم. فراموش 
نکنید حتی اگر یکی از طرفین مخالف سرسخت تغییر 
باشد طرف مقابل می تواند کارهای مثبت زیادی انجام 

دهد. یادتان باشد تغییر همیشه امکان پذیر است.

دروغ های رایج ازدواج اخبار

گزارش

ارتقاي عمر مفید ساختمان ها 
به 80 سال

زاینده رود
شوراي  اجتماعي  فرهنگي-  کمیسیون  رئیس 
اسالمي شهر اصفهان از حمایت قاطع این شورا 
نظام  سازمان  مقررات  و  اجرایي  ضوابط  از 

مهندسي ساختمان استان خبر داد.
اسالمي  شوراي  عمومي  روابط  گزارش  به 

شهر اصفهان،  سردار کریم نصراصفهاني رسالت 
سازمان نظام مهندسي ساختمان در حوزه مباحث 

تخصصي ساختمان سازي را خطیر و حساس دانست 
و گفت: حضور سازمان نظام مهندسي ساختمان در 
جلسات مختلف تصمیم گیري به خصوص جلسات 
شوراي  و  طرح ها  تصویب  و  بررسي  کمیسیون 
برنامه ریزي شهري و سیاست گذاري طرح هاي عمراني 

بسیار مؤثر است. 
بهبهاني تصویب قانون نظام مهندسي توسط مجلس 
تعریف  و  تدوین  و   83 سال  در  اسالمي  شوراي 
آمدن  وجود  به  باعث  را  مربوطه  دستورالعمل هاي 
کنترل مضاعف این سازمان در بخش کیفیت ساخت 
و ساز عنوان کرد و گفت: با وجود موانع و مشکالت 
موجود، با تشدید این  کنترل ها،  عمر مفید ساختمان ها 
چشمگیري افزایش  ملي  سرمایه هاي  عنوان   به 

 یافت.
وي از سرمایه گذاري ساالنه دو هزار میلیارد تومان در 
بخش ساختمان سازي این استان خبر داد و گفت: این 
سازمان به عنوان بازوي تواناي مردم و حکومت در 
کنترل و حفظ ساختمان ها به عنوان سرمایه هاي ملي 
تالش مي کند و درصدد است عمر مفید ساختمان ها 
را از 20 سال به 80 تا صد سال ارتقاء داده و از بروز 
خسارت هاي جدي و سهمگین در حوادث و بالیاي 

طبیعي همچون زلزله جلوگیري نماید.

 جریمه قاچاقچي پودر نیروزا
و پوشاک 

 روابط عمومي اداره کل تعزیرات استان اصفهان اعالم 
کرد: قاچاقچي پودر نیروزا و پوشاک به 72۴ میلیون و 
7۴3 هزار و 86۴ ریال جریمه در حق دولت محکوم 
شد. متهم این پرونده قاچاق تعداد 82 کارتن پودر نیروزا 
را به همراه مقادیري پوشاک و کفش، تحت پوشش 
از طریق جاسازي، توسط یک دستگاه  پیاز و  حمل 

کامیون حمل مي کرد.
این پرونده با اعالم جرم گمرک، در شعبه ویژه رسیدگي 
به جرائم قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید امامي شهرضا 
مورد رسیدگي قرار گرفت و متهم عالوه بر ضبط کاال به 

پرداخت مبلغ فوق در حق دولت محکوم شد.

آگهي مزايده جهت ابالغ به خوانده
7/155 اجراي احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
900029 ج/ 2 مربوط به خواهان ها: 1. حس��ین برقي کار 2. حکیمه خاتون ریاحي و خوانده 
رضا حقیقي فرزند محمود با خواسته دستور فروش اقدام به برگزاري مزایده جهت فروش شش 
دانگ پالک ثبتي ۴322 بخش 2 ثبت اصفهان در تاریخ 90/8/10 ساعت 8 تا 9 صبح در محل 
خ نیکبخت، دادگس��تري کل اس��تان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 برگزار نماید. طالبین خرید 
مي توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در خ چهارباغ پایین، حد فاصل چهارراه تختي 
و میدان شهدا، کوچه پردیس، پالک 21، کدپستي 81۴8633731 بازدید نمایند. مزایده از قیمت 
پایه )ارزیابي شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسي است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابي 
شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس 
به شرح ذیل مي باشد: محل به صورت یک باب منزل مسکوني است که داراي قدمت بیش از 
سي س��ال مي باشد. در قسمتي داراي سیستم ترکیبي ستون فلزي و دیوار باربر با سقف تیرآهن 
و طاق ضربي و در قسمت دوم سقف تیرچوبي و دیوار باربر و یک نیم طبقه قدیمي نیز روي 
آن اجرا ش��ده است. در آشپزخانه قسمتي کاشي شده و کابینت با صفحات فشرده چوبي اجرا 
گردیده است. درب ها به صورت چوبي قدیمي و در برخي دیگر از فضاها از جنس پروفیل آهن 
و شیشه مي باشد. طبق سند ارائه گردیده با شماره ملک ۴322 و شماره ثبت 121۴5 که در بخش 
دو ثبت اصفهان به ثبت رسیده است که طي آن مساحت این ملک 2۴2/2 مترمربع اعالم گردیده 
است. داراي انشعابات آب و فاضالب و گاز و کنتور برق مي باشد. با توجه به موقعیت محل و 
کیفیت بنا و شکستگي هاي موجود در پالن ملک و در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه 
ارزش ش��ش دانگ ملک مذکور براساس سند ارائه شده مبلغ 1/062/000/000 ریال و ارزش 
 چهار حبه از این ملک مبلغ 59/000/000 ریال )پنجاه و نه میلیون ریال( برآورد و اعالم مي گردد. 
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تحديد حدود اختصاصي
7/223 ش��ماره: ۴580 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ قطعه ملک مزروعي پالک ش��ماره 
1752 واق��ع در زواره ش��انزده اصلي دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثب��ت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتي بنام آقاي س��ید مس��عود معتمدي زاده فرزند س��ید ابراهیم و غیره در جریان ثبت 
اس��ت، به علت عدم حضور متقاضي ثبت بعمل نیامده اس��ت، اینک بنا به دس��تور قس��مت 
اخی��ر ماده 15 قان��ون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ش��نبه 
مورخ��ه 90/8/1۴ از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آم��د. لذا بموجب این 
آگه��ي ب��ه کلیه مالکین و مجاوری��ن اخطار مي گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهي 
در مح��ل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از 
تاری��خ تنظی��م صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت،  معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي 
 تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف/ 208 تاریخ انتشار: 1390/7/23  

عصاري- رئیس ثبت اسناد و امالک زواره
 

مزايده
7/2۴6 اجراي احکام شعبه 2۴ دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده کالس��ه 15/90 ج/ 2۴ له آقاي ناصر همت با وکالت آقاي محمد حس��ن میرشکاري و 
علیه حس��ین فاتحي به نش��اني اصفهان، خ سعادت آباد،  روبروي فروش��گاه سابق، نمایشگاه 
اتومبیل فاتحي مبني بر مطالبه مبلغ 6۴3/982/773 ریال بابت محکوم به و هزینه هاي دادرسي 
و کارشناس��ي و مبلغ 25/000/000 ریال بابت حق االجراي دولتي در روز چهارش��نبه تاریخ 
90/8/11 از س��اعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان ش��هید نیکبخت،  ساختمان 
دادگستري، طبقه سوم،  اطاق 351 جهت فروش یک باب نمایشگاه با پالک ثبتي ۴999/16766 
بخش 5 اصفهان به نش��اني اصفهان، خ س��عادت آباد، نرس��یده به فلکه هوانیروز، سمت چپ 
نمایش��گاه اتومبیل فاتحي که اکنون در تصرف هیچ ش��خصي نمي باشد و خالي از سکنه است 
با وصف کارشناسي ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مي توانند 5 روز قبل از مزایده به نشاني ملک مراجعه و از آن بازدید تا با تودیع 10 درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: 
محل موردنظر عبارت اس��ت از یک باب نمایش��گاه به ش��ماره ملک ۴999/16766 بخش 5 
ثبت اصفهان به نام آقاي حس��ین فاتحي و داراي گواهي پایان کار به شماره 16/11169 مورخ 
75/7/1۴ و داراي 227/50 مترمربع عرصه و ۴73 مترمربع اعیاني در س��ه طبقه شامل زیرزمین 

به عنوان پارکینگ و انباري به مساحت 233 مترمربع، همکف به عنوان تجاري )یک واحد( به 
مساحت 168 مترمربع، طبقه اول به مساحت 72 مترمربع مسکوني )یک واحد( مي باشد. سطوح 
بدنه ها تا یک متر س��نگ و مابقي اندود سفیدکاري، کف ها سنگ، درب نمایشگاه سکوریت با 
حفاظ آکاردئوني، داراي انشعابات آب و برق مي باشد. با عنایت به موارد فوق، موقعیت محل، 
متراژ و قواره، نحوه س��اخت و غیره ارزش ش��ش دانگ محل مذکور شامل عرصه و اعیاني و 
اش��تراکات منصوبه کلیه حقوق تجاري مبل��غ 9/600/000/000 ریال برآورد مي گردد. م الف/ 

9911  صادقي- مدیر اجراي احکام شعبه 2۴ دادگاه حقوقي اصفهان
 

مزايده
7/2۴8 اجراي احکام شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایي کالس��ه 890572 ج ح/ 9 له خانم نرگس س��لیمان پور و علیه خانم محترم عزیزي و 
آقاي خسرو علي جاني به خواسته فروش ملک مشاع در روز چهارشنبه 90/8/11 از ساعت 9 
الي 10 صبح جلسه مزایده اي در محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت دادگستري کل 
استان اصفهان، طبقه اول اتاق 133 به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتي شماره ۴989 بخش 
۴ ثبت اصفهان واقع در آدرس خ هش��ت بهش��ت غربي، کوچه قوام، کوچه شهید خلیفه قلي، 
کوچه شهید تهراني، پالک هاي 38 و 36 با اوصاف ذیل برگزار نماید. طبق پاسخ استعالم ثبتي 
خانم محترم عزیزي ۴ دانگ و آقاي خسرو علیجاني یک دانگ و خانم سلیمان پور یک دانگ 
مالکیت دارند. در راستاي اعمال ماده 111 قانون اجراي احکام مدني براساس گزارش واصله از 
کالنتري مورد مزایده در تصرف مالکین مي باشد. ارزش شش دانگ ملک به مبلغ نهصد میلیون 
ریال توسط کارشناس ارزیابي گردیده است. طالبین خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده به 
نشاني ملک مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابي شده شروع و برنده 
کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را 
همراه داشته باشد. بهاي ملک پس از کسر هزینه هاي قانوني به نسبت مالکیت تقسیم مي شود. 
اوصاف ملک طبق نظریه کارش��ناس: محل مورد بازدید به ش��ماره ملک ۴989 بخش ۴ ثبت 
اصفهان با کاربري مسکوني داراي 1۴5/06 مترمربع عرصه مي باشد که براساس اعالم شهرداري 
اصفهان مقدار ۴0 مترمربع در تعریض کوچه هاي شمالي و غربي قرار داشته و باقي مانده خالص 
آن 105/60 مترمربع مي باشد. اعیاني احداثي بر روي پالک مذکور شامل زیرزمین و همکف به 
مساحت حدود 110 مترمربع با دیوارهاي آجري، سقف آهن و آجر، بدنه ها سفیدکاري و نقاشي 
فرس��وده، درب ها و پنجره هاي خارجي پروفیل آهن شیشه خور، داراي سیستم بخاري و کولر 
و با دو انشعاب آب، دو انشعاب برق، دو انشعاب گاز مي باشد. لذا با توجه به موقعیت منطقه، 
متراژ عرصه و اعیان،  نوع و قدمت ساخت، نوع کاربري، لحاظ نمودن عقب نشیني ها، دارا بودن 
دو اش��تراک آب و برق و گاز و با توجه به کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ پالک 
مسکوني مذکور در این تاریخ جمعاً برابر با مبلغ 900/000/000 ریال معادل نود میلیون تومان 

برآورد مي گردد. م الف/ 9910   مدیر اجراي احکام شعبه 9 دادگاه عمومي اصفهان
 

مزايده
7/266 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرای به ش��ماره 2۴11/90 ش��عبه اول له حمیدرضا غفرانی و علیه تورج کاویانیان بابایی به 
آدرس مجهول المکان بخواسته مطالبه 10/283/986 ریال و هزینه کارشناسی به مبلغ 500/000 
ریال و نش��ر آگهی به مبلغ 80/000 ریال که جمعاً 10/863/968 ریال به منظور فروش اموال 
توقیفی محکوم علیه که توسط کارشناس دادگستری اصفهان 16/130/000 ریال ارزیابی گردیده 
است را جلسه مزایده را در تاریخ 90/8/10 ساعت 10:30-9:30 در طبقه اول مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران برگزار نمایند. طالبین 
خری��د م��ی توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه را به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بانک ملی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و در مزایده ش��رکت نمایند و 
قیمت مزایده از پایه شروع شده و اموال به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین 
قیمت را ارائه نمایند و مش��خصات اموال مندرج در نظریه کارشناس��ی پیوس��ت می باشد. در 
خصوص پرونده کالس��ه 2۴11/90 در رابطه با دادخواس��ت خواهان آقای حمیدرضا غفرانی 
فرزند حیدرعلی به طرفیت خوانده آقای تورج کاویانیان بابایی به خواسته تأمین دلیل که منجر 
به توقیف اموال مش��روحه ذیل گردیده اس��ت: به اطالع می رساند اینجانب در وقت مقرر در 
دفتر ش��عبه حاضر و پس از مطالعه پرونده و اطالع از موضوع کارشناسی با راهنمایی خواهان 
آقای حمیدرضا غفرانی به محل اموال به آدرس اصفهان – خیابان الله – پاس��اژ امین – داخل 
زیرزمی��ن – پ��الک 20 مراجعه و با توجه به صورتجلس��ه مورخ��ه 89/12/9 مأمور اجرا پس 
از بررس��ی اموال و عرف بازار براس��اس معامالت انجام یافته و قیمت خرید و فروش اموال 
مس��تعمل و در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر بر قیمت مبلغ ش��انزده میلیون و یکصد س��ی 

هزار )16/130/000( ریال برآورد می گردد.1- 6 عدد س��ی دی رام متفرقه مستعمل به قیمت 
700/000 ریال. 2- 3 عدد سی دی رایتر سونی و ای سوز مستعمل به قیمت 600/000 ریال. 
3- 2 عدد پاور کامپیوتر مس��تعمل به قیمت 30/000 ریال. ۴- یک عدد پالم ایاور کامپیوتر به 
قمیت ۴0/000 ریال. 5- 8 عدد فن س��ی پی یو کامپیوتر مس��تعمل به قیمت 500/000 ریال. 
6- 6 عدد کارت ش��ارژ همراه اول به قیمت 220/000 ریال.7- یک دس��تگاه رادیو ضبط مدل 
سانیو مستعمل به قیمت 150/000 ریال.8- یک دستگاه رادیو ضبط اتومبیل مستعمل به قیمت 
150/000ریال.9- ۴ عدد بلندگوی کامپیوتر مستعمل به قیمت 80/000ریال. 10- 2 عدد اسپیکر 
کامیپوتر مس��تعمل به قیمت 150/000 ریال. 11- 18 عدد خمیر س��ی دی پاک کن به قیمت 
150/000 ری��ال. 12- 2 ع��دد کارت کپچر کامپیوتر به قیمت 20/000 ریال. 13- 7 عدد کاور 
کامپیوتر مس��تعمل به قیمت 70/000 ریال. 1۴- 1 عدد خش گیر س��ی دی به قیمت 10/000 
ریال. 15- یک دس��تگاه رادیو ضبط چهارطبقه با دو باند مستعمل به قیمت 1/500/000 ریال. 
16- یک عدد ترانس معمولی مس��تعمل به قیمت 120/000 ریال. 17- ۴ عدد گوش��ی تلفن 
مس��تعمل به قیمت 200/000 ریال. 18- 1 عدد هویه برقی مستعمل به قیمت 120/000 ریال. 
19- ۴ عدد دو عدد رادیو کوچک جیبی و دو عدد واکمن مستعمل به قیمت 150/000 ریال. 
20- 2 عدد عینک سه بعدی معمولی مستعمل به قیمت 120/000ریال. 21- سه دستگاه مانیتور 
1۴ اینچ مستعمل به قیمت 300/000 ریال. 22- دو دستگاه مانیتور 17 اینچ مستعمل مدل اوسان 
به قیمت 800/000 ریال. 23- دو دستگاه پرینتر مدل اپسون مستعمل به قیمت 700/000 ریال. 
2۴- 13 عدد کیبرد کامپیوتر مس��تعمل به قیمت 1/300/000 ریال. 25- 6 عدد کیس کامپیوتر 
مس��تعمل به قیمت 2/500/000 ریال. 26- 17 عدد فالپی مس��تعمل به قیمت 200/000 ریال. 
27- ۴ عدد دس��ته بازی دوبل و تکی به قیمت 120/000 ریال. 28- 2 عدد س��ی دی رایتر ای 
سوز مستعمل به قیمت 50/000 ریال. 29- ۴ عدد دی وی دی رایتر سونی مستعمل به قیمت 
150/000 ریال. 30- یک دس��تگاه بادگیر جهت تمیز کردن کیس کامپیوتر مس��تعمل به قیمت 
200/000 ریال. 31- ۴ عدد صندلی کامپیوتر مس��تعمل به قیمت 200/000 ریال. 32- 2 عدد 
میز کامپیوتر معمولی مستعمل به قیمت 500/000 ریال. 33- 11 عدد موس کامپیوتر به قیمت 
330/000 ریال. 3۴- یک دس��تگاه کولر آبی مدل سپهر خزر کوچک 1300 مستعمل به قیمت 
700/000 ریال. 35- یک دستگاه کامپیوتر کامل با مانیتور و کیس و دیگر متعلقات مستعمل به 
قیمت 3/000/000 ریال. جمع شانزده میلیون و یکصد سی هزار ریال 16/130/000 ریال. دفتر 

شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
7/۴13 شماره دادنامه: 9009970352۴00759، شماره پرونده: 9009980352۴00132، شماره 
بایگانی ش��عبه: 90013۴، خواهان: آقای محمد قاسمی وینچه با وکالت خانم مهری واحدی و 
آقای جواد حیدری وینچه همگی به نشانی مبارکه – خیابان 17 شهریور – روبروی اورژانس 
سینا – دفتر وکالت. خوانده: آقای آرش حمید منش به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
طلب. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای جواد حیدری و بانو مهری واحدی با وکالت از آقای محمد قاس��می به 
طرفیت آقای آرش حمید منش به خواس��ته مطالبه مبلغ 116 میلیون ریال وجه 2 فقره چک به 
شماره های 883۴86-89/12/25 و 883۴87-90/1/25 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق چکهای مستند دعوی و گواهی 
های عدم پرداخت آنها و اینکه خوانده نس��بت به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل 
نی��اورده فلذا دادگاه مس��تنداً به مواد 2۴9 و 313 و 31۴ قانون تج��ارت و 198 و 515 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت 
مبلغ یکصد و شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/503/000 ریال بابت خسارت 
دادرس��ی و مبلغ 3/98۴/000 ریال بابت حق الوکاله و نیز خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ های 
89/12/25 و 90/1/25 لغایت تاریخ اجرای رأی وفق مقررات در حق خواهان محکوم می نماید 
رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د.      

م الف: 10515 قربانی – رئیس شعبه 2۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/۴51 ش��ماره: 10۴0/89 محکوم له آقاي محس��ن بهرامي کرکوندي تقاضاي صدور اجراییه 
نسبت به دادنامه شماره 350۴00715-89/8/17 در پرونده کالسه 89032۴ شعبه چهارم دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان را نموده که به موجب آن محکم علیهما احسان اصغریان پور و امین 
بابای��ي باغبادراني متضامناً محکوم گردیده ان��د به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه و آقاي احسان اصغریان پور عالوه بر آن به پرداخت 

یکص��د میلیون ریال دیگ��ر نیز محکوم گردیده در حق محکوم ل��ه و محکوم علیهما محکوم 
گردیده اند به پرداخت 25/000/000 ریال بابت نیم عش��ر اجرا در حق دولت و آقاي احس��ان 
اصغریان پور محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال دیگر بابت نیم عش��ر اجرا در 
ح��ق دولت لذا با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیهما مراتب در اجراي ماده 9 قانون 
اجراي احکام مدني یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهي مي گردد و 
به محکوم علیهما ابالغ مي گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهي نسبت به اجراي مفاد اجرائیه 
اقدام واال از طریق اجراي احکام این شعبه نسبت به اجراي دادنامه اقدام که در این صورت ابالغ 
دیگري صورت نخواهد گرفت مگر محکوم علیهما آدرس دقیق خود را کتباً به اجراي این شعبه 

اعالم نمایند. م الف/ 1055۴   مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار 
7/۴7۴ چون آقای علیرضا فالحتی فرزند محمد شکایتی علیه آقای 1- سیعد رضا قاسمی فرزند 
حس��ن 2- حمیدرضا قاسمی فرزند حسن مبنی بر مزاحمت بانوان مطرح نموده که پرونده به 
کالس��ه 901312 د/1 در این دادیاری ثب��ت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د حسب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه 
پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 
حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10672 دادیار ش��عبه اول دادیاري 

دادسرای عمومی اصفهان 
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/۴76 بدینوسیله اعالم می گردد آقای امیر مستعانی فرزند محمدرضا شکایتی علیه آقای ستار 
نظریان فرزند بختیار دائر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع مجهول المکان 
به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 900697ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یکماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

10671 شریفی - مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان  
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/۴77 بدینوسیله اعالم می گردد آقای کریم افتخاری فرزند حسین شکایتی علیه آقای عزیزاله 
میرصالحی دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم که به 
کالس��ه شماره 900665ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج 
و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 10670 شریفی - 

مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان  
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/۴78 بدینوسیله اعالم می گردد آقای رضا عطشانی اصفهانی فرزند مهدی شکایتی علیه آقای 
محسن جوان بخت دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مجهول المکان به این بازپرسی 
تسلیم که به کالسه شماره 900666ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یکماه از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک 
نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 10669 

شریفی - مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

احضار 
7/۴79 چ��ون آقای عباس مختاری فرزند خیراله ش��کایتی علیه آقای مرتضی مبش��ری فرزند 
اس��داله مبنی بر ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده به کالسه 90131۴ این 
دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف: 10673 دادیار شعبه اول دادیاري دادسرای عمومی اصفهان 
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ندارها دومین اثر بلند سینمایی محمد رضا عرب است 
که می توان آن را یک سر و گردن از اثر قبلی او »آخرین 
ملکه زمین« باالتر دانست. فیلمنامه ای داستانگو، دارای 
پ��رده و نقاط عطف که البته از جهاتی با ضعف هایی 
روبه رو است. علیرضا طالب زاده در مقام نویسنده اثر، 
آثاری همچون مدرس��ه پیرمردها، عشق طاهر، نسخه 
اولیه سفر سرخ و سریال صاحبدالن را در کارنامه دارد 

و این بار ایده ای جذاب را موتور محرک فیلم قرار داده 
تا داس��تان تالش سه جوان از طبقه فقیر و تنگدست 
جامع��ه را روای��ت کند که برای کمک ب��ه نیازمندان 
 خطر ک��رده و از افراد متمول و ثروتمند جامعه دزدی

می کنند.
داستان و ایده ندارها را می توان نزدیک به آثار مشهوری 
 همچون رابین هود و بانی و کالید دانست که در دهه های

پیش��ین س��ینمای ایران هم سابقه داش��ته و جذابیت 
 خط داس��تانی اش مخاطب را بر روی صندلی سینما
می نشاند. شدت فقر و شرایط سخت زندگی از یک 
 س��و و انباش��ت ثروت و ظلم از سوی دیگر موجب
می شود شخصیت های اصلی فیلم برای فرار از شرایط 
موجود تا پای جان خطر کنند و به نوعی واسطه روزی 

بین خلق و خداوند شوند.

این موضوع را مهری )هانیه توس��لی( به عنوان راوی 
 و اول ش��خص در ش��روع فیلم مونولوگ می کند که
 »... اون م��ی گفت خداوند فرصت رو به هر کس��ی
 نمی ده که کمک کنه، مشکل ما از اونجا شروع شد که 
خواستیم این فرصت رو به زور از خدا بگیریم...« فیلم 
به لحاظ فیلمنامه، بازخوانی چگونگی اتفاقی خاتمه 
یافته است. از زوایه نگاه مهری شخصیت دربند است 

که بر مبنای روایت او قصه پیش می رود. 
نوع روایت دایره وار این فیلم و زاویه دید اول شخص 
یادآور آثاری است همچون مزرعه پدری، سنتوری و 
آث��ار بهرام توکلی و ... که در این س��ال ها دیده ایم. به 
جز برخی از آنها مانند مزرعه پدری رسول مالقلی پور 
که شخصیت محمود شوکتیان در متن ماجرا حضور 
دارد، اغلب در این فیلم ها جزئیاتی نشان داده می شود 
که اول ش��خص در آن موقعیت ها حضور نداشته و 
به صورت منطقی نباید در جریان آن اتفاقات باشد اما 

بیننده آنها را در فیلم می بیند.
این نکته را می توان به عنوان ضعف فیلمنامه ندارها هم 
برشمرد. فیلمنامه ندارها، شخصیت هایش را در مسیر 

اتفاقات و رویدادها معرفی می کند. 
اولی��ن آنها درگیری بین صاحبخانه، مهری و مادرش، 
علی بی کس )پژمان بازغی( و محمود )محسن طنابنده( 
به عنوان شخصیت های اصلی داستان رخ می دهد که 
آغازی برای معرفی آنهاس��ت. پس از آن اولین دزدی 
فیلم با اصرار محمود و انکار علی ش��روع می گردد. 
علی جوانی است که با موتورش مسافرکشی می کند و 
 محمود کر و اللی است که با کار بر روی وانت کهنه اش

زندگی می گذراند. 
فیلمنامه نویس برای ترس��یم هر دزدی و یا رویدادی 
در فیلمنامه زمینه ای را فراهم می کند، مانند استیصال 
مهری و مادرش در برابر صاحبخانه، دیدن زن همسایه 
در مقابل خوارو بار فروشی، صحبت های رفتگر و یا 
وضعیت اسفبار خانواده نوجوانی که در بین زباله ها به 
دنبال روزی اس��ت. این ها همان تنگناهایی است که 
علی در آن قرار گرفته و او را مجاب به دزدی می کند 
با این که می داند این کار اشتباه است اما گویا محکوم 

به این عمل است. 
 در ابتدا مهری و محمود مش��وق دزدی و گرفتن حق

بی گناهان از مال مردم خورها هستند و علی مخالف 
این موضوع، چرا که راه را اشتباه می داند.

اما به تدریج وقتی مش��کالت اطرافیان آنها رفع شده 
و وان��ت محم��ود و خانه مهری عوض می ش��ود به 
 تب��ع جایگاه ش��خصیت ها ه��م در روند قصه تغییر
می یابد و این بار علی است که برای کمک به نوجوان 
فقیر، دو همدس��تش را متقاعد می کند تا دزدی کنند 
و به اتوبوس حامل زوار حج عمره دس��تبرد بزنند. با 
 توجه به این که فیلمنامه در ژانر حادثه ای نوشته شده
 می توانست با تعهد به ژانر اتفاقات بیشتر و کش مکش های
دقیق تری را در آن طراحی کرد و شایسته بود بر اساس 
منطقی درست، حوادث در تمام قصه پهن می شد تا 
ریتم فیلمنامه در مواقعی با افت روبه رو نشود. برای نمونه 
 می توانس��ت رویارویی آنها با پلیس، نحوه دزدی ها،
درگیری های درونی و شخصیت پردازی ها به شکل 
جدی تری م��ورد توجه قرار گیرد تا بتواند فیلم را از 
یک دستی نجات دهد. اما فیلمنامه نویس در جاهایی 
درگیر نشانه س��ازی و پیام رسانی شده است که این 
موضوع حرکت فیلمنامه را کند کرده و تعادل روایت 

را از بین برده است.
 در برخی سکانس ها شاهد کنش های دراماتیک هستیم 
اما در جاهایی دیگر شعارزدگی در روند گفتگونویسی 

فیلمنامه، گوشمان را آزار می دهد.
در ندارها س��ه ج��وان در پی تغییر وضعیت رقت بار 
اطرافیانشان هستند اما از آنجا که روش صحیح را دنبال 
 نمی کنند در نهایت منجر به مرگ و دس��تگیری شان
می ش��ود و حتی مادر مهری که فقط گاه به گاه مورد 
فشار صاحبخانه قرار می گرفت حاال دخترش دربند 
است و از داشتنش محروم و نگرانی هایش ادامه دار. 
 ب��ه عبارت دیگر تنه��ا ورود ث��روت و انتقال قدرت
نم��ی تواند زندگی فقرا و تهیدس��تان را درمان کند و 
بي شک قاعده و نظامی را می طلبد تا به توزیع عادالنه 

ثروت بیانجامد تا نظم اقتصادی حاکم شود.
جوایز و عناوین:

سیمرغ بلورین بهترین تدوین )واروژ کریم مسیحی( 
از بیس��ت و نهمین جشنواره فیلم فجر 1389 و دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد )محسن طنابنده( 

از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر 1389.

و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  اداره  سرپرست 
و مرمت  از  بیدگل  و  آران  شهرستان   گردشگری 
باز پیرایی کتیبه وقف نامه چادرهای پوش حسینیه 

خانقاه بیدگل متعلق به 110 سال پیش خبر داد. 
عباس متولی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: ابعاد این 
وقف نامه یک متر در 80 سانتی متر می باشد و بر روی 

پارچه ای به خط نسخ و به قلم یکی از خوشنویسان 
به نام دوره قاجار شهرستان آران و بیدگل به نام حسین 

طباطبایی بیدگلی تحریر شده است. 
وی با اشاره به این که مرمت گر این وقف نامه خانم 
پورغالم بوده است، تصریح کرد: مرمت و بازپیرایی این 
وقف نامه توسط پژوهشکده مرمت اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان و دانشکده هنر استان اصفهان 
طی مدت چهارماه انجام گرفته است. سرپرست اداره 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
آران و بیدگل با بیان این که قدمت این وقف نامه متعلق 
به دوره قاجاریه می باشد، ادامه داد: این کتیبه مربوط به 
 وقف پارچه های پوش حسینیه درب مختص آباد محله

 بیدگل است. وی افزود: حسینیه درب مختص آباد، 
تنها تکیه بازمانده با معماری سنتی و دست نخورده این 
شهرستان است و متعلق به دوره صفویه می باشد که 
 دارای غرفه هایی از سه طرف و یک ساختمان جنوبی
است.  متولی خاطرنشان کرد: پارچه های پوش این 
حسینیه در ایام محرم جهت پوشش فضای حیاط این 
 حسینیه استفاده می شود و مربوط به سال 1322قمری
است. گفتنی است که این وقف نامه پس از مرمت به 
هیأت امنای حسینیه درب مختص آباد بیدگل تحویل 

داده شده است.

سرپرست اداره میراث:

کتیبه وقف نامه چادرهای پوش آران و بیدگل مرمت می شود

نقد

اخبار كوتاه

جشنواره فیلم کودک 
در اصفهان، ماندنی است

مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان گفت: مباحث مربوط به لغو برگزاری 
باشید  مطمئن  و  نیست  اصفهان جدی  در  جشنواره 
جشنواره در این شهر می ماند. سید مجتبی شهیدی در 
نشستی خبری که در دبیرخانه جشنواره واقع در موزه 
معاصر استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: استان 
اصفهان در طول مدت برگزاری جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان و پس از آن به مرکز تولید فیلم های کودک 
و  همدلی  به  اشاره  با  وی  می شود.  تبدیل  ایران  در 
هماهنگی که بین مسئوالن استان اصفهان وجود دارد، 
افزود: فرهنگ واالی مردم و مسئوالن در استان یکی 
از بزرگ ترین عوامل تشویق من در پذیرش مدیریت 

اجرایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان شد.
مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان در ادامه گفت: افتتاحیه جشنواره کودک 
در 23 آبان ماه سال جاری و همزمان با عید غدیرخم و 
با هدف پررنگ نشان دادن هفته والیت و ارج نهادن به 
عید غدیر برگزار می شود. وی اضافه کرد: فیلم های آماده 
برای بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
حدود 18 فیلم سینمایی 90 دقیقه ای است که برای 
نخستین بار این حجم تولید در سینمای ایران از تولیدات 
داخلی شرکت دارند.شهیدی تأکید کرد: تمامی فیلم ها 
در سالن های سینمایی اصفهان مانند قدس، فرشچیان، 
سپاهان، ایران، خانواده، سالن فرهنگسرای خورشید و 
سالن هایی که زیر نظر شهرداری، استانداری و آموزش و 

پرورش هستند اکران می شود.
امسال نمایش فیلم مختص به کودکان است

وی با اشاره به این که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در سال های گذشته مسائل جنبی و حاشیه آن بیشتر 
ادامه داد: در بیست و پنجمین جشنواره  مطرح بود، 
فیلم کودک و نوجوان به فیلم های کودک توجه بیشتری 
می شود و برنامه هاي جنبی نیز برای نشاط همگانی 
برگزار مي شود. مشاور شهردار اصفهان، مخاطب اصلی 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان را کودکان دانست و 
تصریح کرد: به منظور آشنایی بیشتر کودکان با جشنواره، 
محور اصلی را در مدارس قرار داده ایم تا با همکاری 
آموزش و پرورش برنامه های جنبي در مدت برگزاری 

جشنواره در مدارس اجرا شود.
بردن جشنواره از اصفهان شوخی است

 مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان، بردن جشنواره از اصفهان را 
یک سوء تفاهم و شوخی دانست و تأکید کرد: تأسیس 
سینمای کودک درخواست خود اصفهان بود نه شرطی 
که از طرف سینمایی فارابی گذاشته شود و طبق قرداد 
ما متعهد شدیم سینماهای اصفهان در مدت پنج سال 

سروسامان بگیرد.

درباره فیلم سینمایی ندارها؛

نسخه ایرانی بانی و كالید

فرهنگ و هنر

 احضار 
7/۴80 نظر به اینکه آقای تورج خاموش��یان شکایتی علیه آقای وحید زمانی فرزند اکبر مبنی بر 
فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن کالسه 900957 ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 

1067۴ مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۴ اصفهان   

احضار 
7/۴81 نظر به اینکه آقای محمدرضا تراب شکایتی علیه آقای بهزاد ابوطالبی فرزند اکبر مبنی بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن کالسه 900975 ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 

10676 مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۴ اصفهان   

احضار 
7/۴82 چ��ون آقای اکبر مؤذنی ش��کایتی علیه آقای رحمان پیرمرادی��ان فرزند نصراله مبنی بر 
کالهبرداری و تحصیل مال نامش��روع و خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
9009۴۴ب2 این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه 
به متهم مجهول المکان متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10675 مدیر دفتر شبعه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب ناحیه ۴ اصفهان 

احضار 
7/۴87 چون آقای بهمن کامکار فرزند علی شکایتی علیه آقایان 1- عزت اله کیوانی. 2- شاپور 
آذری. 3- جمشید محمدپور مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالسه 891359 
این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف: 10683 دفتر بازپرسی شعبه اول عمومی اصفهان 

احضار 
7/۴89 چون آقای مهدي رحیمي سیچاني فرزند اکبر شکایتی علیه آقای احمد میربابایي لنگرودي 
فرزند حس��ین مبنی بر کالهبرداری به مبل��غ 96/500/000 مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 
900656 ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی 
جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10685 بازپرسی شعبه اول دادسراي عمومی اصفهان 

احضار 
7/۴90 چون آقای مرتضی زرگر فرزند محمد علی با وکالت عباس دهقانی شکایتی علیه آقای 
مصطفی سنبلستانی فرزند حسین مبنی بر جعل و کالهبرداری به میزان 3/300/000 تومان مطرح 
نموده که پرونده به کالس��ه  90066۴ ب1 این بازپرس��ی ثبت گردی��ده. لذا نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 
مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10686 بازپرسی شعبه 

اول دادسراي عمومی اصفهان 

احضار  
7/۴91 کالسه پرونده: 30100/183ب21 نظر به اینکه آقای رحیم رحیمی به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ی دادس��رای ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار اگهی در شعبه 
21 بازپرس��ی اصفهان واقع در خیابان جابرانصاری – دادس��رای ناحیه 3 – بازپرسی 21 جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر گردد، در صورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر 
اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. م الف: 10687 غالمپور - مدیر دفتر شعبه 

21 بازپرسی اصفهان   

احضار  
7/۴92 کالس��ه پرون��ده: 88/050199/79 نظ��ر به اینکه آقای منصور زمانی��ان به اتهام جعل و 
استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع از طرف شعبه 21 بازپرسی دادسرای 
ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر 
نش��ده بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار اگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در خیابان جابرانصاری 
– دادسرای ناحیه 3 – بازپرسی 21 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد، در صورت 
عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. م 

الف: 10688 غالمپور - مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی اصفهان   

ابالغ  
7/۴93 نظر به اینکه خانم فرخنده بیع بیع به اتهام تحصیل مال از طریق غیر مش��روع حس��ب 
ش��کایت خانم زهره صادق زاده از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 900718ب15 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار اگهی در ش��عبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار اگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 10689 مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ رأي
7/۴96 شماره دادنامه: 9009970351601100، شماره پرونده: 9009980351600۴8۴، شماره 
بایگاني ش��عبه:  900513، خواهان: خانم لطیفه صفوي به نش��اني جاده نائین کیلومتر 22 کوره 
آجرپزي حاج تقي کیاني، خوانده: آقاي احمد حسیني به نشاني مجهول المکان، خواسته: صدور 
حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دعوي خواهان 
خانم لطیفه صفري بطرفیت خوانده آقاي احمد حس��یني بخواسته صدور حکم طالق با توجه 
به متن دادخواست تقدیمي خواهان ضمیمه پیوست آن اظهارات وي در جلسه دادرسي مؤداي 
اظهارات گواهان تعرفه ش��ده از ناحیه ایشان نظریه داوري و عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده 
و سایر محتویات پرونده و قرائن و امارات دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقي و 
مستنداً به مواد 131 و بند 1 ماده 135 و 136 و 183 و 18۴ قانون مدني کشور افغانستان خوانده 
را به تطلیق خواهان ملزم و محکوم مي نماید. ضمناً فرزندان مشترک به نام هاي محسن و فاطمه 
و طاهره و علي رضا با خواهان مي باشد. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهي است. م الف/ 

10668 احمدیان- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
7/۴97 شماره دادنامه: 9009970353000926، شماره پرونده: 8909980358۴011۴9، شماره 
بایگاني شعبه: 891315، شاکي: آقاي بهمن رواقي با وکالت خانم زهرا زعفراني زاده، مجتمعا و 
منفردا و آقاي غالمرضا فریدزادگان- مجتمعا و منفردا همگي به نشاني اصفهان خ هشت بهشت 
غربي نرسیده به چهارراه ملک ساختمان کیمیا طبقه دوم دفتر وکالت آقاي فریدزادگان، متهمین: 
1- آقاي علي شفیعي، 2- آقاي مصطفي احمدي همگي به نشاني مجهول المکان، اتهام: خیانت 
در امانت، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص اتهام علي شفیعي و مصطفي احمدي 
دائر بر خیانت در امانت نس��بت به یک دستگاه اتومبیل پراید تحت شماره انتظامي 28 ط ۴19 

ایران 55 مدل 88 موضوع شکایت بهمن رواقي از توجه به کیفرخواست تنظیمي از سوي دادسرا 
بزهکاري آنان به نظر دادگاه محرز است دادگاه مستنداً به ماده 67۴ قانون مجازات اسالمي حکم 
بر محکومیت هر یک از آنان به تحمل 6 ماه حبس تعزیري صادر و اعالم مي دارد رأي صادره 
غیاب��ي ظ��رف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و س��پس ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 10666 اسفناني- رئیس شعبه 

10۴ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تغييرات
7/۴98 ش��ماره: 1716/ ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت ثمین فن سورنا سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 38213 و شناسه ملي 10260557926 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1390/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقاي یاسر مختاري 
کرچگاني به عنوان بازرس اصلي، آقاي حسین غفاري گوشه به عنوان بازرس علي البدل براي 
یک س��ال مالي انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهي هاي 
شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل مي باشند: آقاي حسین توکلیان و آقاي 
احمدرضا خدایي تهراني و آقاي رضا خدایي تهراني تا تاریخ 1392/07/10. ۴- سمت اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي حس��ین توکلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقاي احمدرضا خدایي تهراني به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي رضا خدایي تهراني 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقاي رضا خدایي تهراني به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و 
اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل 
مج��ري مصوبات هیئت مدیره مي باش��د. در تاریخ 1390/07/1۴ ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 
مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 10579 آذري- رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
7/۴99 ش��ماره: 1678/ ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت آلیاژساز اسپادانا سهامي خاص به 
شماره ثبت ۴1607 و شناسه ملي 102605933۴6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1390/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به 
مبلغ 1/020/000/000 ریال منقس��م به س��ه هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 3۴0/000 ریال 
که تماماً از طریق صدور سهام جدید و باال بردن مبلغ اسمي سهام موجود و از محل پرداخت 
نق��دي پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهي ش��ماره 9180 مورخ 1390/07/05 
بانک ملت ش��عبه میدان انقالب مبلغ 1/020/000/000 ریال پرداخت گردیده اس��ت. در نتیجه 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2- تعداد یک هزار سهم شرکت ممتاز اعالم در نتیجه 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1/020/000/000 ریال 
منقسم به سه هزار سهم به ارزش هر سهم 3۴0/000 ریال که تعداد یک هزار ممتاز و دو هزار 
س��هم عادي مي باشد. در تاریخ 1390/07/11 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 10606/1 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
7/500 ش��ماره: 16۴۴/ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت آلیاژ ساز اس��پادانا سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت ۴1607 و شناس��ه ملي 102605933۴6 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1390/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- کلیه س��رمایه تعهدي شرکت به 
مبل��غ 650/000 ریال طي گواهي ش��ماره 9180 مورخ 1390/07/05 بانک ملت ش��عبه میدان 
انقالب اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 1390/07/09 ذیل دفتر 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 10606/2  

آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
7/501 ش��ماره: 1691/ ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت آلیاژ ساز اسپادانا سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت ۴1607 و شناس��ه ملي 102605933۴6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1390/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي اصغر 
کمالي انداني به عنوان بازرس اصلي، آقاي س��عید رس��تمي به عنوان بازرس علي البدل براي 
یک س��ال مالي انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي 
شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل مي باشند: آقاي سید محسن کاظمي 
طبائي و آقاي ابراهیم احمدي دس��تگردي و آقاي حجت اله رضائي تا تاریخ 1392/06/26. 

۴- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي سید محسن کاظمي طبائي 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقاي ابراهیم احمدي دستگردي به سمت نائب رئیس هیئت 
مدی��ره و آقاي حجت اله رضائي به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقاي حجت اله رضائي به 
سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و یکي 
از اعضاي هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجري مصوبات هیئت 
مدیره مي باشد. در تاریخ 1390/07/12 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت 
و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 10606/3   آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
7/502 ش��ماره: 1673/ ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت آلیاژساز اسپادانا سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت ۴1607 و شناسه ملي 102605933۴6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
س��الیانه مورخ 1390/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقاي اصغر کمالي انداني به عنوان 
بازرس اصلي، آقاي س��عید رس��تمي به عنوان بازرس علي البدل براي یک س��ال مالي انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. در تاریخ 
1390/07/11 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. م الف: 10606/۴ آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
7/511 کالسه پرونده: 90-309 ح/ 11، خواهان: مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت 
خانم فهیمه امیدي، وقت رسیدگي: پنجشنبه 1390/8/29 ساعت 9 صبح، خوانده: آقاي سیدعلي 
مرعش��ي مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 59/810/000 ریال،  خواهان دادخواستي تسلیم 
دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 11 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به هم 

رساند. م الف/ 10731 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اخطاريه
7/531 کالس��ه: 315/90 آقاي عباس نجار و 2- فرح بشارت، محل حضور: شعبه 30 شوراي 
حل اختالف اصفهان واقع در زندان اصفهان،  وقت حضور: 90/8/7 روز ش��نبه ساعت 13/30، 
علت حضور: رسیدگي به شکایت مطروحه توسط خانم فخر آفاق بشارت. م الف/ 10713 شعبه 

30 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
7/532 کالس��ه پرونده: 331/90 ش ح/ 2۴، ش��ماره دادنام��ه: 616-90/6/31، خواهان: جواد 
الماس��ي به نش��اني: اصفهان خ پروین دوم طبقه زیرزمین بانک انصار، خوانده: رامین عضدي 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ ش��انزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال وجه یک 
فقره چک به تاریخ 90/7/3 ش��عبه 2۴ شوراي حل اختالف به تصدي امضاءکننده زیر تشکیل 
پرونده کالس��ه 331/90 ش ح/ 2۴ مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق پرونده،  شورا با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي ش��ورا: در خصوص دعوي 
جواد الماسي به طرفیت رامین عضدي به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون و چهارصد و هفتاد 
هزار ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 27221 عهده بانک ملي ش��هرکرد به انضمام تأخیر 
تأدیه و خس��ارات دادرسي، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده مجهول المکان بوده که علي رغم نشر آگهي روزنامه 
در وقت رس��یدگي حاضر نشد هیچ گونه ایراد ودفاع موجهي در خصوص دعواي مطروحه و 
مبني بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند، لذا شورا دعوي خواهان را وارد 
تشخیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 310 قانون تجارت 
رأي بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزي 
از تاریخ سررسید مورخه 90/۴/1 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي 
صادره غیابي و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. موس��وي- قاضي شعبه 2۴ 

شوراي حل اختالف اصفهان
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زاینده رود
اصفهان،  ابن سی�نای  خیابان  ج����نوب  در 
مجموعه ای نفیس، برجای مانده از دوران ترکمانان 
قراقویونلو دیده می شود که به واسه وجود آرامگاه 
شناخته  امام«  »درب  نام  به  آن  در  امامزاده  دو 

می شود.
این  اعتبار  و  اهمیت  مذهبی،  جنبه  بر  افزون 
آن  معماری  و  تاریخی  ارزش های  به  مجموعه 
و  شهر  تاریخی  بافت  در  شدن  واقع  می باشد.  نیز 
وجود بخش هایی همچون صحن شمالی و شرقی، 
غرفه ها و تاق نماهای زیبا، تزئینات عالی گچ بری، 
و  بقعه  داخل  گره چینی  و  رسمی بندی  نقاشی، 
مقبره و دو گنبد کاشی کاری شده مینایی رنگ، لزوم 
 حفظ و نگاهداری این بنای تاریخی را دو چندان

می کند.
درب امام و مرمت هاي غیر اصولي 

 اما متأسفانه این مجموعه مذهبی که روزانه تعداد 
 زیادی از عالقه مندان را میزبانی می کند، در سال های
اخیر دچار آسیب های زیادی شده و تنها بخش هایی 
از آن نیز به شکل ناشیانه ای مرمت شده است. از 
سویي قسمت هاي زیادي از کاشي هاي معرق گنبد 
فی�روزه اي  بن�اي تاریخي درب امام ریخته اند و 
برده  بین  از  را  آن  ،تقارن  دیگر  هاي  کاشي  موج 

است.
با  اوقاف  ناقص  تعامل  قرباني  امام  درب 

میراث
اصول��ي   غیر  مرمت  از  گذشته 

تزیی�نات طاق و لوله کشي 
نامساعد در فضاي 

گنبد 

ک�ردن  پر  هم��چنین  و  امامزاده  این  خانه 
هاي  ازاره  در  شده  ایج���اد  ه�اي  ترک 
هاي کشي  بند  همراه  به  کاري   کاشي 
غیر اص�ولي  ک�ه ه�مه از زی��بایي م�ن�ظر این بن�اي 
تاریخي کاسته اند، در حال حاضر کف فرش صحن 
وتعداد  است  تعویض  حال  در  تاریخي  بناي  این 
اموات  مدفن  از  قدیمي  قبرهاي  سنگ  از  زیادي 
پادشاهي  از  بعد  مذهبي  مکان  این  اطراف  در  که 
به صورت  بودند  شده  احداث  قرقویانلو  جهانشاه 
پراکنده  در گوشه اي از حیاط  در معرض شکستن 
و آسیب  به حال خود رها شده اند. متاسفانه نبود 
فرهنگي   میراث  سازمان  و  اوقاف  بین  الزم  تعامل 
تاریخي  بناي  این  اصولي  نگهداري  و  در حفاظت 
 � م�ذهب��ي را در م�ع�رض خط�رات ج�دي قرار

داده است.
به  داخلی  صحن  جنوبی  دیوار  ریختن  فرو 

دنبال گودبرداری
در حیاط شرقی این مجموعه، ساختمانی مسکونی، 
از  که  شده  ساخته  اصلی  صحن  دیوار  به  دیوار 

وجاهت  و  زیبایی 
کاهد،  می  بنا  این 
به  آشپزخانه  ایجاد 

بخش هایی از بنا 
رسانده  آسیب 
تازگی  به  و 

به  نیز 

هنگام عملیات خاک برداری برای ساخ���ت بنای��ی 
جدی��د به جای حم�ام قدیم�ی درب ام����ام ، بخشی 
 از دیوار جنوبی این صحن فرو ریخت. اما جالب تر
از همه اینها جم��له اي است که در تاب��لوي اداره 
کل میراث فرهنگي مبني بر پیگیرد قانوني  هرگونه 
دخل و تصرف در بناي مذکور است که مشهودات 
بیانگر دخل و تصرف در بنا بوده و پیگرد قانوني 

هم صورت نمي گیرد.
زیباي کم نظیر در میان گل و بوته

مجموعه مذکور از بخش هایی همچون صحن های 
نماهای کاشی  با غرفه ها و طاق  شمالی و شرقی 
بنای  کاری شده، فضای سبز ضلع غربی و 
یافته  تشکیل  در ضلع جنوبی  مقبره 
بقعه اصلی دو  بر فراز  است. 
شده  کاشی کاری  گنبد 
کوچک  و  بزرگ 
شوند  می  دیده 
گنبد  که 
چک  کو
تر در 

زمان ترکمانان قراقویونلو ساخت��ه شده ولی در دوران 
 ص��ف���وی تعمی�راتی در آن انجام ش�ده اس��ت.
وسعت  مربع  متر  حدود50  که  تر  بزرگ  گنبد  اما 
ساختمان  با  زمان  هم  و  )ه.ق(  نهم  قرن  در  دارد 
تر  گنبد کوچک  مانند  به  و  است  بنا گردیده  بقعه 
 غالب تزئیناتش در زمان صفوی و در دوره سلطنت
در  است.   رسیده  انجام  به  اول«  عباس  »شاه 
مجاورت گنبد خانه بخش زیبای دیگری قرار دارد 
 که در سقف آن مقرنس کاری ها و قطاربندی هایی
 هم�راه با مث�لث ب�ن�دی های ک�م نظ�یر مش�اهده

می شود. 
دیوارها و سقف گنبد بزرگ درب امام با تزئینات 
های  ازاره  است.  شده  آراسته  بوته  و  گل  نقاشی 
رنگ  هفت  کاشی های خشت  با  حرم  این  اطراف 
غربي  و  شرقي  هاي  حیاط  در  است.  یافته  تزئین 
در  لیکن  شود  نمي  دیده  ویژگي خاصي  مجموعه 
حیاط شمالي به جز شیر سنگي زیباي بخش مرکزي 
جبیر  بن  سعید  مسجد  نیز  غربي  ضلع  در  صحن، 
واقع شده که در چوبي منبت کاري نفیسي ورودي 
کند.  مي  متمایز  ها  بخش  دیگر  از  را  مسجد  این 
ع�الوه بر ای�ن در کن��ار ورودي ض�لع شم��الي 
نیز دیده مي شود  نفیس�ي  همین صحن، سنگ�اب 
 که کتیبه آن به خط ن��ستعلیق برج��سته بر سنگ
پارسي است. سردر اصلي و نفیس مقبره،  مزین به 
کاشیکاري معقلي بسیار عالي از دوره جهان شاه 
قراقویونلو است که از نیمه دوم قرن نهم )ه.ق( 
سردر  این  تاریخي  کتبیه  است.  مانده  جاي  بر 
زمینه  بر  معرق  کاشي  با  و  سفید  ثلث  به خط 

الجوردي رنگ مشاهده مي شود.

میراث فرهنگي
مردمك

رویداد

پرونده تخریب خانه ها بسته نشد
خانه تاریخی زهتاب در اصفهان 

تخریب شد
زاینده رود

در  که  قاجار  دوران  اواخر  از  بازمانده  زهتاب  تاریخی  خانه 
خانه  این  شد.  تخریب  بود،  شده  ثبت  نیز  تاریخی  آثار  فهرست 
تاریخی در شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، محله شهشهان، کوچه 
بی خبری  در  و  ناشناس  عوامل  دست  به  که  داشت  قرار  بصیری 
سازمان میراث فرهنگی تخریب و به طور کامل گودبرداری شد تا 
هیچ اثری از این بنا باقی نمانده و ساختمانی چندین طبقه توسط 

سوداگران به جای آن ساخته شود.
این  تا  که  شده  ویران  خانه  این  معماری  و  هنری  ویژگی های  از 
از کاشی کاری معقلی در  اواخر کاربری مسکونی داشت، می توان 
تاریخی  محله  در  قرارگیری  به  توجه  با  که  برد  نام  شرقی  جبهه 
شهشهان و همجواری با خانه تاریخی شهشهان، اهمیتی دو چندان 

یافته بود.
منطقه  نواحی  از  اصفهان،  تاریخی  بافت  در  واقع  شهشهان  محله 
آباد  هجری  پنجم  و  چهارم  قرن  از  که  است  شهر  این  دردشت 

بوده است.
به  معروف  محمد«  الدین  »عالء  قتل  از  پیش  تا  شهشهان  محله 
»شهشهان« از عرفای دوره تیموری به امر شاهرخ تیموری، محله 

حسینیان نامیده می شد.
یک  با  مترمربع   300 حدود  در  مساحتی  با  زهتاب  تاریخی  خانه 
حیاط مرکزی دارای دو درگاه ورودی در ضلع شرقی بود که توسط 

داالنی به حیاط مرکزی متصل می شد.
ورودی شمال شرقی، راهروی ارتباطی تاالر بوده که در دوره های 
بعد به ورودی خانه تبدیل شده بود. ضلع شرقی خانه با پوشش 
با  معقلی  نوار کاشی کاری  بود و  پوشیده شده  تنکه  قاب و  اردی 
نمای  نقوش هندسی زینت بخش  فیروزه ای و  رنگ الجوردی و 
این جبهه از خانه بود. جبهه شمالی خانه نیز شامل تاالر هفت دری 
و دو فضای جانبی بود. متقارن ضلع شرقی، اتاقی با سقف تاق و 
تویزه قرار داشت. گفتنی است که چندی پیش نیز بخش هایی از 
خانه تاریخی نواب که در همین خیابان ابن سینا قرار دارد تخریب 

شد و به آتش کشیده شد.
با این همه روشن نیست که چرا تاکنون نهادهای شهری و از جمله 
مواردی  چنین  تکرار  از  جلوگیری  برای  تنها  نه  منطقه  شهرداری 
اقدامات پیشگیرانه نداشته اند بلکه به بهانه نوسازی بافت فرسوده 

دست تخریب کنندگان میراث فرهنگی را نیز باز گذاشته اند!

روزان
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ 

منتشر شد
رازانی  مهدی  با همکاری  تخریب سنگ،  الگوهای  فرهنگ مصور 
و غالمرضا وطنخواه به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات جهاد 
دوستداران  دسترس  در  و  منتشر شد  هشتاد صفحه  در  دانشگاهی 

میراث فرهنگی و دانشجویان مرمت آثار تاریخی قرار گرفت.
 کاربرد متنوع و گسترده سنگ  برای استفاده های هنری باعث خلق 
آثار و اشیاء فرهنگی و یادمان های بسیاری در سراسر جهان گشته 
با  را  فرهنگی و هنری اش  کاربرد  در دوره های مختلف، سنگ  و 
تغییراتی حفظ کرده است. وجود آثار ارزشمند و فراوان از دوره های 
پیش تاریخی و تاریخی ساخته شده با ساخت مایه سنگی در ایران 
با تنوع بسیار در ساخت و تزئین بناها، صخره نگاری ها، مجسمه ها 
و... اهمیت رویکرد علمی نسبت به شناسایی دقیق و در پی آن اعمال 
اقدامات عملی یا پیشگیرانه را با توجه به تهدیدها و آسیب های روز 

افزون ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
عنوان یک  به  تخریب سنگ  الگوهای  فرهنگ مصور  پایه،  این  بر 
خودآموز، به همت سی و پنج کارشناس خبره از نوزده کشور جهان 
زیر نظر کمیته علمی بین المللی سنگ ایکوموس )شورای بین المللی 
بناها و محوطه ها( در طی هشت سال پژوهش و بررسی دقیق با 
از  ایکوموس  تهیه شد. هدف  نامه های موجود  واژه  از  بهره گیری 
تدارک این فرهنگ ابهام زدایی و ترویج یکنواخت سازی اصطالحات 
مربوط به آسیب های سنگ  ها برای متخصصان جهت مباحث و 
نوشته های علمی بوده است. فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ، 
با تعریف هفتاد و پنج واژه و اصطالح با صد و هفده تصویر گویا، 
به تفکیک و تشریح مهم ترین آسیب های ظاهری سنگ ها اختصاص 

دارد.
فرانسه  انگلیسی-  صورت  به  اصل  در  فرهنگ  این  اصلی  نسخه 
با  اکنون  و  منتشر شد  میالدی  سال 2008  در  ایکوموس  از طرف 
ضرورت مطالعات علمی و عملی جدی در امر حفاظت و مرمت 
میراث سنگی کشور بر گردن این فرهنگ به زبان فارسی در دسترس 

قرار خواهد گرفت.

کارشناسان VMTبه اصفهان می آیند
ماه  اردیبهشت  در  که  حالی  در 
سال 88 خبر انحراف تونل متروی 
را  گسترده ای  بازتاب  اصفهان 
برای  پروژه  این  داشت  همراه  به 
دومین بار در نزدیکی سی و سه  پل 
منحرف شد. به گزارش مهر بعد از 
حدود  در  قبلی  انحراف  دادن  رخ 
از  پس  هم اکنون  گذشته  سال  دو 
از  هر دو رینگ پیشروی موقعیت 
به  شود  می  کنترل  دوربین  طریق 
همین دلیل این بار پس از 11سانتیمتر TBMمتوقف و از ادامه انحراف 
جلوگیری شد هرچند اقدامات پیشگیرانه در نهایت سبب شد تا میزان 
احتمال  از  اضافه شود. همچنین شنیده ها  دیگر  متر  انحراف، 10سانتی 
بازدید کارشناسان شرکت VMT آلمان که نقشه برداری این پروژه را به 

عهده داشته اند طی روزهای آینده حکایت دارد.

  مهدی فقیهی 
خانه بازار دوز، از خانه های تاریخی دوران قاجار که 
واقع  صراف ها  کوچه  چهارباغ،  خیابان  اصفهان،  در 
است،  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  و  شده 
پرداخت هزینه های مرمت  در  مالک  ناتوانی  دلیل  به 
آوردن  فراهم  در  دولتی  دستگاه های  بی توجهی  و 
هنری  ارزش های  همه  با  خانه،  این  مرمت  امکانات 
می رود.  همیشگی  ویرانی  به  روی  معماری اش  و 
سبک های  و  سالئق  با  که  دیروزی  زیبای  خانه های 
سال  ده ها  شدن  سپری  با  می شدند  ساخته  گوناگون 
دهنده  تشکیل  اصلی  و  اولیه  هسته  عنوان  به  هنوز 
ساعته  چند  آسودن  جهت  مناسب  جایگاهی  شهر 

صاحبانشان شناخته می شدند.
برخورداری  با  که  زیبایی  و  وسیع  باغ خانه های 
و  عالئق  مبنای  بر  و  بومی  معماری  شیوه های  از 
فضاهای  و  شده  طراحی  پیشینیان  دلبستگی های 
اهمیت  نسبت  به  کدام  هر  آنها  وسیع  روح بخش 
داشتند.  بهره  خاص  تزئیناتی  و  آرایه ها  از  خویش 
مناسب  سرپناهی  تأمین  بر  عالوه  که  مسکن هایی 
جهت ساکنان خویش، معماری و تفکر ایرانی را نیز 

به آیندگان می آموختند.
اما دریغ و افسوس که در دوره معاصر به خصوص در 
یک سده اخیر با رشد بی رویه صنعت و الگوبرداری 
کورکورانه از معماری غربی نه تنها این آثار بدیع و 
نفیس پایدار نماند بلکه به دلیل عدم آگاهی و تجربه 
نابود گشته  و محدودیت محیطی، بی پروا تخریب و 
و جای خود را به بناهای سر به فلک کشیده طبقاتی 
بخشیدند. نمونه ای از این ابنیه ارزشمند که به شکل 
غم انگیزی در هم شکسته و ویران شده است، خانه 

بازار دوز نام دارد.

مالکان  توانایی  عدم  دلیل  به  که  ارزشمند  بنای  این 
و  حال  این  به  مرمت  جهت  کافی  سرمایه  نبود  و 
به  مجزا  بخش  دو  از  است،  آمده  در  اسفناک  روز 
بازار  تقی  و  دوز  بازار  حسین  محمد  صاحبانش  نام 
دوز تشکیل شده که به شماره های 1135 و 11۴0 در 

تاریخ هجدهم آذرماه سال 5۴ به ثبت رسیده اند.
 بخشی از آن در حال حاضر مسکونی، ولی قسمت 
دیگر که شکوه و تجلی معماری گذشته را در خود 
هر صاحب  تاسف  که  تبدیل شده  ویرانه ای  به  دارد 
در ضلع  بنا  این  اصلی  درگاه  می انگیزد.  بر  را  ذوقی 
شمالی و در زیر ساباطی زیبا و کشیده قرار دارد که 
به  جا  آن  در  نیز  دیگری  تاریخی  خانه های  ورودی 

چشم می خورد.
میان سرایی  خانه  ابتدایی  داالن  و  ورودی  از  عبور  با 

خاکی نمایان می شود که اغلب فضاهای اطراف آن به 
کلی تخریب شده و تنها در گوشه شمالی آن آثاری 
دیده  کوچک  حیاطی  و  نشیمن  اتاق  یک  بقایای  از 

می شود.
دیوار مخروبه و فرو ریخته خانه که  هنوز محرمیت 
گذشته  را حفظ کرده، محیط داخلی خانه را از معبر 

مجاور جدا می سازد.
در بخش میانی حیاط، آب نمایی سنگی دیده می شود 
و  خاک  با  و  خالی ست  آب  از  مدت هاست  که 
انباشته شده است ولی درختان  نخاله های ساختمانی 
ریشه  حیاتش  آب  در  که  آن  کناری  باغچه  سرسبز 
به  و شاداب  زنده  هنوز سر  ها  از سال  دارند،  پس 

نظر می رسند.
در سوی شمالی این حیاط کوچک اتاق سه دری نمایان 
است که همانند عروسی زیبا با دیوارها مزین به آیینه 
نگاره های  و  آرایه ها  و  تزئینی  با خطوط  تاق هایی  و 
رنگارنگ هنوز مالحت و حالوت دوران پیشین خود 

را حفظ کرده است.
تا  می ریزند  فرو  آرام  آرام  تزئینات  این  اکنون 
دیگر  یکی  سرنوشت  انگیز  غم  و  دردناک  داستان 
گوش در  را  جهان  نصف  دیار  زیبای  بناهای   از 

زمزمه کنند.
این اندوه وقتی دردناک تر می شود که نگاهی به پنجره 

ارسی زیبا و گره چینی اتاق بیندازیم.
در گذشته بازتابش نورهای رنگارنگ حاصل از تابش 
ارسی،  این  رنگارنگ   شیشه های  در  خورشید  نور 
تا  بازتاب می داد  اتاق  ایرانی را در کف  نقش فرشی 
اکنون  اما  بیافریند  اتاق  در  رؤیا  و  نور  از  پر  دنیایی 
ها  زیبایی  و  خاطرات  این  موریانه  نام  به  خوره ای 
خود هضم در  همگان  از چشم  دور  و  آرام  آرام   را 

می کند. 

حمام هاي سادات موزه مي شوند
سرپرست معاونت میراث فرهنگي 
اداره میراث فرهنگي چهارمحال و 
 بختیاري از تعمیر و مرمت حمام هاي

تاریخي سادات فرخ شهر در سال  
جاري خبر داد و اظهار داشت: در 
سال جاري اقداماتي از قبیل اجراي 
ساماندهي  سازي،  کف  عملیات 
مي  انجام  نماسازي  ها،  کشي  بند 
این  مرمت  و  تعمیر  براي  شود. 
بناي تاریخي در سال جاري 350 
میلیون ریال از محل اعتبارات استاني پیش بیني شده است. حمام هاي 
تاریخي سادات فرخشهر یکي از کامل ترین گونه هاي حمام هاي دو 
قلوي استان چهارمحال و بختیاري است که در سال 89 در فهرست آثار 
ملي کشور به ثبت رسیده است. این حمام پس از تکمیل مرمت با تغییر 

کاربري موزه مردم شناسي احیا خواهد شد.

خانه مرتضوي ها مرمت مي شود
خانه  مرمت  و  تعمیر  عملیات 
تاریخي مرتضوي ها در چهارمحال 

و بختیاري  آغاز شد. 
در  بنا  این  مرمت  و  تعمیر  براي 
 300 بر  بالغ  اعتباري  جاري  سال 
میلیون ریال پیش بیني شده است. 
استحک��ام بخش��ي پي ها، مقاوم 
سازي دیوارها، اج��راي تاق هاي 
جمله  از  سازي  بام  و  ریخته  فرو 
مرمت  و  تعمیر  عملیات  اقداماتي 
این خانه تاریخي است. برخي از نقاط این خانه به دلیل تعریض شهرداري 
ها مرتضوي  بود.خانه  شده  تخریب  گذشته  هاي  سال  در   شهرکرد 
جامع  مسجد  مجاورت  در  قاجاریه  دوران  ارزشمند  منازل  از  یکي 
شهرکرد است که تملک بخشي از این خانه در سال 89 با اعتباري بالغ 

بر 900  میلیون ریال صورت  گرفته است.

15 میلیارد ریال براي محور چهارباغ
صنایع  فرهنگي،  میراث  کل  مدیر 
دستي و گردشگری استان اصفهان 
ریال  میلیارد   15 حدود  گفت: 
براي مطالعه و ثبت محور تاریخي 
فهرست  اصفهان در  فرهنگي شهر 

آثار جهاني هزینه شده است. 
کرد:  اظهار  وي  ایسنا  گزارش  به 
شهر  فرهنگي  تاریخي  محور 
اصفهان سهمیه کشور در سال آینده 
آثار جهاني  ثبت در فهرست  براي 
است. محور تاریخي فرهنگي اصفهان متشکل از 350 اثر ملي و سه اثر 
جهاني )میدان نقش جهان، باغ چهلستون و باغ فین کاشان( است که در 
قالب یک مجموعه تعریف شده و به عنوان محور تاریخي فرهنگي از 
سوي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد )یونسکو( 

نامگذاري شده است.

بعد از دستمال بستن بر سر گنبد مسجد امام

چین و چروك بر پیشاني زخمي گنبد درب امام افتاد

متاسفانه نبود 
تعامل الزم بین 
اوقاف و سازمان 
میراث فرهنگي  
در حفاظت و 
نگهداري اصولي 
این بناي تاریخي 
� مذهبي  را در 
معرض خطرات 
 جدي قرار
داده است.

موریانه خاطرات را خورد
بخش هایی از خانه تاریخی  بازار دوز به تلی از خاک تبدیل شد

بوم و بر
جاذبه گردشگري ایران؛

 خرده فرهنگ هاست نه زیرساخت ها 
خرده فرهنگ ها، شامل آداب و رسوم و افکار مردم جاذبه  هاي 
روحیه  باید  راهنمایان  و  مي آورند  گردشگر  که  هستند  اصلي 
گردشگر  به  و  بیابند  را  جزئیات  این  تا  باشند  داشته  پژوهشگري 

منتقل کنند.  
ایران  فرهنگ  پژوهشگر  وکیلیان  سیداحمد   chn گزارش  به 
مانند  امکاناتي  که  این  خاطر  به  ما  گویند  مي  ها  بعضي  گفت: 
 اروپا نداریم، نمي توانیم توریست داشته باشیم، این اشتباه محض

است.
خودشان  خوب  باشد  داشته  را  مسایل  آن  بخواهند  اگر  اروپایي 
دارند ولي وقتي سفر مي کند، مي خواهد جاهاي ندیده و نشناخته 
را ببیند. فرهنگ هاي دیگر را دریافت کند. این وظیفه ماست که 
به بهترین نحو فرهنگ خودمان و آداب و رسوم و افکار را نشان 
 بدهیم، ادا درنیاوریم. نکته اصلي اینجاست که نمي توانیم داشته هاي
خود را نشان بدهیم و هیچ برنامه ریزي صحیحي براي انجام این 
کار نداریم. اگر بتوانیم به این نکته برسیم مطمئن باشید مي توانیم 

بیشترین توریست به ویژه توریسم را داشته باشیم.
امام، شیخ  وکیلیان تأکید کرد: اگر سري به اصفهان بزنید، مسجد 
کنند. نمي  تغییري  بعد  سال  چند  تاریخي  آثار  سایر  یا  ا...   لطف 
پل س��ي سه پ��ل اگر خراب نش��ود همان است. آنچه که مهم 
یک  اگر  یعني  شوند  مي  عوض  سال  هر  که  هستند  مردم  است 
رفتار دیگر نو و  فرهنگ  بیاید یک  فاصله چند سال  به   توریست 
مي بیند. کار و مسایل جدید مي بنید و برایش خیلي جذاب خواهد 
بود. پس میراث معنوي بسیار مهم تر از میراث مادي است چون 
اگر یک خشت از تخت جمشید برداشته شود، صداي همه درمي 
آید و داد و فریاد که میراث از بین رفت. اما این مادربزرگ هاي 
ما که قصه مي گفتند، این قصه ها چه شد؟ فهمیدیم چگونه از یاد 
رفت؟ این همه قصه شیرین، آداب و رسوم و سنت ها چه شد؟ آیا 

فهمیدیم چگونه از بین رفت؟
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برگزاری دیدار دوستانه گیتی پسند
 با تیم ملی ناشنوایان

سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: تیم فوتسال 
این باشگاه در دو دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی ناشنوایان 
و تیم منتخب خارک می رود. محمدحسین عراقی زاده اظهار 
داشت: با هماهنگی کادر فنی و بنا به درخواست سرمربی تیم، 
دو دیدار تدارکاتی در زمان استراحت بین دو هفته هفتم و 
هشتم در دستور کار قرار گرفت که می تواند آمادگی تیم را 
حفظ کند. وی افزود: بر این اساس تیم گیتی پسند عازم جزیره 

خارک می شود و یک دیدار خیرخواهانه با تیم منتخب این جزیره در روز دوشنبه برگزار 
می کند. این تیم روز پنج شنبه هفته آینده 28 مهر ماه نیز به مصاف تیم ملی ناشنوایان می رود 
که خود را برای مسابقات جهانی آماده می کند، این تیم روز چهارشنبه نیز به مصاف تیم 
شهرداری اصفهان می رود. وی با اشاره به شرایط خوب گیتی پسند در این فصل از مسابقات 
افزود: تمام تالش کادر فنی و بازیکنان بر این است تا با قدرت به مصاف حریفان خود 
برویم، البته پیروزی های پرگل برابر حریفان ما را به خودمان مغرور نکرده است و تا پایان 
فصل هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم. عراقی زاده با بیان این که گیتی پسند در این فصل 
حرفه ای تر از فصل گذشته فکر می کند، افزود: اعتقاد مسئوالن باشگاه و کادر فنی بر این 
است که تنها به بازی های خودمان فکر کنیم و بدون توجه به حاشیه های ایجاد شده توسط 
حریفانمان، تنها برای موفقیت در زمین مسابقه تالش کنیم. وی ادامه داد: گیتی پسند به هیچ 

عنوان عالقه مند نیست وارد مسائل حاشیه ای خارج از زمین مسابقه شود.

 باتیستا، مارادونا را دادگاهی
می کند

تا  خواسته  دادگاه  از  آرژانتین  ملی  تیم  سابق   سرمربی 
دالر  هزار  پنج  پرداخت  به  اهانت  خاطر  به  را  دیگو  دن 

جریمه کنند.
سرخیو باتیستا، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین، وارد نبردی 
قضایی با دیگو آرماندو مارادونا، سرمربی آلبی سلسته در 
جام جهانی 2010 شده است. باتیستا، دن دیگو را به اهانت 
به او متهم کرده و از قاضی دادگاه خواسته تا مارادونا را به 

پرداخت مبلغ پنج هزار دالر جریمه محکوم کنند.
درخواست باتیستا توسط زنون سبایوس، وکیل باتیستا ارائه شد و این درخواست به 
 فرناندو پیگنی، قاضی دادگاهی در آرژانتین تحویل داده شد. در یکی از پاراگراف های
این درخواست، سبایوس به این نکته اشاره کرده که مارادونا با اتهامی که در مورد 
طریق  )از  آرژانتین  ملی  تیم  به  کردنشان  دعوت  برای  بازیکنان  از  رشوه  دریافت 
کارلوس مک الیستر، ایجنت فیفا(، به باتیستا وارد کرده، به »شهرت ورزشی«  او لطمه 
زده و به این نکته اشاره شده که این اتهام، آسیب روحی فراوانی را به باتیستا وارد 

آورده و دادگاه باید این داستان را مورد بررسی قرار دهد.
سبایوس در ادامه به القاب زشتی که مارادونا به باتیستا داده اشاره کرده است. به 
عنوان مثال مارادونا در صحبت هایی باتیستا را با »پینیون فیخو« یک دلقک معروف 

در برنامه های تلویزیونی آرژانتین مقایسه کرده بود.

بانوی قایقران چهارمحالی در مسابقات 
آسیایی پرچم می زند

یکی  بختیاری گفت:  و  قایقرانی چهارمحال  هیأت  رئیس 
از داوران زن قایقران این استان قضاوت مسابقات آسیایی 
قایقرانی را برعهده گرفته است. ابراهیم شفقت در گفتگو 
با فارس اظهار داشت: پگاه شیریان داور بین المللی استان 
از سوی فدراسیون قایقرانی آسیا برای قضاوت در مسابقات 
آسیایی دعوت به همکاری شده است. وی افزود: این بانوی 
داور حدود دو سال است که در سطح بین المللی قضاوت 

مسابقات قایقرانی را برعهده دارد.
شفقت با بیان این که این مسابقات در مجموعه آزادی تهران از پنج شنبه برگزار شده 
است گفت: با توجه به این که این مسابقات از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است، 

حضور این بانوی داور در این مسابقات نشان از شایستگی های بسیار ایشان دارد.
رئیس هیأت قایقرانی چهارمحال و بختیاری از احداث پیست قایقرانی استاندارد در 
این استان خبر داد و گفت: با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های استان و همچنین با 
انجام مطالعات کارشناسی، چهارمحال و بختیاری  ظرفیت احداث دو پیست قایقرانی 
استاندارد را دارد. وی افزود: پیست قایقرانی رودخانه زا ینده رود از دیگر پیست های 
پیشنهادی در استان است که با توجه به امکانات و ویژگی هایی خاصی که در طراحی 
این پیست در نظر گرفته شده، نخستین پیست قایقرانی کشور خواهد بود که از تمام این 

امکانات در محدوده پیست استفاده کرده است.

زاینده رود
درخصوص  ماهان  فوالد  فوتسال  تیم  سرمربی 
بر  هشت  برتری  با  که  ارژن  برابر  تیمش  بازی 
چهار ماهانی ها همراه بود اظهار داشت: این تمام 
پتانسیل فوالد ماهان نیست و درخشش تیم ما پس 
فوالد  بود.  خواهد  پریکس  گرند  های  رقابت  از 
حفظ  را  خود  اقتدار  و  آسیاست  قهرمان   ماهان 

می کند. برای ما فقط غیر ممکن، غیر ممکن است!
تمرینات  زمان  با  ارتباط  در  افضلی  حسین 

از  ماهان  فوالد  تمرینات  گفت:  نیز  بازیکنانش 
بازیکن از سر گرفته خواهد  با پنج  شنبه و فقط 
شد. سهم ماهان با پنج بازیکن در تیم ملی بیشتر 

از سایر تیم هاست.
مقدم  اصغری  جواد  تجربه  که  این  بیان  با  وی 
اصغر  جوانی  و  انگیزه  و  طاهری  محمد   و 
حسن زاده، حسین طیبی و مهدی جاوید به تیم 
ملی کمک خواهد کرد افزود: البته سایر بازیکنان 
ملی پوش ایران نیز بازیکنان شایسته و با تجربه 

ای هستند که با این شرایط به موفقیت تیم ملی 
امیدوارم.

نیز  بازیکن  چهار  ماهان  فوالد  کرد:  تصریح  وی 
در اختیار تیم  دانشگاه آزاد قرار داده که در هلند 
که  بازیکنی  ده  که  و خوشحالم  برند  می  سر   به 
هم اینک در اختیار ندارم در شرایط مسابقه به سر 
می برند و این موضوع کمک زیادی به کادر فنی 

فوالد ماهان خواهد نمود.
افضلی همچنین گفت: فراموش نکنیم که سیسو 

در  نیز  ماهان  فوالد  برزیلی  و  ارزشمند  مهره 
در  را  برزیل  ملی  تیم  و  دارد  کشورش  حضور 
کلیدی  بازیکنان  از  یکی  عنوان  به  مسابقات  این 

این تیم همراهی خواهد نمود.
بازیکن  ده  ترتیب  هر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
المللی حضور دارند  بین  فوالد ماهان در میادین 
این  من  اعتقاد  به  بابت خوشحالم.  این  از  من  و 
نشان را  ماهان  فوالد  باالی  پتانسیل   موضوع 

می دهد. 

ورزش
مصاحبه

مدیر سرمایه گذاری و امور سهام 
ذوب آهن:

بحران مالی  ذوب آهن 
خطرناک است

مدیر سرمایه گذاری و امور سهام کارخانه ذوب آهن 
امتیاز  واگذاری  احتمال  خبر  به  واکنش  در  اصفهان 
باشگاه ذوب آهن به بخش خصوصی گفت: موضوع 
واگذاری سهام باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن تا 
اطالع ثانونی مقدور نیست چرا که بر اساس قانون 
ابتدا باید سهام کارخانه ذوب آهن از طریق بورس 
واگذار شود تا بعد در خصوص واگذاری این مجموعه 

ورزشی به بخش خصوصی تصمیم گیری شود.
به گزارش رجانیوز، پس از انتشار برخی اخبار مبنی 
بر واگذاری احتمالی امتیاز باشگاه فرهنگی ورزشی 
مدیر  فریدونی،  خصوصی،  بخش  به  آهن   ذوب 
سرمایه گذاری و امور سهام کارخانه ذوب آهن اعالم 
کرد که در شرایط کنونی زمینه انجام این کار مهیا نیست 
و بعید است مدیریت کارخانه ذوب آهن برنامه ای برای 
واگذاری امتیاز باشگاه به بخش خصوصی داشته باشد 
اداری است  اقدامات  نیازمند برخی  اتفاق  این  چون 
 که در شرایط کنونی هیچ اقدامی در این باره صورت

نگرفته است.
وی در ادامه توضیحات خود در این باره گفت: این 
باشگاه  مدیرعامل  که  آمد  وجود  به  زمانی  ذهنیت 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن موضوع واگذاری سهام 
کارخانه ذوب آهن در بازار بورس را مطرح کرد که 
برخی از دوستان به اشتباه تصور کردند در کنار واگذاری 
سهام کارخانه ذوب آهن می توان باشگاه ذوب آهن را 
نیز به بخش خصوصی واگذار کرد، اما جهت اطالع 
هواداران محترم باید به این ماجرا اشاره داشته باشم که 
در حال حاضر برنامه ای از سوی مدیران ارشد کارخانه 
 ذوب آهن برای واگذاری سهام ذوب آهن در دست

نیست.
در  موضوع  این  طرح  عوامل  از  یکی  فریدونی 
رسانه های گروهی را مشکالت مالی چند وقت اخیر 
باشگاه ذوب آهن دانست و با تأیید مشکالت عدیده 
مالی این مجموعه ورزشی گفت: متأسفانه مجموعه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در شرایط کنونی 
با بحران مالی جدی رو به رو شده است، از این رو 
مدیران مجموعه باشگاه  ذوب آهن دوست دارند برای 
حل مشکالت مالی، این مجموعه به بخش خصوصی 
واگذار شود اما مشکالت مالی با این اتفاق هم حل 
نخواهد شد چون کسی در شرایط کنونی برای فوتبال 
زیان ده سرمایه گذاری نمی کند، اگر سرمایه گذاری در 
فوتبال مورد پسند صاحبان صنایع در بخش خصوصی 
بود تاکنون خیل عظیمی از صاحبان سرمایه در این 
حوزه ورود کرده بودند اما نه تنها این اتفاق تاکنون 
نیفتاده بلکه شاهد شکست بخش خصوصی در ورزش 

به ویژه در حوزه فوتبال بودیم.
مدیر سرمایه گذاری و امور سهام کارخانه ذوب آهن 
دلیل اصلی پیدایش مشکالت مالی باشگاه های ورزشی 
را مخالفت مجلس با هزینه بخش های دولتی در ورزش 
قهرمانی دانست و در این باره توضیح داد: باشگاه های 
فوتبال برای درآمدزایی نیاز به حمایت دولت و مجلس 
دارند، باید به تمامی باشگاه های ورزشی کمک شود 
تا آنها بتوانند با فراهم آوردن زیر ساخت های الزم 
 خود را برای درآمدزایی آماده کنند اما متأسفانه بدون 
برنامه ریزی حمایت های مالی قطع شد تا ورزش با 

بحرانی بزرگ رو به رو شود.
قطع یکباره بودجه ورزش از سوی دولت و مجلس 
ضربه جبران ناپذیری به ورزش ایران خواهد زد، از این 
رو پیشنهاد می کنم دولت و مجلس به مدت دو سال 
از باشگاه ها حمایت کنند تا مدیران باشگاه بتوانند از 
این فرجه دو ساله نهایت استفاده را ببرند تا برای خود 
زیر ساخت های الزم را فراهم کنند، با این وضعیت 
ورزش ایران رو به نابودی خواهد رفت که این مسأله 

برای جوانان خطرناک است.
فریدونی در پایان توضیحات خود تأکید کرد: اگر دولت 
و مجلس فکری برای حل بحران مالی در ورزش نکنند 
رفته رفته تمامی باشگاه های ورزشی ما رو به سمت 
انحالل پیش می روند که این مسأله بی شک عوارض 
ناخوشایندی برای جامعه ما خواهد داشت، اجتماع 
همانگونه که به بهداشت، خدمات اجتماعی نیاز دارد 
به ورزش هم نیاز دارد از این رو بهتر است مجلس و 
دولت با تعامل به این بحران رسیدگی کنند تا ورزش 

ایران با چالش رو به رو نشود.

 پژمان سلطاني
 

در چه تیم هایی سابقه بازی دارید؟
در کل��وپ ایرانی��ان بازی ک��ردم و ب��ه تیم ملی 
نوجوانان راه یافتم. س��ه س��ال با همای تهران در 
دس��ته یک حضور داش��تم پ��س از آن به داروگر 
تهران نقل مکان کردم و از س��ال 1380 در سوپر 
لی��گ به مدت چهار س��ال در خدم��ت تیم پاس 
بودم. در تیم های س��ایپا، پگاه ارومیه، پیکان، برق 
کرمان و پرس��پولیس به مدت یک س��ال حضور 
داشتم که در سال گذشته دوباره به پیکان برگشتم 
 و امس��ال نی��ز در خدم��ت گیتی پس��ند اصفهان

هستم.
در سطح کشور با تیم هایی که نام بردید 

به چه مقام هایی رسیدید؟
با تیم همای تهران سه سال متوالی به مقام قهرمانی 
لیگ دس��ته اول کشور رس��یدم. سه مقام سومی با 

تیم پاس در سوپر لیگ کشور دارم. همچنین مقام 
نای��ب قهرمانی با س��ایپا و دو قهرمان��ی با پیکان 

تهران نیز در کارنامه دارم.
کسب  المللی  بین  های  مقام  چه  تاکنون 

کرده اید؟
در مس��ابقات آس��یایی چین بر س��کوی س��ومی 
ایس��تادیم در کش��ور عربس��تان به مقام نخس��ت 
مسابقات کشورهای اسالمی دست یافتیم و با تیم 
پیکان به مقام قهرمانی باش��گاه های آسیا رسیدیم 
و با تیم کش��ورمان برای اولین بار قهرمانی آسیا را 

برای مردم ایران به ارمغان آوردیم.
درباره قهرمانی با تیم ملی بیشتر توضیح 

دهید؟
خیلی خوشحالم، چرا که من، ظریف و امیر حسینی 
چهار سال از تیم ملی دور بودیم که والسکو ما را 
به تیم ملی دعوت کرد و اس��ترس خاصی داشتیم 
ک��ه با حمایت هواداران ایرانی توانس��تیم با اقتدار 

بر بام آس��یا بایستیم و این یکی از خاطرات خوب 
ورزش��ی ام بود که باید سومی جهان در مسابقات 
باش��گاه های جهان به همراه پیکان در قطر را هم 

به آن اضافه کنیم.
جایگاه والیبال ایران در جهان کجاست؟

طبق آخرین آمار ایران چهاردهم جهان اس��ت که 
باالتر از چین و کره جنوبی ایس��تاده و اگر بتوانیم 
س��همیه المپیک لندن را در اردیبهش��ت ماه کسب 
کنی��م جایگاه تی��م ملی کش��ورمان ارتقاء خواهد 

یافت.
با گیتی پسند به قهرمانی خواهید رسید؟

 تی��م م��ا از بازیکن��ان خ��وب و ب��ا تجرب��ه بهره 
م��ی برد، اما نمی ش��ود قهرمانی را پیش بینی کرد 
و ق��ول قهرمانی نمی دهی��م. ولی باید با قدرت و 
ت��الش مضاعف یکی از س��کوها را کس��ب کنیم 
و ب��ه هیچوجه اهل کری خوان��دن برای تیم های 
 دیگر نیس��تم و قهرمانی قابل پی��ش بینی نخواهد

بود.
هایی  تیم  چه  پسند  گیتی  اصلی  رقیبان 

هستند؟
تیم های کاله مازندران، س��ایپا، پی��کان و نماینده 
ارومیه برای رس��یدن به قهرمان��ی از رقیبان اصلی 

تیم ما محسوب می شوند.
گفتنی اس��ت از چهارش��نبه هفته جاری مسابقات 
س��وپرلیگ والیبال برگزار خواهد شد و در اولین 
مص��اف تیم گیتی پس��ند در اصفه��ان به مصاف 

نماینده یزد می رود.

گفتگو

خبر

سید مهدی بازارگرد: اهل کری خواندن نیستم 

قهرمانی، قابل پیش بینی نیست

که  این  از  پس 
مدیران شاهین بوشهر با حمید درخشان همکاری 
خود را پایان دادند، مدیریت این باشگاه از فیروز 
بوشهر  شاهین  جدید  سرمربی  عنوان  به  کریمی 
هدایت  پس  این  از  کردند  اعالم  و  بردند  نام 
فیروز کریمی  برعهده  فوتبال شاهین بوشهر  تیم 
با  خواهد بود تا نماینده بوشهر در لیگ یازدهم 

تفکرات فیروز کریمی به میدان بیاید.
و  فیروز کریمی  انتخاب  با  به گزارش رجانیوز، 
لیگ  سازمان  مدیران  درخشان،  حمید  برکناری 
فدراسیون فوتبال مدعی شدند تا زمانی که علت 

باشگاه  از  درخشان  حمید  جدایی 
سازمان  نشود،  روشن  بوشهر  شاهین 
لیگ مجوز حضور سرمربی جدید تیم 
فوتبال شاهین را روی نیمکت این تیم 
صادر نخواهند کرد، همین عامل باعث 
سرمربی  از  خبری  محافل  برخی  شد 
مربی  عنوان  به  بوشهر  شاهین  جدید 

منشوری نام ببرند.
غیبت طوالنی فیروز کریمی در کسوت 
مربیگری در فصل دهم رقابت های لیگ 
برتر باعث شد این خبر با جدیت بیشتری مطرح 
از اعضای هیأت  بر اساس اعالم یکی  اما  شود، 
فیروز  فوتبال،  حرفه ای  تخلفات  به  رسیدگی 
کریمی هیچ مشکلی برای مربیگری در لیگ برتر 
این رو به زودی کارت مربیگری وی  از  ندارد، 
بوشهر صادر  فنی شاهین  کادر  در  برای حضور 

خواهد شد.
این عضو ارشد هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه ای 
فیروز  گفت:  خود  توضیحات  ادامه  در  فوتبال 
کریمی پرونده خاصی در فوتبال نداشت اما برخی 

رسانه های خبری مدعی شدند که فیروز کریمی به 
دلیل تخلفات خاص از مربیگری محروم شده، تنها 
مشکلی که برای مربیگری فیروز کریمی وجود داشت 
نوع اظهارات وی در مصاحبه های مطبوعاتی اش بود 
که برخی موازین اخالقی در آن رعایت نمی شد اما 
پس از این که این مسأله از سوی اعضای هیأت به 
فیروز کریمی گوشزد شد، وی تعهد داد از این پس 
این مورد را رعایت کند تا مشکلی از این بابت برای 

او به وجود نیاید.
کارت  کرد:  تأکید  خود  اظهارات  ادامه  در  وی 
مربیگری فیروز کریمی صادر خواهد شد اما پیش 
از این که این اتفاق رخ بدهد باید مدیران باشگاه 
شاهین بوشهر با حمید درخشان به صورت کامل 
تسویه حساب کنند تا این مربی رضایت خود را 
به فدراسیون فوتبال اعالم کند پس از این اتفاق 
کارت مربیگری فیروز کریمی صادر خواهد شد.

این مقام مسئول که تمایل به ذکر نامش نداشت، 
در خصوص پرونده تخلف دو بازیکن تیم فوتبال 
شاهین بوشهر در حاشیه بازی با شهرداری تبریز 
گفت: از آنجا که هنوز پرونده این افراد از سوی 

این  تا  منتظریم  نشده  رسیدگی  انضباطی  کمیته 
کمیته در خصوص تخلف کرمی و منیعی تصمیم 
تخلف  در خصوص  را  رأی خود  و  کند  گیری 
این دو بازیکن صادر کند، بالفاصله پس از این 
اقدام پرونده این دو بازیکن در هیأت رسیدگی 
به تخلفات بررسی خواهد شد و درباره رفتار آنها 

تصمیم گیری خواهد شد.
ادامه  در  فوتبال  فدراسیون  تأثیرگذار  عضو  این 
پیگیری  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
فوتبال  در  داللیسم  جریان  با  مبارزه  جدید  فاز 
ایران خبر داد و اعالم کرد: با وجود بررسی ها و 
تحقیقات گسترده از سوی دست اندرکاران ستاد 
رسیدگی به تخلفات حرفه ای برخی پرونده های 
به  که  افتاده  جریان  به  ایران  فوتبال  در  خاص 
شد؛  خواهد  اعالم  بررسی ها  این  نتایج  زودی 
امنیتی  مراجع  میان  آمده  وجود  به  هماهنگی  با 
و قضایی به زودی مردم ایران شاهد اجرای فاز 
خواهند  ایران  فوتبال  در  پاکسازی  از  جدیدی 
ماجرا  این  خصوص  در  مقرر  زمان  در  که   بود 

اطالع رسانی خواهد شد.

در حاشیه

آبش��ار زن قدرتی تيم ملی بعد از قهرمانی تيم ملی واليبال ايران در رقابت های آس��يايی به جمع س��رخ پوشان گيتی پسند پيوست تا جمع 
ستارگان اين تيم جمع شود. بازارگرد بعد از تورنمنت چهارجانبه جام نقش جهان با خبرنگار ما به گفتگو نشست و از رقابت های آسيايی گرفته 
 تا پيوس��تنش به تيم گينی پس��ند و جام نقش جهان صحبت کرد. س��يد مهدی بازارگرد، متولد 25 اسفند سال 1357 دانشجوی رشته تربيت بدنی 
می باشد که از سال 74 فعاليت ورزشی خود در رشته واليبال را به صورت حرفه ای آغاز و به دليل استيل خوب بدنی و عالقه و پشتکار فراوان 
از سال 79 وارد تيم ملی نوجوانان کشور و سپس جوانان و از سال 81 در تيم ملی بزرگساالن کشور حضور يافته است. سيد مهدی افتخارات 
بس��ياری را در طول حضور در تيم ملی و باش��گاه های داخلی برای کش��ور به ارمغان آورده است که به صورت مختصر می توان به حضور در 
بازی های کشورهای اسالمی در سال 82 و کسب مقام اول اين رقابت ها، حضور در بازی های مردان آسيا، حضور در جام جهانی سال 2006 
در کش��ور ژاپن، حضور در مس��ابقات باش��گاه های غرب آسيا و کسب مدال برنز و قهرمانی های پياپی با تيم پيکان در رقابت های باشگاهی و 

آسيا و کسب عنوان قهرمانی همراه با تيم ملی واليبال ايران در رقابت های آسيايی چين اشاره کرد.

فقط غیر ممکن، غیر ممکن است!

 اجرای فاز جدید مبارزه با مافیای داللیسم در حوزه فوتبال
مظلومیت یوگا در میان رشته های ورزشی

زاینده رود
یک مربی یوگا گفت: با تمام حمایت هایی که از یوگا می شود اما این رشته ورزشی همچنان در 

ایران مظلوم است و نیازمند حمایت بیشتری است.
 زهرا جاللی در ادامه اظهار داشت: یوگا رشته ای است که برای همه آحاد جامعه از ورزشکاران 

حرفه ای و قهرمانان گرفته تا سالمندان، مبتالیان به بیماری های خاص و کودکان مفید است.
 وی در تشریح این نکته افزود: افراد مبتال به بیماری های خاص مثل ام اس می توانند نرمش های 
یوگا را انجام بدهند و برای جلوگیری از پیشرفت بیماری مفید است، کودکان برای تقویت رشد 
استخوانی یوگا کار می کنند، افراد مسن برای شادابی و قهرمانان و مدال آوران هم برای تقویت 

روحیه و آمادگی روحی جهت مسابقات مهم می توانند یوگا کار کنند. 
جاللی در ادامه بیان داشت: یوگا به دو صورت عمده تکمیلی و درمانی تعلیم داده می شود و همین 

مسأله بستری است که یوگا را همه گیر و همه پسند می کند.
از  بسیاری  اصفهان  در  داشت:  اظهار  اصفهان  داران  باشگاه  برخی  از  انتقاد  با  یوگا  مربی   این 
این رشته یوگا را تدریس  از  به خاطر تکمیل بودن رشته هایشان و کسب درآمد   باشگاه داران 
می کنند اما درصد کمی از آنها دارای استانداردهای این رشته هستند و بیشتر دیدگاه اقتصادی 

دارند.
رشته  این  برای  داشت:  اظهار  شود  سازی  فرهنگ  یوگا  برای  باید  که  این  اعالم  با   جاللی 
 برنامه هایی مانند کویرگشت، کوه گشت و گردش های طبیعت بسیارالزم است و از این طریق 
می توان رشته ورزشی یوگا را راهی برای گردشگری خانواده ها، سالمندان و کودکان در نظرگرفت 

ولی در صورتی این مهم محقق می شود که حمایت ها از این رشته مناسب باشد.
وی همچنین تصریح کرد: عالوه بر اداره تربیت بدنی، اداراتی که سالمت جسم و روان جامعه را 
در برنامه دارند می توانند در طرح های گسترده مشارکتی یوگا را ترویج بدهند تا سالمتی را در 

نسل های آتی تزریق کرده باشیم.   

منهای فوتبال



با واکاوی آثار دانهم اتفاق افتاد؛
کشف یک کپسول 114 ساله مملو از باکتری

دست  به  با  دارند  قصد  دانشمندان 
های  باکتری   DNA توالی  آوردن 
زمان  کپسول  در  موجود  خاموش 
دانشگاه  شیمیدان  و  شناس  باکتری 
های  ویژگی  »بلوو«،   پزشکی 
 11۴ به  متعلق  انسانی  های  باکتری 

سال پیش را تعیین کنند.
 ،1897 سال  در  مهر،  گزارش  به 
پیش،  سال   11۴ حدود  در  زمانی 
از  کوچک  ای  شیشه  دانهم  ادوارد 

اندوسپورها یا تخم غیر فعال باکتری را درون کپسول زمانی قرار داد تا دانشمندان 
در آینده بتوانند از آن استفاده کنند. وی که به عنوان باکتری شناس در دانشکده 
پزشکی بیمارستان بلوُو مشغول به کار بود در خاطرات خود نوشته است: نسل های 
هفته  اند.  کرده  اندازه عمر  تا چه  اندوسپورها  این  که  ما خواهند گفت  به  آینده 
به جا گذاشت،  از خود  را  یادداشت  این  دانهم  این که  از  گذشته 11۴ سال پس 
ساختمانی که باالی کپسول زمان دفن شده قرار داشت ویران شده و این کپسول 
تاریخی به دست آمد، در کنار این کپسول مقاله هایی از دانشجویان و نسخه ای از 

روزنامه نیویورک سان چاپ زمان دانهم کشف شد.
دانهم که در شیمی نیز فعالیت هایی داشته سئوالی بسیار مهم را مطرح کرده است: 
طول عمر باکتری ها و میکروب های بدن یک بیمار چه اندازه است؟ در عین حال 
این باکتری ها می توانند ویژگی های باکتری های انسانی را پیش از توسعه جهانی 

آنتی بیوتیک ها در دهه 19۴0 آشکار سازند.

عرضه لپ تاپ 130 دالری اندرویدی
تولید ارزان ترین لپ تاپ جهان 

تاپی  تولید لپ  به  بنگالدش موفق 
را  آن  کشور  این  مقامات  که  شده 
تاپ های  لپ  ارزان ترین  از  یکی 

جهان می دانند.
به گزارش مهر، شیخ هاسینا نخست 
وزیر بنگالدش در پایتخت این کشور 
لپ تاپ »دوئل« را رونمایی کرد. این 
در کشور  که  است  تاپی  لپ  اولین 
بنگالدش تولید می شود. چهار مدل 
 TSS از این لپ تاپ توسط شرکت

در بنگالدش تولید خواهد شد که اصلی ترین مدل آن قیمتی برابر 130 دالر خواهد 
داشت. همچنین سیستم عامل این لپ تاپ اندروید است. به گفته مدیر عامل شرکت 
"TSS، تولید این لپ تاپ قدمی بزرگ در راستای ایجاد بنگالدشی دیجیتال به شمار 
می رود، زمانی که روستاها بتوانند با پرداخت هزینه ای کم به لپ تاپ دسترسی پیدا 
کنند، در این صورت می توانند به اینترنت وصل شده و از فواید بیشمار آن استفاده کنند. 
این لپ تاپ در ابتدا در میان سازمان های مختلف دولتی توزیع خواهد شد اما در نهایت 
با تولید انبوه در اختیار ده ها میلیون دانش آموز و دانشجوی بنگالدشی قرار خواهد 
گرفت. به گفته مقامات، در حال حاضر تنها 10 درصد از قطعات این لپ تاپ تولید 
داخلی بوده و بقیه آن وارداتی است اما طی شش ماه آینده 60 درصد از قطعات آن در 
داخل کشور تولید خواهند شد. سال گذشته هندی ها نیز مینی لپ تاپی عرضه کردند که 
قیمت آن 35 دالر اعالم شده بود. با این همه از آنجایی که محصول بنگالدشی ها یک 

لپ تاپ کامل است، شاید بتوان آن را به عنوان ارزان ترین لپ تاپ جهان معرفی کرد.

برمالشدن رازهای سه میلیون ساله
کشف اسرار حیات در دریاچه ای زیرزمینی

سه  حدود  در  که  ای  دریاچه 
یخی  های  الیه  زیر  در  کیلومتر 
است  شده  پنهان  آنتراکتیکا  غرب 
می تواند رازهایی از ساختار حیات 
سال  میلیون  سه  حدود  در  زمین 

گذشته را آشکار کند.
 به گزارش مهر، تیمی از دانشمندان 
آنتراکتیکا  به  آینده  هفته  بریتانیایی 
خواهند رفت با این امید که اولین 
محتوای  به  که  باشند  انسان هایی 

منجمد یکی از 387 دریاچه زیرزمینی این بخش از زمین دسترسی پیدا می کنند. 
از  ها  نمونه  دیگر  و  میکروب ها  باکتری ها،  السورث  دریاچه  در  رود  می  احتمال 
اشکال مختلف حیات وجود داشته باشد که متخصصان معتقدند برای بیش از یک 
از بستر  انتظار می رود رسوباتی که  اند.  مانده  به دور  بقیه جهان  از  میلیون سال 
دریاچه جمع آوری می شوند می توانند از نظریه ذوب شدن و فروپاشی صفحه 

غربی آنتراکتیکا پشتیبانی کند. 
دانشمندان همچنین امیدوارند دریابند چگونه حیات می تواند در یکی از دشوارترین 
شرایط زیست محیطی بر روی سیاره زمین زندگی کنند، نشانه ای که می تواند به 
فضانوردان در زندگی بر روی سیاره های دیگر کمک کند. این سفر علمی نقطه 
اوج پروژه ای 15 ساله است که توسط هشت دانشگاه بریتانیایی، مرکز مطالعات 
آنتراکتیک بریتانیا و مرکز اقیانوس شناسی ملی با بودجه ای هفت میلیون دالری 

در حال اجرا است. 

تا  نازک  و  سبک  فوق  های  تاپ  لپ  از 
و  ترین  جالب  بعدی،  سه  های  تلویزیون 
آوری  فن  دنیای  در  اخیر  محصوالت  بهترین 
دید  معرض  در  برلین   IFA نمایشگاه  طی 
مختلف  های  شرکت  اند.  گرفته  قرار  عموم 
محصوالت  این  آینده  به  حوزه  این  در  فعال 
به  هستند.  امیدوار  بسیار  آنها  فروش  میزان  و 
محصوالت  جدیدترین  از  برخی  بهانه  همین 
صورت  به  را  نمایشگاه  این  در  شده  ارائه 

مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سامسونگ گالکسی تب 7/7

 7/89 تنها  سامسونگ  جدید  تبلت  ضخامت 
میلیمتر بوده و از وزنی معادل 335 گرم برخوردار 
به  منحصر  های  ویژگی  از  دیگر  یکی  است. 
نمایش  صفحه  از  استفاده  محصول  این  فرد 
 Super AMOLED Plus باالی  باکیفیت 
که  است  رنگ  میلیون   16 نمایش  قابلیت  با 
کنتراست  با  شفاف  تصاویری  تماشای  تجربه 
رنگ باال و زیبا را برای کاربر فراهم می کند. 
باتری  سامسونگ،  رسمی  های  مقام  گفته  به 
پخش  برای  شارژ  ساعت   10 تا   7/7  تب 
فایل های ویدئویی را فراهم می کند. سی پی یو  
 1/۴ گیگاهرتزی دو هسته ای و ظرفیت های 
ذخیره  برای  گیگابایتی   6۴ و   32  ،16  ،8
جدید  تبلت  های  ویژگی  دیگر  از  اطالعات 
در حالی  این  می شوند.  سامسونگ محسوب 
است که به دلیل حکم دادگاهی در آلمان، این 
دستگاه در اواسط نمایشگاه IFA از غرفه های 

سامسونگ جمع آوری شد.
Note سامسونگ

سامسونگ  جدید  گوشی  ویژگی  ترین  اصلی 
صفحه نمایش 5/3 اینچی آن بوده که بزرگ ترین 
صفحه نمایش به کار رفته در میان گوشی های 
این  شود.  می  محسوب  امروز  به  تا  هوشمند 
گونه به نظر می رسد که سامسونگ قصد دارد 
هوشمند  های  گوشی  و  ها  تبلت  میان  فاصله 
بزرگ  صفحه  مسلمًا  کند.  پر  ترتیب  بدین  را 
این محصول در هنگام استفاده از اینترنت و یا 

تماشای عکس نیاز کمتری به پیمایش و یا زوم 
کردن را برای کاربر فراهم می کند.
ال جی اسمارت اسکن ماوس

ماوس جدید ال جی دارای یک اسکنر داخلی 
این  رسمی  های  مقام  اعالم  بنابر  که  بوده 
را  اسکنرها  دنیای  در  جدید  عصری  شرکت، 

پایه ریزی خواهد کرد. کاربر می تواند با کلیک 
سمت  در  که  اسکن  اسمارت  دکمه  روی  بر 
چپ این ماوس قرار گرفته و حرکت بر روی 
پس  کند.  تهیه  اسکن  آن  از  نظر  مورد  سطح 
قالب  در  تواند  اسکن شده می  آن، تصویر   از 
وسیله  این  شود.  ذخیره  گوناگونی  های  فایل 
نیز  را   A3 بزرگی  به  صفحاتی  تا  است  قادر 
از  کارآمدتر  بسیار  نظر  این  از  و  کرده  اسکن 

اسکنرهای قابل حمل معمول است.
عینک سه بعدی شخصی سونی

شده  ارائه  محصوالت  نگرترین  آینده  از  یکی 
بعدی  سه  عینک  امسال،   IFA نمایشگاه  در 
روی  بر  وسیله  این  است.  سونی  شخصی 
و  گرفته  قرار  کاربر  چشمان  مقابل  در  و  سر 
تصاویر  تماشای  تجربه  مجازی  صورت  به 
می  فراهم  وی  برای  را  سینما  پرده  همانند 
کند. این وسیله دارای پنل های جداگانه ای به 
 منظور پخش تصاویر اچ دی برای هر یک از 

چشم های چپ و راست بوده و در نتیجه می 
فراهم  کاربر  برای  را  بعدی  سه  نمایی  تواند 
دیگر  از  داخلی  سارند  های  هدفون  کند.  می 
ویژگی های این محصول جدید سونی بوده و 
عالقه مندان فیلم و بازی های ویدئویی اصلی 

ترین بازار هدف آن را تشکیل می دهند.

نیاز  بدون  توشیبا  بعدی  تلویزیون سه 
به عینک

نیاز  بدون  توشیبا  های  تلویزیون  سری جدید 
ارسال  طریق  از  و  مخصوص  های  عینک  به 
تصاویر با پرسپکتیوهای مختلف برای هر یک 
توانند عمق  از چشم های چپ و راست می 
فراهم  را  بعدی  سه  تصاویر  ایجاد  برای  الزم 

کنند.
باریک ترین دوربین دیجیتال جهان

دوربین  میلیمتر،   12/2 معادل  تنها  ضخامتی 
سایبر شات TX55 را به باریک ترین دوربین 
دیجیتال جهان مبدل ساخته است. این دستگاه 
 16/2 رزولوشن  با  برداری  عکس  قابلیت  از 
مگاپیگسل برخوردار بوده و با کیفیت فول اچ 
دی فیلمبرداری می کند. صفحه نمایش پشتی 
TX55 نیز 3/3 اینچ است. قابلیت های مربوط 
به عکاسی سه بعدی از دیگر ویژگی های آن 
است. با یک بار فشار شاتر، فریم های مختلفی 

عمق  تا  شده  گرفته  سرعت  به 
الزم برای ایجاد یک عکس سه 

بعدی را فراهم کنند.
تبدیل تصاویر دو بعدی به 

سه بعدی
سری جدید تلویزیون های ویرا 

تبدیل  آوری  فن  از  پاناسونیک 
بعدی  به سه  بعدی  دو  تصاویر 
برخوردار شده اند. شرکت های 
فعال در زمینه فن آوری، کمبود 
زمینه  در  بعدی  سه  محتوای 
های مختلف فیلم، بازی و ... را 
باعث عدم استقبال چشمگیر از 

این فن آوری دانسته اما با استفاده از تلویزیون 
های  برنامه  تمام  توانید  می  پاناسونیک  جدید 
مورد عالقه خود را به صورت سه بعدی تماشا 

کنید.
تلویزیون پالسما ال جی با پن تاچ

کامپیوتر  به  اتصال  قابلیت  از  تلویزیون  این 
برخوردار است. پس از آن کاربر می تواند با فعال 
کردن قابلیت پن تاچ از روی کنترل از راه دور 
این دستگاه به فایل های خود بر روی کامپیوتر 
یا در  آنها را ویرایش کرده و  دسترسی داشته، 
باتری  دهد.  قرار  نمایش  مختلف صفحه  نقاط 

های پن تاچ از طریق پورت یو اس بی شارج 
می شوند. حتی کاربران می توانند با استفاده از 

آن پرندگان خشمگین را نیز بازی کنند!
توشیبا اولترابوک

سری  از   Z830 توشیبا  جدید  محصول 
برترین  از  یکی  شرکت،  این   اولترابوک 
 IFA نمایشگاه  در  حاضر  های  بوک  نوت 
با  برابر  دستگاه  این  وزن  است.  بوده  امسال 
با  برابر  آن  ضخامت  و  بوده  کیلوگرم   1/12
توشیبا  اعالم  اساس  بر  است.  میلیمتر   15/9
Z830 در سه ماهه چهارم سال جاری میالدی 

روانه بازارهای اروپا خواهد شد.

جالب ترین اسباب بازی های فن آوری در سال 2012
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عجیب ترین کفش 
هوشمند جهان 

شرکت تولید کننده محصوالت ورزشی آدیداس با 
ترکیب فناوری های روز در محصولی جدید موفق 
به ارائه سبک ترین کفش فوتبال جهان شده که به 
ادعای این شرکت دارای مغز است.  پیشرفت های 
تکنولوژیکی در صنعت کفش تنها به استفاده از موادی 
 سبک تر و مقاوم تر محدود شده بود که نتیجه آن تولید 
ریزسازی  اما  بود.  تر  راحت  هایی  کفش 
سیم  بی  فناوری  و  الکترونیکی  قطعات 
توانایی  افزودن  برای  را  بیشتری   امکانات 

کفش های ساده باز کرده است. 
پیشی  برای  مرد  و  زن  ورزشکاران  که  دورانی  در 
و  مزیت  ترین  کوچک  از  خود  رقیب  از  گرفتن 
برتری در ابزارهای ورزشی چشم پوشی نمی کنند، 
 صنعت کفش های ورزشی به طور معمول یکی از 
جدیدترین  یافتن  برای  همه  که  است  هایی  زمینه 
پیشرفت ها آن را تحت نظر دارند و شرکت آدیداس 
نیز یکی از شرکت های پیشرو در استفاده از تکنولوژی 
در تولید محصوالتش به شمار می رود. آدیداس به 
تازگی با معرفی کفش فوتبال مشهورش با نام تجاری 
adizero f50 توجه بسیاری را به خود جلب کرده 
است زیرا این کفش به »کفش فوتبالی که مغز دارد« 
ای  قطعه   adizero f50 مغز  است.  یافته  شهرت 
 miCoach SPEED_CELL نام الکترونیکی به 
است که در حفره ای در میان کفش قرار گرفته و می 
تواند اطالعاتی از قبیل حرکات 360 درجه بازیکن و 
معیارهایی از قبیل سرعت، میانگین سرعت )ثبت در 
هر ثانیه(، حداکثر سرعت )ثبت در هر پنج ثانیه(، تعداد 
استارت ها، فاصله، فاصله در باالترین سطح شتاب، 
قدم ها و طول قدم ها را دریافت کرده و ذخیره کند. با 
این همه بر خالف بازوبندهای miCoach که پیش 
از این تولید شده اند، adizero f50 نمی تواند ضربان 
قلب بازیکن را ذخیره کند. تمامی اطالعات دریافت 
شده درون حافظه داخلی کفش که گنجایش ذخیره 
هفت ساعت از این اطالعات را دارد، ذخیره شده و 
سپس به صورت بی سیم به یک تبلت یا یک رایانه 

انتقال داده خواهند شد. 
اطالعات  از  آمده  دست  به  آمارهای  توان  می 
به  اجتماعی  های  شبکه  روی  بر  را  کفش  این 
 اشتراک گذاشت و فوتبالیست های جوان و آماتور 
این  براساس  را  خود  عملکرد  توانند  می 
با   miCoach سایت  وب  روی  بر   اطالعات 
فوتبالیست های حرفه ای مقایسه کنند. شرکت آدیداس 
حتی تصمیم دارد در سال آینده بازی ویدیویی را بر 
بازیکنان  آن  در  تا  کند  ارائه  تکنولوژی  این   اساس 
توانایی های فیزیکی واقعی خود را در بازی به کار 
ببندند. با وجود این که adizero f50 دارای یک مغز 
متفکر است، آدیداس این کفش را با وزنی برابر 165 
گرم سبک ترین کفش فوتبال جهان نیز معرفی کرده 
 Sprint Skin است، زیرا این کفش از پوسته ای به نام
ساخته شده است، ماده ای تک الیه ای و ترکیبی که 
گفته می شود نسبت به مواد ترکیبی رایج بسیار سبک 
تر و نازک تر است. در این کفش همچنین از فناوری 
ضد میکروبی Agion استفاده شده و آدیداس مدعی 
شده شکل میخ های طراحی شده در کف این کفش 
می تواند بیشترین شتاب را برای بازیکن در میدان 
بازی به ارمغان بیاورد. بر اساس گزارش پاپ ساینس، 
»سیمون درابل« مدیر فناوری تعاملی آدیداس می گوید: 
برای سال ها اطالعات ورزشکاران بزرگ به منظور 
افزایش دادن عملکرد آنها ذخیره و ارزیابی شده اند. 
اکنون آدیداس نیز قصد دارد این خدمات را به کاربران 
خود ارائه کند، ابتدا با ارائه adizero f50 و پس از 
آن از طریق تولید طیف گسترده تری از محصوالت 
هوشمند با قابلیت ذخیره اطالعات، کنترل و ارزیابی 
عملکرد بازیکن در میدان بازی، فعالیت های خود 
فوتبالیست  مسی«  »لیونل  داد.  خواهد  گسترش  را 
آرژانتینی تیم بارسلونا در تبلیغات محصول جدید و 

هوشمند آدیداس حضور فعالی داشته است.

بنز راکت براباس فوق العاده !
راکت براباس با قدرت 800 اسب بخار، سریع ترین 
سدانی است که اجازه تردد در خیابان ها را خواهد 
داشت. صفر تا 100 این سوپرسدان 3/7 ثانیه طول 
بر  کیلومتر   370 آن  سرعت  حداکثر  و  می کشد 
ساعت خواهد بود. حجم موتور دو توربویی و 12 
سیلندر خودرو از 5/5 به 6/3 لیتر افزایش پیدا کرده 
گشتاور  بود.  خواهد  اسب بخار  آن 800  قدرت  و 
نیرو 1۴20 نیوتن متر است که به صورت الکتریکی 
موتور  قدرت  و  شده  محدود  نیوتن متر   1100 به 
توسط جعبه دنده هفت سرعته اتوماتیک به چرخ ها 
انتقال خواهد یافت. برای این موتور سیستم کنترل 
الکتریکی داخلی طراحی شده و میزان آالیندگی آن 
بر  عالوه  است.  پنج  یورو  استانداردهای  با  مطابق 
تغییرات موتور، ورودی های هوا نیز از نو طراحی 
شده اند و در کنار مجراهای خروجی هوا، سیستم 
اگزوز اختصاصی ساخته شده است. اسپویلر جلوی 
خودرو و پره های رادیاتور در تونل باد بررسی شده 
فیبرکربن  از  بخش ها  این  تمامی  یافته اند.  بهبود  و 
ایمنی  بهبود  برای  شده اند.  ساخته  مقاوم  و  سبک 
تعلیق و  آن، سیستم  آیرودینامیک  خودرو، شرایط 
ترمزها بهبود یافته اند. تغییراتی در بدنه خودرو و به 
خصوص بخش های انتهایی آن برای بهبود شرایط 
ترمز  قدرتمند  سیستم  و  شده  ایجاد  آیرودینامیک 
این خودرو با سیستم کمکی ترمز مرسدس بنز در 
خودروهای CLS یکپارچه شده است. مصرف این 
براباس جدید برای تردد در محیط های شهری 23/8 
لیتر در هر 100 کیلومتر، در بزرگراه ها 11/1 لیتر و به 
طور متوسط 15/7 لیتر در هر 100 کیلومتر خواهد 

بود. 

باور نکردني

روزنه

ترین  پیچیده  از  یکی  عنوان  به  آلما  رادیویی  تلسکوپ 
به  را  چشمش  بار  اولین  برای  جهان  تلسکوپ های  رادیو 
سوی کهکشان ها گشوده و اولین تصویر خود را به نمایش 
 Atacama Large Millimeter/ تلسکوپ  گذاشت. 
نامیده   ALMA اختصار  به  که   submillimeter Array"
در  که  است  دالری  میلیارد   1/3 تلسکوپی  رادیو  شود  می 
ارتفاعات منطقه آندس شیلی ساخته شده است. این تلسکوپ 

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
و  شده  نامیده   21 قرن  علمی 
از  تصویری  ثبت  با  تازگی  به 
کالدول  یا  آنتنا  کهکشان های 
برای  را  خود  تالش    61/60
کهکشان ها  اسرار  دادن  نمایش 
آلما  تلسکوپ  است.  کرده  آغاز 
به عنوان پیچیده ترین تلسکوپی 
ساخته  جهان  در  حال  به  تا  که 
هدف  است.  شده  معرفی  شده 
روی  بر  مطالعه  تلسکوپ  این 
است  فرایندهایی  و  رویدادها 
میلیون  صد  چند  حدود  در  که 
سال پیش و پس از شکل گرفتن 
لحظه  در  درست  هستی،  جهان 
ای که اولین ستاره جهان آغاز به 

درخشش کرد، در حال وقوع بوده اند.
آنتن های تلسکوپ آلما

آغازگر  تلسکوپ  این  شدن  روشن  گارسیا  دیِگو  گفته  به 
با  اخترشناسان  گفته  به  است.  نجوم  علم  در  طالیی  دورانی 
استفاده از این تلسکوپ می توان آغاز جهان و این که اولین 
 کهکشان ها چگونه شکل گرفته اند را مشاهده کرد. آلما شامل 

مجموعه ای از آنتن های متصل به یکدیگر بر فراز مرتفع ترین 
فالت در صحرای آتاکاما در نزدیکی مرز شیلی با بولیوی است. 
این تلسکوپ از سال 2003 در حال ساخت بوده و اکنون با 
افزوده شدن آنتن های جدید آلما قادر خواهد بود نقاطی عمیق 
تر از کیهان را مشاهده کرده و فرآیندهای تولد ستارگان را با 
در  اروپا  جنوبی  رصدخانه  کند.  مشاهده  باال  بسیار  جزئیاتی 
پی اجرای اولین تست و فعالیت 20 آنتن این تلسکوپ اولین 
تصویری که توسط آلما از کهکشان ها به ثبت رسیده است را 
منتشر کرده است. در این تصویر می توان برخورد دو کهکشان 

از مجموعه کهکشان های آنتنا را مشاهده کرد.
ترین  پیچیده  توسط  رسیده  ثبت  به  تصویر  اولین 

رادیو تلسکوپ جهان
از  استفاده  با  بزرگ  های  ستاره  مجموعه  این  رصد  امکان 
آلما  اما  است  ممکن  نیز  هابل  مانند  نوری   تلسکوپ های 
می تواند نورهای نامرئی را نیز دریافت کرده و تصاویر ابرهای 
متراکم گازی که ستاره ها در دل آنها متولد می شوند را نیز به 
ثبت برساند. بر اساس گزارش بی بی سی، تصویر جدیدی که 
آلما از کهکشان های آنتنا به ثبت رسانده تنها توسط 12 آنتن این 
تلسکوپ رصد و ثبت شده است، در حالی که با استفاده از تعداد 
بیشتری از این آنتن ها که در حال حاضر 20 عدد هستند، وضوح 
و کیفیت تصاویر باالتر خواهد رفت. البته هدف نهایی این است 

که تا سال 2013 تعداد آنتن های آلما به 60 عدد برسد.

پروژه های تلسکوپ آلما
 آلما نور را در طول موج میلیمتری و ساب میلیمتری دریافت
توانند  می  آن  در  اخترشناسان  که  موجی  طول  کند،  می   
کوچک ترین مقادیر گازهای به جا مانده از ابتدای جهان هستی 
را رصد کنند. این تلسکوپ همچنین می تواند شکل گیری 
سیاره ها در مدار ستاره های دور افتاده را رصد کند. یکی از 
 پروژه های اولیه این تلسکوپ مطالعه بر روی ستاره جوانی به نام
از سن   AU Microscopii است که سن آن یک درصد 
خورشید زمین است. اخترشناسان همچنین با استفاده از آلما 
بر روی فرآیندهای ستاره ای دیگر در فاصله ۴00 سال نوری 
از زمین مطالعه خواهند کرد که احتمال می رود ده ها سیاره به 
اندازه سیاره مشتری در مدار خود ایجاد کرده باشد. پروژه دیگر 
مطالعه بر روی ابرسیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری است 
که به کماندار A شهرت دارد. غبارهای کیهانی امکان رصد این 
پدیده را در نور مرئی از بین برده است اما اخترشناسان با استفاده 
از آلما قادر خواهند بود این ابرسیاهچاله را با جزئیاتی بی سابقه 

مشاهده کنند.
موقعیت قرار گیری آلما

بر اساس گزارش دیلی میل، اخترشناسان ژاپنی نیز در نظر دارند 
با استفاده از این تلسکوپ پدیده کیهانی دیگری به نام کهکشان 
هیمیکو را مورد مطالعه قرار دهند، کهکشانی که ساالنه بیش از 

100 ستاره هم اندازه خورشید تولید می کند.

آغاز به کار رسمی پیچیده ترین رادیو تلسکوپ های جهان
فناوری


