
گرانی، کنگر خورده لنگرانداخته است

جنگ هنوز ادامه دارد

رمان »قیدار« 
برگزیده جایزه 
کتاب فصل شد

+Book
بررسی اجمالی زاینده رود از اوضاع امروز اقتصاد

3 میلیون کشته و زخمی در 8 سال دفاع مقدس

 اخذ دیرکرد توسط بانک ها
4 حرام است

چرا نور تلویزیون 
همیشه آبی است؟ 87

4

39 مسجد استان در فهرست 
5آثار ملی قرار گرفته اند

اصفهانی ها در کار خیراولند 

رونق گردشگری در گرو دیپلماسی فرهنگی است

ایران هراسی مشکل بزرگ جذب توریست

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر در استان اصفهان بيش از يك 
هزار خيريه فعال داريم كه صادقانه و بي منت به خدمت رساني به 
مردم مي پردازند.عليرضا ذاكر اصفهاني در آيين تجليل از خانواده 
نيكوكار بنويدي اظهار داش��ت: حضور فعال خيري��ن و نيكوكاران 
اصفهان در بخش هاي مختلف مسكن، بهداشت و درمان، مدرسه و 

ديگر حوزه ها بسيار عالي بوده است و...

 پای »هلمز« و »پوآرو« 
به نود کشیده شد!

برنام��ه ن��ود دوش��نبه ش��ب ني��ز همچ��ون هفته 
ه��ای گذش��ته روی آنت��ن س��يما رف��ت و بخ��ش 
اعظم��ی از اي��ن برنام��ه به داس��تان عجي��ب بازی 
 سپاهان-پرس��پوليس اختص��اص داش��ت. س��وال 
نظر س��نجی برنامه ن��ود به تيم پرس��پوليس ارتباط 
داش��ت و از مخاطبان پرسيده ش��ده بود كه؛ جايگاه 
اين تيم در پايان فصل كجا خواهد بود كه بيش از 45 
درصد ش��ركت كنندگان به گزينه »جايگاه هفتم تا 

سيزدهم« رای دادند! 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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 بی توجهی میراث فرهنگی سبب 
3

تخریب امام زاده های اصفهان می شود

پاییز اصفهان 5
 سینمایی تر شده است 

بيش از 22 س��ال از پاي��ان جن��گ تحميلی می گ��ذرد ولی 
همچنان مشكالت و چالش هايی مانند رسيدگی به جانبازان و 
رزمندگان دوران دفاع مقدس، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 
پيگي��ری غرامت جنگ��ی و آلودگ��ی محيط زيس��ت مناطق 
جنگی هنوز به قوت خود باقی اس��ت. جمهوری اسالمی ايران 
از ش��هريور ماه س��ال ۱۳5۹ تا مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ 
بود،  به طوری كه جن��گ بين ايران و عراق ب��ه عنوان يكی از 
فاجعه های جنگی تاريخ بش��ری در قرن بيستم شناخته شده 
است، چرا كه در اين جنگ، ارتش عراق از مواد شيميايی عليه 
كردهای عراقی، مردم و نظاميان ايران استفاده كرد. اين جنگ 
را جنگ تحميلی ناميدند چون آغازگر آن عراق به رهبری صدام 
بود. البته سازمان ملل نيز عراق را به عنوان متجاوز جنگی اعالم 
كرد. ولی داستان و روايت اين جنگ به همين جا خاتمه نيافت، 

چرا كه ايران در دوران دفاع مقدس شاهد از دست دادن 22۱ 
هزار و ۶82 نفر از جوان��ان و فرماندهان خ��ود بود. همچنين 
اين جنگ 554 هزار و 858 رزمنده جانباز به يادگار گذاشت، 
به طوری كه از اين تع��داد ۶0 درصد جانباز زي��ر 25 درصد و 
40 درصد باقيمانده جانبار 25 درصد و باالتر هس��تند.  البته 
در اين ميان آزادگان كشور )اس��رای جنگ تحميلی( كه آمار 
آنها 42 هزار و 4۱ نفر اس��ت هم نقش مهمی در تاريخ جنگ 
ايفا كرده اند. نكته قابل توجه اين است كه آمار جانبازان مطرح 
شده از سوی بنياد شهيد، آمار واقعی نيست، چرا كه بسياری 
از قربانيان جنگ تحميلی هي��چ اقدامی برای ثبت نام خود در 
ليست جانبازی و قربانيان جنگ نكرده و گروهی هم به دنبال 

اثبات جانبازی خود هستند.  
2

 شبکه ای با اهمیت 
اما بی ارزش 

کمبود فضای ورزشی 
نداریم

بیکارترین رشته های 
دانشگاهی کدامند؟

آژانس طرح اصالحات 
ایران را پذیرفت

اصفهانی ها  7 هزار ساعت 
ترافیک را دور می زنند
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جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظر دارد آهن آالت قراضه و فرس��وده  خود را از طریق برگزاری 
مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از اجناس فوق در محل مرکز آموزشهای 
تخصص��ی جمعیت هالل احم��ر اصفهان واق��ع در کیلومتر 15 جاده اصفهان ش��یراز جنب داروس��ازی 
 فارابی ، حداکثر تا تاریخ 91/7/4 جهت دریافت اس��ناد مزایده با در دست داش��تن فیش واریزی به مبلغ
 100000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 نزد بانک ملت شعب سراسر کشور به نام جمعیت 

هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.
- تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 80000000 ریال 

- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 91/7/6 
ـ  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

موضوع و اعتبارمناقصه: خرید آسفالت به صورت تنی از نوع شکسته کوهی انفجاری)019-012( 
توپکا تحویل در معابر ناحیه یزدانشهر منطقه دو شهر نجف آباد با اعتبار 1/000/000/000 ریال 

مدت زمان تحويل: 90 روز از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد

محل تحويل آسفالت: معابر ناحیه یزدانشهر منطقه دو شهر نجف آباد
شرايط ش�ركت در مناقصه: دارا بودن صالحیت متناس��ب با نوع پروژه و رعایت سقف قرارداد، 
داشتن ش��خصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات 
شرکت در روزنامه رسمی) شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را 

بنمایند. 
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شرکت های واجد شرایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 91/7/8 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/15 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. 
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

مبلغ فروش اسناد مناقصه؛ 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 
0103544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان س��پرده : مع��ادل 5 درص��د کل اعتب��ار را طی فیش واریزی حس��اب س��پرده به ش��ماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معدل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نماید. 

تذكر 1- هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزای مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد 
بود. 

تذكر 2- شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

معاونت اداری و پشتیبانی

محسن خندان 
شهردار نجف آباد

آگهی مزایده عمومیآگهی تجدید مناقصه
)شماره 11_91(

نوبت دوم
آگهی مناقصه

شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات بهره برداری، اپراتوری، نگهداری 
)پایش( و تعمیرات پیش��گویانه و پیش��گیرانه تأسیس��ات و تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق، برقی، 
ساختمانی، دیزل ژنراتور، ایستگاه پمپاژ و مخازن آب را از محل اعتبارات جاری، به شرح جدول ذیل 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
مبلغ برآورد )ریال(مبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

عملیات بهره برداری، اپراتوری، نگهداری و تعمیرات پیشگویانه 191-3-258
و پیشگیرانه تأسیسات و تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق، 

برقی، ساختمانی، دیزل ژنراتور، ایستگاه پمپاژ و مخازن آب 
هزارجریب، چشمه توتی و پیالف

64/538/0001/290/767/273

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/22
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/23

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 هدف از فشارهای آمریکا 
به ادعای نیویورک تایمز

روزنامه نیوی��ورک تایمز به صراحت تأکید کرد ه��دف آمریکا از همه 
فشارهایی که به بهانه موضوع هسته ای به ایران می آورد، وادار کردن 
نظام )رهبری( به پذیرش اصالح طلبان به ویژه در دولت اس��ت. این 
روزنامه در مقاله ای بی سابقه نوشت:» با توجه به روند پیشرفت ایران 
در موضوع هسته ای، تحریم ها و خرابکاری دیگر برای کند کردن روند 
برنامه هسته ای این کشور کافی نیست. تنها یک توافق است که شاید 

ما را به این هدف برساند.«

 آیا چمران 
گزینه انتخاباتی پایداری است؟

محمدجواد ابطحی درباره حمایت جبهه پایداری انقالب اس��المی 
از کاندیداتوری چمران اظهار داش��ت: جبهه پایداری به جمع بندی 
برای ورود به مصادیق نرسیده اس��ت و فعال درگیر تعیین دبیر کل و 
سخنگوی جبهه و همچنین راه اندازی مراکز شهرستان ها و استان ها 
در دو ماه آتی است. عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در ارزیابی 
کاندیدات��وری احتمالی مهدی چمران عنوان ک��رد: مهدی چمران 
فرد متدین و معتمدی است که در سمت رییس شورای شهر تهران 
کارنامه خوبی از خود بر جای گذاش��ته اس��ت و من ش��خصا شاهد 
حضور مستمر وی در کمیسیون ش��وراها  و  پیگیری مسائل مربوط 

به شوراها بوده ام.

قابلیت های پهپاد ایران
فرمان��ده نیروی هوا فضای س��پاه اظه��ار داش��ت: هواپیمای بدون 
سرنشین شاهد ۱۲۹ می تواند در فاصله ۱۷۰۰تا دو هزار کیلومتری 
پایگاه خود به انجام مأموریت بپردازد. سردار حاجی زاده با اشاره به 
عملیاتی ش��دن جدیدترین هواپیمای بدون سرنش��ین سپاه به نام 
شاهد ۱۲۹ گفت: این هواپیما می تواند بس��یاری از نیازهای ما را با 
کمترین هزینه برآورده کند. وی در ادامه با بیان این که این هواپیما 
از قابلیت نصب بمب و موش��ک نی��ز برخوردار اس��ت تصریح کرد: 
عرصه پهپادی یکی از حوزه هایی است که می توان گفت ما در طول 
سال های پس از انقالب به صورت کامل در آن تحریم بودیم. بنا براین 
گزارش، این هواپیمای راهبردی دارای قابلیت مداومت پردازی ۲4 
س��اعته، اجرای مأموریت های مراقبت، شناسایی و انحراف اهداف با 

بمب و موشک است.

بیش از ۲۲ س��ال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد ولی همچنان 
مشکالت و چالش هایی مانند رسیدگی به جانبازان و رزمندگان 
دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پیگیری غرامت 
جنگی و آلودگی محیط زیست مناطق جنگی هنوز به قوت خود 
باقی است. جمهوری اسالمی ایران از ش��هریور ماه سال ۱۳۵۹ تا 
مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود،  به طوری که جنگ بین ایران 
و عراق به عنوان یکی از فاجعه های جنگی تاریخ بش��ری در قرن 
بیستم شناخته شده است، چرا که در این جنگ، ارتش عراق از مواد 
شیمیایی علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. 
این جنگ را جنگ تحمیلی نامیدند چون آغازگر آن عراق به رهبری 
صدام بود. البته س��ازمان ملل نیز عراق را به عنوان متجاوز جنگی 
اعالم کرد. ولی داس��تان و روایت این جنگ ب��ه همین جا خاتمه 
نیافت، چرا که ایران در دوران دفاع مقدس شاهد از دست دادن ۲۲۱ 
هزار و ۶8۲ نفر از جوانان و فرماندهان خود بود. همچنین این جنگ 
۵۵4 هزار و 8۵8 رزمنده جانباز به یادگار گذاشت، به طوری که از 
این تعداد ۶۰ درصد جانباز زیر ۲۵ درص��د و 4۰ درصد باقیمانده 
جانبار ۲۵ درصد و باالتر هستند.  البته در این میان آزادگان کشور 
)اس��رای جنگ تحمیلی( که آمار آنها 4۲ هزار و 4۱ نفر است هم 
نقش مهمی در تاریخ جنگ ایفا کرده اند. نکته قابل توجه این است 
که آمار جانبازان مطرح شده از سوی بنیاد شهید، آمار واقعی نیست، 
چرا که بسیاری از قربانیان جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت 

نام خود در لیس��ت جانبازی و قربانیان جنگ نکرده و گروهی هم 
به دنبال اثبات جانبازی خود هستند.  سردار محمد باقر نیکخواه 
فرمانده پدافند شیمیایی دوران جنگ هم می گوید تنها ۲۵۰ هزار 
رزمنده در معرض گازهای شیمیایی بوده اند که با این آمار می توان 
 گفت که تعداد جانبازان جنگ تحمیلی عددی بیش از 8۰۰ هزار 

جانباز است.
 

سکوت وزارت خارجه درمورد غرامت جنگی
 حال امروز حدود هش��ت هزار و 4۰۰ روز یعنی بیش از ۲۲ سال 
از پایان جنگ تحمیلی می گذرد؛ جنگی تمام عیار با سه میلیون 
کشته و زخمی، ولی سؤال اینجاس��ت که با توجه به اتمام جنگ 
با امضای قطعنامه ۵۹8 و اعالم متجاوز ب��ودن دولت عراق، ایران 
اقدامی برای گرفتن خس��ارات و غرامت جنگی کرده است یا نه؟ 
س��ردار محمد باقر نیکخواه از فرماندهان دوران دفاع مقدس که 
امروز معاونت صنایع هوایی ایران را بر عهده دارد هم معتقد است 
باید قوه قضائیه و وزارت امور خارج��ه درخصوص غرامت جنگی 

ایران از عراق اقدام کنند.
 

جانبازان همچنان به دنبال اثبات جانبازی
 ولی ماجرای بعد از جنگ، همین جا به پایان نمی رسد. در این میان 
ده ها هزار جانباز شیمیایی و اعصاب و روان که مدرکی برای اثبات 

قربانی بودن خود ندارند سال هاست در انتظار رأی کمیسیون های 
پزشکی بنیاد شهید هستند تا جانبازی خود را اثبات کنند. در این 
میان تعداد زیادی از این جانبازان در این سال ها غریبانه شهید شده 

و نامشان هیچ گاه به عنوان شهید ثبت نشده است.
 

 رزمندگان؛ فراموش شدگان جنگ
 اگر از موضوع فراموش ش��ده ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عبور 
کنیم، نوبت به رزمندگان جنگ می رس��د؛ آنهایی که هشت سال 
 جنگیدند و امروز در غبار زمان و س��ختی ه��ای زندگی فراموش 
شده اند، هر چند گروه زیادی از رزمندگان جنگ از فیض شهادت و 
جانبازی بی نصیب ماندند ولی تأثیرات پس از جنگ هنوز در روح و 
جسم آنان باقی مانده است. سؤال اینجاست آیا سازمان های مسئول 
اقدامی برای پایش س��المت رزمندگان کرده ان��د؟ آیا رزمندگان 
دوران دفاع مقدس تسهیالت دریافت می کنند؟ آیا خانواده آنها از 
خدمات رزمنده ای سرپرست خانوار بهره مند هستند؟ که پاسخ ها 
مشخص است! چرا که الیحه حمایت از ایثارگران سال هاست در 

کش و قوس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد.
 

جنگ هنوز ادامه دارد
 بله ما داریم درمورد مشکالت رزمندگان، جانبازان و جامعه پس 
از جنگ تحمیلی سخن می گوییم؛ از سردش��ت با هزاران جانباز 
شیمیایی که هنوز پزش��ک متخصص جانبازان شیمیایی ندارد، 
از خاک مناطق جنگی که هنوز آلوده  است و محیط زیست هیچ 
اقدامی برای پایش خاک آن نکرده است، از کشف بمب شیمیایی 
در سردشت تا مین هایی که هنوز روس��تاییان و شهروندان غرب 
کشور و مناطق مرزی را تهدید می کند. از خرمشهری که عروس 
خاورمیانه بود و هنوز مردمانش انگار در شهری جنگ زده زندگی 
می کنند، از خوزستان و ایالم غرب و بانه می گوییم. آری هنوز آثار 
جنگ باقی است انگار هنوز جنگ ادامه دارد. وقتی صدای نعره های 
جانباز اعصاب و روان را از خانه اجاره ای در یافت آباد می ش��نوم، 
وقتی دستان پینه بسته همسر جانباز ۵ درصد شیمیایی در شالیزار 
 را می بینم که برای تأمین داروی همس��رش کار می کند،  به خود

 می گویم آری هنوز جنگ ادامه دارد. بهتر است برای یک بار هم 
ش��ده گروهی متخصص و کارشناس و دلس��وز دور هم بنشینند 
و محاس��به کنند که برای بازماندگان از جنگ چه اقداماتی انجام 
شده، وضعیت ترویج فرهنگ ایثار چیس��ت؟ چقدر هزینه شده و 
چه پول هایی به بهانه های واهی هدر رفته است. کدام راه را اشتباه 
رفتیم و در کدام برنامه موفق بودیم. و س��ؤال آخر این که ما بعد از 

شهدا چه کردیم؟

3 میلیون کشته و زخمی در 8 سال دفاع مقدس

وعده خانم کلینتون به مرسیجنگ هنوز ادامه دارد
وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل در »نیویورک« به رئیس جمهور مصر وعده 
داد که واش��نگتن در قبال تأمین کمک ه��ای نظامی و 
اقتصادی به قاهره متعهد است. مقامات آمریکا اوایل ماه 
جاری میالدی اعالم کرده بودند که به توافق درخصوص 
بخش��ش یک میلیارد دالر از بدهی قاهره به واش��نگتن 
نزدیک ش��ده اند تا به این وس��یله مصر بتوان��د اقتصاد 
بیمار خ��ود را که بعد از س��رنگونی »حس��نی مبارک« 
رئیس جمهوری مخلوع مصر به وج��ود آمده بود، بهبود 

بخشد.

رشوه منافقین برای خروج از 
لیست تروریست ها

روزنامه گاردین با اش��اره به تحقیقات ص��ورت گرفته، در 
گزارش��ی از پرداخت میلیون ه��ا دالر از س��وی گروهک 
تروریستی منافقین برای حذف شدن از فهرست گروه های 
تروریستی وزارت خارجه آمریکا، پرده برداشت. این روزنامه 
نوشت، گروهک تروریس��تی مذکور این مبلغ را به برخی از 
اعضای کنگره، ش��رکت های البی آمریکا و مسئوالن سابق 
این کشور پرداخته است. این روزنامه انگلیسی در ادامه به 
افشای برخی اسامی در این رس��وایی می پردازد و از جمله 
افرادی که از آنها نام می برد الیانا روس لیهنتن رییس کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاس��ت که براساس 
تحقیق مذکور ۲۰ هزار دالر از یک گروه مرتبط با منافقین 

دریافت کرده است.

جایگزینی  برای طرح کوفی عنان 
وجود ندارد

وزیر امور خارجه آلمان پ��س از دیدار و گفتگو با »اخضر 
ابراهیمی« فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل در امور سوریه 
اعالم کرد که هیچ جایگزینی برای طرح »کوفی عنان« 
درباره سوریه وجود ندارد. س��خنان وزیر خارجه آلمان 
در حالی ایراد می شود که ش��ورای امنیت سازمان ملل 
امروز، دوش��نبه برای بحث و بررس��ی آخرین تحوالت 
سوریه جلس��ه ای با حضور اخضر ابراهیمی برگزار کرد. 
اعضای شورای امنیت در این جلسه که در حاشیه شصت 
و هفتمین دوره مجمع عمومی س��ازمان ملل برگزار شد، 
در جریان گزارش اخضر ابراهیمی درباره تحوالت سوریه 
و نتایج دیدارهایش از چند کشور خاورمیانه قرار گرفتند.

اخبار کوتاه

اخباربین الملل

بازگشت مهدی به درخواست 
آیت اهلل هاشمی بوده است

شریعتمداری / سردبیر کیهان

براس��اس یک خبر موثق، بازگش��ت مهدی هاشمی به درخواست 
ش��خص آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و با اطالع ایشان از بازداشت 
و محاکمه وی صورت گرفته اس��ت و این همراهی رییس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام دقیقا همان نکته ای است که دشمنان 
بیرون��ی و برخ��ی از دنباله ه��ای داخلی آنان را به خش��م آورده 
اس��ت. اکنون باید از جنجال آفرینان پرس��ید ادعای آنان درباره 
بازداش��ت فرزن��دان آق��ای 
هاش��می که هدف از آن را 
تضعیف و تخریب شخصیت 
وی قلم��داد می کنن��د، با 
کدام دلیل و ش��اهد و قرینه 
 قابل قبول اس��ت و اگر یاوه 
می گویند- که می گویند- 
چ��را ب��ر طب��ل بدص��دای 
تضعی��ف و تخریب آیت اهلل 

هاشمی می کوبند؟!
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تأخیر در اجرای مانور آمریکا در خلیج فارس

س��فیر ایران در قطر از به تأخیر افتادن مانور خلیج فارس با توجه به توهین به پیامب��ر)ص( و اتفاقات در 
جهان اسالم خبر داد . سهرابی گفت : به دالیل مختلفی برگزاری این مانور به تأخیر افتاده و احتمال داده می شود، 
شرکت کنندگان در مانور پس از توهین به پیامبر)ص( و اتفاقات در جهان اسالم از انجام مانور فعال بگذرند.

استراتژی واحدی در 
افزایش جمعیت نداریم

اعتراض به قرار 
بازداشت مهدی هاشمی

عماد افروغ با بیان این که تشخیص فرزنددار شدن به شرایط  و موقعیت ها 
بستگی دارد، گفت: مس��ائل اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و... در 
تصمیم گیری زوج اثر گذار است. وی با اش��اره به شرایط اقتصادی فعلی 
بیان کرد: به رغ��م همه گرانی ها و باال بودن هزینه ها، بیکاری، معیش��ت 
سخت و.... نمی توان از افراد خواس��ت که مبادرت به بچه دار شدن کنند. 
این استاد دانشگاه توضیح داد: بیکاری، تورم و عدم همخوانی شعار و رفتار 
بر فرزند دار شدن اثر دارد. برای حل مسائل و مشکالت باید عاقالنه رفتار 
کرد و عقالنیت را سرلوحه برنامه ها قرار داد. نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی  ادامه داد: یکی از انگیزه های فرزند داشتن، حس پدر و مادر شدن 
است، اما وقتی نگرانی درباره هزینه ها وجود دارد، بچه دار نشدن انتخاب 
می شود. این استاد سیاست یادآور شد: برای حل مشکالت نباید تنها نگاه 
آماری داشت. متأسفانه استراتژی ثابت و واحدی نداریم و همان استراتژی  
نسبی هم اجرایی نشده است. از سویی  سند نداشتیم و از سویی نظارت 

الزم وجود ندارد.

وکیل مدافع »مهدی هاش��می« از اعتراض به قرار بازداشت صادر شده 
برای فرزند اکبر هاش��می رفس��نجانی، در صورت ابالغ رسمی این قرار 
خبر داد. س��یدمحمود علیزاده طباطبایی در این باره ادامه داد: علیرغم این که 
روز دوش��نبه را به تشخیص سرپرس��ت دادس��را در بیرون از دادسرای 
شهید مقدس منتظر نتیجه بازجویی از موکلم بودم، به من گفته شد که 
تحقیقات همچنان ادامه دارد، این در حالی اس��ت که س��ایت دادستانی 
تهران خبر صدور قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی را منتشر کرده بود. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا باالخره قرار بازداشت موقت موکلتان به 
شما ابالغ شد یا خیر، گفت: خیر، ساعت ۱۷ دوشنبه به ما گفتند تحقیقات 
ادامه دارد. االن بروید و برای مطلع ش��دن از نتیجه، ف��ردا صبح به اینجا 
بیایید. علیزاده طباطبایی با بیان این که قرار بازداشت موقت قابل اعتراض 
است، گفت: این قرار باید هم به متهم و هم به وکیلش ابالغ شود و تا ابالغ 

نشود قابل اجرا نیست. 

بعد از رس��انه ای ش��دن امضای نامه ای که تحت عنوان حمایت از سعید 
مرتضوی توسط نمایندگان انجام ش��د، برخی از نمایندگان اعالم کردند 
که نامه ای را در حمایت از س��عید مرتضوی امضا نکرده اند و برخی دیگر 
گفتند که با افتخار اعالم می کنیم که این نامه را امضا کرد ه ایم. بر همین 
اساس تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه ای از علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی خواستند تا بررسی های الزم را جهت معلوم شدن 
وضعیت نامه مذکور انجام دهد تا معلوم ش��ود که این نامه در حمایت از 
س��عید مرتضوی بوده یا نبوده و آیا واقعا بیش از ۱۶۰ نماینده آن را امضا 
کرده اند یا نه و اگر چنین چیزی رخ نداده این قضیه تکذیب شود.یکی از 
نمایندگان مجلس ضمن تأیید خبر فوق در همین رابطه به فارس گفت: 
در هر دوره از مجلس افرادی که دچار نفرت عمومی می شوند برای کاستن 
منفوریتش��ان به نمایندگان متوسل می ش��وند و در واقع راه فریب افکار 

عمومی را در پیش می گیرند.
این نماینده مجلس گفت: این فریبکاری ها توسط افرادی صورت می گیرد 
که نفرت افکار عمومی نسبت به آنان وجود دارد و نمایندگان باید مراقب 

حیثیت خود باشند و در امضا  دقت الزم را به خرج بدهند.

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به شبکه خبری 
پرس.تی. وی گفت: پیام بسیار روشن بود. تمام اعضا اهمیت زیادی برای لزوم بهبود 
کارایی روند تصمیم گیری قائل هستند. سلطانیه که بعد از پایان پنجاه  و ششمین 
نشست ساالنه اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین صحبت می کرد، گفت 
که ایران، اصالحاتی را بر اساس معایب و مشکالت موجود در روند سیاستگذاری 
و تصمیم گیری آژانس و به ویژه شورای حکام ارایه داد. وی گفت: ایران پیشنهاد 
داد که بعد از ۵۰ سال، الزم است اصالحات و تغییراتی یا بهتر بگویم بهبودی در 
ساختار، اهداف و روند تصمیم گیری آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت بگیرد. به 
گفته سلطانیه، نگرانی عمومی در رابطه با گسترش تسلیحات اتمی، حاصل نشدن 
موفقیت در خلع سالح اتمی و خطر قابلیت های اتمی رژیم اسرائیل برای صلح و 
امنیت خاورمیانه و تمام جهان از دیگر مسائلی بود که در جریان پنجاه و ششمین 
نشست آژانس مورد مذاکره قرار گرفت. اعضای آژانس همچنین بر لزوم همکاری 
فنی نزدیک تر با یکدیگر تأکید کردند. در نشست عمومی ساالنه آژانس همچنین 
با پیش��نهاد تهران مبنی بر لزوم جلوگیری از اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات 
هسته  ای کشورهای عضو موافقت شد. این طرح پیشنهادی که روز شنبه توسط 
سلطانیه اعالم شد، در پیش نویس قطعنامه آژانس درباره امنیت هسته  ای که در 

نشست اخیر به تصویب رسید، گنجانده شده است.

مجلس انرژی هسته ای

درخواست تعیین تکلیف نامه 
حمایت از مرتضوی 

 آژانس
طرح اصالحات ایران را پذیرفت 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید گازهای طبی مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 
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و یا با شماره تلفن ۶۲۷4۹۲۳ تماس حاصل فرمایند.
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
واگذاری آزمایشگاه کلینیک کسایی وابسته به

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا به صورت اجاره بهای ماهیانه
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اصفهانی ها  7 هزار ساعت ترافیک 
را دور می زنند 

ش��هردار منطقه ۶ اصفهان با بیان این که کاهش میزان تصادفات و 
آلودگی هوا و آلودگی صوتی از جمله ویژگی های پروژه شهید همت 
و تکمیل رینگ سوم ترافیکی اس��ت، اظهار داشت: با بهره برداری از 
پروژه ش��هید همت مس��افت تردد در این محور ۳۹۰ هزار کیلومتر 
کاهش می یابد و به این ترتیب ۷ هزار س��اعت در وقت مردم صرفه 

جویی می شود.
فض��ل اهلل محلوجی گف��ت: اجرای پروژه ش��هید هم��ت و تکمیل 
رینگ س��وم ترافیکی از مهم ترین برنامه های اصفهان ۹۵ است که 
خوشبختانه توانستیم در سال اول برنامه این طرح را بعد از ۱۵ سال 

به اجرا در آوریم. 

 دفاع مقدس
 الگويی برای جهانیان

جانش��ین فرمانده��ی س��پاه صاح��ب الزم��ان )ع��ج( اصفه��ان  
گفت:رش��ادتهای رزمن��دگان غیور ایران اس��امی نه تنه��ا الگویی  
برای نس��ل های بعد بلکه برای منطق��ه و جهان خواهد بود.س��ردار 
مجتبی ف��دا افزود: با پی��روزی انقاب اس��امی آمریکا ب��رای ایجاد 
 ممانعت از ص��دور انقاب اس��امی توطئه های مختلف��ی را تدارک 
دید.وی اضافه کرد:راه اندازی غائله های مختلف، تجزیه طلبی، ترور، 
تحریم و تهدید از کارهایی بود که جهان استکبار برای مقابله با ایران 
اسامی در پیش گرفت.جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان ادامه داد : تحمیل جنگ بر ملت ای��ران از دیگر راهکارهایی 
بود که دشمن با تحریک یک فرد قدرت طلب به راه انداخت تا انقاب 

اسامی و خیزش های متاثر از آن را به چالش بکشد.

باز هم پلمب شهربازی های متخلف 
در اصفهان 

بیش از ۱۰ وسیله تفریحی غیر استاندارد در دو شهربازی مستقر در 
شهر اصفهان توسط بازرسان اداره کل استاندارد استان پلمب شد.

رواب��ط عموم��ی اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان 
اصفهان روز سه شنبه اعام کرد:این وسایل به دلیل عدم مطابقت با 

استانداردها و رعایت اصول اولیه ایمنی پلمب شد.
شهربازی های مذکور که به صورت سرپوشیده و در قالب وسایل بادی 
فعالیت  می کردند، با وجود تذکر همچنان نسبت به ترمیم، بازسازی 
و در مواردی تعویض وس��ایل و ادوات غیر اس��تاندارد اقدام نکرده و 
همچنان با شرایط خطر آفرین و دستگاه های غیر استاندارد موجود، 

به فعالیت خود ادامه می دادند.
روابط عمومی اداره کل اس��تاندارد اصفهان بر ادامه روند بازرسی از 
ش��هربازی ها و اماکن تفریحی عمومی تاکید کرد و این اطمینان را 
به همشهریان داد که در هر شرایطی، حمایت از حقوق شهروندان و 

مصرف کنندگان را بر هر امر دیگر مقدم می داند.

15هزار دانشجو در دانشگاه اصفهان 
سال جديد را آغاز کردند

معاون آموزش��ی دانش��گاه اصفهان گفت:این دانش��گاه با ۱۵ هزار 
دانشجو در 2۷۰ رشته سال تحصیلی جدید را آغاز کرد.

محمدحسین استکی افزود: از مجموع دانشجویان این دانشگاه،سه 
هزار و ۶۹8 نفر جدیدالورود هس��تند و از میان مجموع رشته ها 44 

رشته نخستین بار در این دانشگاه ارایه شده است.
وی پذیرش دانش��گاه اصفهان در س��ال تحصیل��ی جدید در مقطع 
کارشناسی را یکهزار و ۶۰۰ نفر در ۵۷ رشته تحصیلی اعام و تصریح 
 کرد: این میزان نس��بت به س��ال گذش��ته ۱۵ درصد افزایش یافته 
است.معاون آموزشی دانشگاه اصفهان، پذیرش در مقطع کارشناسی 
ارشد را یک هزار و 8۵۵ نفر در ۱۵۰ رشته تحصیلی بیان کرد و گفت: 
این میزان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته که دلیل 

آن کاهش دانشجویان آموزش محور است.

کاهش مزاحمت های تلفنی 115
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان اصفهان 
گفت: با فرهنگ سازی های انجام شده در سطح استان، مزاحمت های 
تلفنی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ از ۱۷ درصد در سال گذشته 

به ۱۵ درصد در سال جاری کاهش یافت. 
حمید اسماعیلی با اشاره به فرهنگ س��ازی صورت گرفته در زمینه  
مزاحم��ت تلفنی برای ش��ماره ام��دادی ۱۱۵ در اس��تان اصفهان 
اظهار کرد: با اقدامات فرهنگی ص��ورت گرفته با همکاری آموزش و 
پرورش، صدا و سیما، روزنامه  ها و خبرگزاری ها و نیزتوزیع بسته ها و 
کتاب های آموزشی در میان قشرهای مختلف استان، مزاحمت های 
تلفنی ۱۱۵ در استان اصفهان از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۱۵ درصد 

در سال جاری کاهش  یافت.

خداحافظی با ترافیک 
میدان آزادي 

کاهش هشت درصدی 
تصادفات در جاده ها

عضو شوراي اس��امي ش��هر اصفهان گفت: تکمیل رینگ سوم ترافیکي 
شهر اصفهان تاثیر بسزایي بر روي ترافیک جنوب غرب اصفهان و خیابان 
سعادت آباد و دروازه شیراز دارد.وحید فوالدگر اظهار داشت: تکمیل رینگ 
سوم ترافیکي تاثیر بس��زایي بر روي ترافیک، آلودگي هوا و صرفه جویی 

در وقت شهروندان دارد. 
وي اذعان داشت: از سال ۱۳8۵ تا سال ۱۳۹۰ نزدیک به پنج سال به دلیل 
معارضات موجود در مسیر تکمیل حلقه سوم ترافیکي، این پروژه متوقف 
شده بود و از سال گذشته عملیات اجرایي ادامه پروژه بزرگراه شهید همت 
با همت و تاش مسووالن شهري تکمیل شد و امروز در اختیار شهروندان 

قرار خواهد گرفت. 

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان از توقیف ۳2۶ خودرو به دلیل داشتن 
سرعت غیرمجاز در طول یک ماه گذشته خبر داد.

سرهنگ علی نیکبخت گفت: خوشبختانه مرحله دوم طرح تابستانه پلیس 
راه اس��تان با موفقیت به پایان رس��ید. وی تصریح کرد: در طول یک ماه 
گذشته، ۳2۶ مورد خودرو به علت س��رعت غیر مجاز توقیف شده اند که 
این موضوع نقش بسزایی در کاهش تصادفات جاده ای داشته است. وی  
هم چنین از کاهش هشت درصدی تصادفات جاده ای در طول ماه گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. نیکبخت در ادامه رعایت نکردن 
سرعت مجاز، عدم توانایی کنترل خودرو و رعایت نکردن حق تقدم را از 

دالیل مهم تصادفات جاده ای عنوان کرد. 

هشدار پیگیری 

گشتی در اخبار 

اصفهانی ها در کار خیراولند 
استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر در استان اصفهان بیش از یک 
هزار خیریه فعال داریم که صادقانه و بي منت به خدمت رس��اني به 
مردم مي پردازند.علیرضا ذاکر اصفهاني در آیی��ن تجلیل از خانواده 
نیکوکار بنوی��دي اظهار داش��ت: حضور فعال خیری��ن و نیکوکاران 
اصفهان در بخش هاي مختلف مس��کن، بهداش��ت و درمان، مدرسه 
و دیگر حوزه ها بسیار عالي بوده اس��ت و این افراد ،پشتوانه هاي این 
استان هستند. وي ادامه داد: در هیچ کجاي کشور نمي توان بیش از 
یک هزار خیریه فع��ال را یافت که این چنی��ن صادقانه و بي منت به 

خدمت رساني به اقشار ضعیف و بي بضاعت مشغول باشند. 
استاندار اصفهان خاطر نشان 
کرد: بس��یاري از پروژه هاي 
المنفع��ه  ع��ام  و  ب��زرگ 
 اس��تان اصفه��ان ب��ه کمک 
سرمایه گذاران داخل استاني 
و ی��ا خیرین نیک��وکار انجام 
ش��ده که این اندازه تعامل و 
همگرایي با مدیریت اس��تان 

قابل توجه است.
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چهره روز
50 واحد آموزشی جدید ، تحویل آموزش و پرورش اصفهان شد

سجاد ، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اس��تان اصفهان گفت: در سال تحصیلی 
جدید ۵۰ واحد آموزشی به آموزش و پرورش اس��تان تحویل داده شده است که خیران نیز 

سهمی از آن  دارند.
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صنع��ت گردش��گري در جه��ان ام��روز یک��ي از 
دغدغه هاي اصلي مس��ئوالن دولتي کش��ورهاي 
مختلف جهان اس��ت، چرا که کس��ب درآمد از این 
صنعت جامع تمام منفعت هاي اقتصادي، فرهنگي، 

اجتماعي را عاید این کشورهامی کند.
در کش��ور ما که داراي زیارتگاه ه��اي بزرگ جهان 
و بزرگترین تاری��خ تمدني منطقه اس��ت، کلیه ي 
امکانات استفاده از این صنعت منفعل و بااستفاده 
باقي مانده است. در حالي که کش��ورهاي دیگر به 
خصوص همسایگان کشورمان از این امکانات به نفع 

خودشان استفاده مي کنند.
به گفته کارشناسان گردش��گری استفاده صحیح 
از پتانس��یل ها و ظرفیت ه��اي گردش��گري ایران 

مي تواند س��ودي معادل 2 برابر ذخای��ر نفتي را به 
کشور س��رازیر کند. آمارها نش��ان مي دهد که بین 
4۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دالر از درآمد کشورها از صنعت 
توریس��م تامین مي ش��ود و این در حالی است که 
علیرغم جایگاه تاریخي و ویژگي هاي طبیعي ایران، 
کش��ورمان در این کس��ب درآمد جایگاهي زیادی 
ندارد. اگر ب��ا توجه به مزایاي صنعت گردش��گري 
و تاثیر اقتصادي توسعه این صنعت در درآمدزایي 
و اش��تغالزایي بتوانیم تنها به ۳۰ درص��د از درآمد 
صنعت توریسم جهان دست پیدا کنیم، مي توانیم 
ساالنه س��ودي 2 برابر ذخایر نفتي را به کشور وارد 
کنیم. کش��ور ایران و به خصوص  برخی از اس��تان 
های کشور از جمله استان اصفهان با قرار گرفتن در 

قطب گردشگري این توانمندی را دارد که عاوه بر 
پوشش دادن تمامي ابعاد علمي، سیاسي، اجتماعي 
و فرهنگ��ي میزبان برگزاري ان��واع تورهاي علمي، 
ادبي، هنري با مزیت هاي خاص خود و به ویژه منافع 

اقتصادي باشد.
مس��عود نیک آیین مش��اور اس��تاندار اصفهان در 
امور بین المل��ل در این زمینه می گوی��د: ایران در 
مقایس��ه با س��ایر کش��ورها در حوزه ي فرهنگ و 
دینداري از فضاي گردشگري مناسب تري برخوردار 
است و بیش��تر توانمندي هاي کش��ور ما  درجذب 
 توریست برای عرضه همین باورهای اصیل  متبلور

 می کند. وی می افزاید: وقتی در یک جامعه باورها 
و اصالت های  ریش��ه دار  و س��نت ه��ای دیرین 

فراموش شد آن جامعه با مش��کل روبه رو می شود 
 و گردش��گر خارجی برای ش��ناخت همین باورها، 
شناخت ها سنت ها، آیین ها و فرهنگ ها مبادرت به 
سفر می کند و گر نه همه این جاذبه های گردشگری 
دست ساز در بسیاری از کشورها هست و نیز دیدن 
چنین حقایقی هم در موزه های معتبر جهان وجود 
دارد.مش��اور اس��تاندار اصفهان در امور بین الملل 
معتقد است، کشور ایران به دلیل قدمتي که  دارد 
 بیش��ترین جذابیت را در حوزه ي فرهنگ و تمدن

 می تواند ایفا کند.

گردشگری ابزار موثر ديپلماسی فرهنگی 
درتوسعه پايدار است

وی با صراحت می گوید: در عصر کنونی که معموال 
دیپلماسی عمومی و یا راهکارها و ابزارهای سیاسی 
با چالش ها و بن بس��ت هایی روبه رو می ش��ود از 
معقوله گردش��گری می توان به عن��وان ابزار موثر 
دیپلماسی فرهنگی در توسعه پایدار گام برداشت.

نیک آیین گف��ت: نقش راهبردی گردش��گری به 
عنوان ابزار موثر دیپلماسی فرهنگی در جهت توسعه 
 روابط بین المل نقش محوری دارد و به عنوان عامل 
خنثی کننده سیاه نمایی ها برای رسانه های گروهی 
و تبلیغات دشمنان بسیار می تواند موثر واقع شود. 

وی اعتقاد دارد: در فضای ش��کننده سیاسی امروز 
 دنیا ،گردش��گری به عن��وان تلطیف کنن��ده فضا، 
می تواند در جامعه بین الملل نقش محوری ایفا کند.

مشکل امروز صنعت گردشگری کشور، 
ايران هراسی است

این کارش��ناس گردشگری مش��کل امروز صنعت 
گردش��گری را صرفا مسئله زیر س��اخت نمی داند 
 بلکه معتقد است مشکل گردش��گری ما در عرصه

 بین الملل معقوله ایران هراسی و تبلیغات منفی و 
مستمر دشمنان اس��ت.وی پیشنهاد می کند، باید 
از ابزار مختلف دیپلماس��ی فرهنگی،  قدرت نرم و 
جنگ نرم در مواجه  با ایران هراس��ی بهره جست و 
به جای پرداختن به آمارهای آرمانگرایانه و به دور از 
 برنامه ریزی های طوالنی مدت کمی واقع بینانه تر و 
کارشناس��ی ت��ر به مش��کات ج��دی ف��راروی 
این صنع��ت ن��گاه کرد.نیک آیی��ن تاکی��د دارد: 

باید ب��ه ج��ای پرداختن  ص��رف به ث��روت های 
زی��ر زمین��ی و نف��ت خ��ود داری و از فرهنگ��ی 
و تم��دن تاریخ��ی ک��ه حاص��ل گذش��ته ت��ا 
 ه��زاران س��ال تاریخ روش��ن این مرز و بوم اس��ت 

بهره جست.
به گفته بس��یاری از کارشناس��ان گردش��گری با 
قراردادن گردش��گري در ردیف کاالهاي صادراتي 
غیرنفت��ي و توجه ب��ه این صنع��ت در برنامه ریزي 
و سیاس��تگذاري هاي کان اقتص��ادي مي توانیم 
به کس��ب درآمد اقتصادي از گردش��گري امیدوار 
 باشیم.مشاور اس��تاندار اصفهان در امور بین الملل 
ادامه می دهد ،معموال وقتی از صنعت گردشگری 
سخن به میان می آید درآمد اقتصادی مورد بحث 
قرار می گیرد و این در حالی اس��ت ک��ه ما معتقد 
هس��تیم که معقوله اقتصادی یک��ی از نتایج مهم 
صنعت گردشگری است و مقوله های مهم دیگری 
در گردشگری از جمله مباحث فرهنگی، اجتماعی، 
 هنری، ش��ناخت اقوام،احی��اء باورها، س��نت ها و 
بینش های فراموش شده هم هست که می توان با 

رونق این صنعت آن ها را  احیاء کرد.

ايران در تمام طول سال گردشگر ندارد
وی می افزای��د: برنامه ریزی متولیان گردش��گری 
کشور باید به گونه ای باش��د که در تمام طول سال 
گردشگر داشته باش��یم، نه اینکه در اواخر شهریور 
ماه حجم زیادی از گردش��گران داخلی در شهرها 
و حجم زیادی از گردشگران خارجی برای  بازدید 
 از اماکن دیدن��ی و نیز اقامت در  هتل ها مش��کل 
داش��ته باش��ند. نیک آیین اظهار داش��ت: یکی از 
مقول��ه ه��ای مه��م داخل��ی و خارجی اس��تفاده 
از زم��ان و مدیری��ت زمان ب��رای بهره من��دی از 
پتانس��یل گردش��گری در کلیه فصول سال است. 
وی پیش��نهاد موثر و عملیاتی ب��رای برنامه ریزان 
و متولیان گردش��گری را برخ��ورداری از یک نظام 
آماری قوی و به دور از افکار آرمانگرایانه در صنعت 
گردشگری،تش��کیل صن��دوق مدیری��ت بحران 
گردش��گری برای بحران های ناش��ی از افزایش و 
کاهش ارز، توسعه گردشگر و فعاالن این صنعت اعم 
از هتل دار، آژانس دار و تمامی افراد دخیل در رونق 

این صنعت عنوان می کند.

رونق گردشگری در گرو ديپلماسی فرهنگی است

ایران هراسی مشکل بزرگ جذب توریست 

  )UNWTO(هر ساله روز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری نامگذاری می ش�ود و امسال از سوی سازمان جهانی نفیسه 
توريسم و انرژی پايدار نامگذاری شده است.  هدف از نامگذاری اين سال، اين است که سازمان جهانی گردشگری و راهداری 

تمام صنعتگران در توسعه گردشگری به منظور تقويت توس�عه پايدار و پرداخت سهم خود در تحقق اهداف جهانی 
سازمان ملل برای دستیابی به انرژی های تجديدپذير و پاک تا سال 2030 فراخوانده شوند.

اجرای فعالیت های عمرانی و فرهنگی   پروين 
در امام زاده های میراث��ی باید زیر نظر احمدی 

میراث فرهنگی ص��ورت بگیرد اما در 
حال حاضر بودج��ه ای که میراث فرهنگی برای رس��یدگی به 
وضعیت امامزاده ها در اختیار مدیریت این اماکن قرار می دهد 
ناچیز است و جوابگوی هزینه های موردنیاز در این اماکن نیست 
و در ح��ال حاضر بس��یاری از امام زاده های اصفه��ان به دلیل 
بی توجهی میراث فرهنگی در حال تخریب هس��تند و میراث 
فرهنگی باید در اعتبارات��ی که به ای��ن امام زاده ها اختصاص 

می دهد، تجدید نظر کند.

حدود 9هزار رقبه در اصفهان به ثبت رسیده است
حجت االس��ام رضا صادقی، سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه 
شهرستان اصفهان در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران به 
بزرگداشت دهه کرامت و هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 
حدود ۹ه��زار رقبه و یک هزار و 4۷۵ موقوفه در شهرس��تان 
اصفهان وجود دارد.به گفته وی مراسم نکوداشت این امام زاده 
پنجم مهار ماه جاری برگزار می ش��ود  و برگزاری این جلسه 
به مناسبت بزرگداش��ت و تکریم امام زاده احمد ابن علی ابن 
محمد باقر )ع( بوده اس��ت و این امامزاده یکی از امامزادگان 
میراثی دارای شجره نامه معتبر به ش��مار می رود.سرپرست 

اوقاف و ام��ور خیریه شهرس��تان اصفهان با بی��ان اینکه این 
امام زاده به ثبت میراث فرهنگی اصفهان رسیده است، ادامه 
داد: پنجم ذی القعده روز ملی تکریم و نکوداشت امامزادگان در 
سراسر کشور نامیده شده است و اوقاف و امور خیریه اصفهان 
نیز هم زمان با سراسر کشور برنامه های مختلفی را در این راستا 
برگزار می کند.به اعتقاد وی مردم اصفهان اعتقاد بسیاری به 
ائمه اطهار )ع( و فرزندان آنها دارند و در برنامه های مختلفی 
برای تکریم و بزرگداشت امامزاده ها شرکت می کنند.صادقی 
با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت امام زاده ها و بقاع متبرکه 
و اجرای برنامه های فرهنگی و عمرانی در این بقاع در اولویت 
فعالی��ت و برنامه های مدی��ران این اماکن ق��رار دارد، افزود: 
اجرای طرح نشاط معنوی، طرح ملی حافظان و تربیت قاریان 
قرآن، برگزاری س��وگواره یاس نبوی و اج��رای طرح آرامش 
به��اری از جمله این برنامه ها اس��ت.به گفته وی طی ش��ش 
ماهه نخست سال جاری ۱2 وقف جدید در سطح شهرستان 
اصفهان به ثبت رسیده و در حال حاضر اطاعات کامل حدود 
 هفت هزار رقبه در بان��ک جامع اطاعات موقوفات اس��تان

 ثبت شده است.

مشکالت بسیاری گريبانگیر امام زاده هااست
محمد ش��اه علی، مدیر ام��ام زاده احمد ابن عل��ی ابن محمد 
باقر )ع( نی��ز در ادامه این جلس��ه با بیان اینک��ه فعالیت در 
امام زاده های میراثی سخت تر از سایر امام زاده ها است، گفت: 
برخی از بقاع متبرکه از زیبایی های بسیاری برخوردار هستند 
اما با وجود این زیبایی ها از مش��کات بس��یاری رنج می برند 
اما میراث فرهنگی درص��دد کاهش این مش��کات اقدامی 
نمی کند.به گفته وی در حال حاضر به دلیل بی توجهی های 
میراث قرهنگی بس��یاری از امام زاده های میراثی در معرض 
تخریب هستند و میراث فرهنگی مسئول تخریب این اماکن 

شناخته می شود. 

هشدار

  بی توجهی میراث فرهنگی
 سبب تخريب امام زاده های اصفهان می شود

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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اعالمیه پذیره نویسی
افزایش سرمایه شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 12 و شناسه ملی 10860190909

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 91/7/3 شرکت 
وطن اصفهان )سهامی خاص( مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق 
صدور س��هام جدید از مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به 1000 
سهم 1000 ریالی عادی به 271/762/950/000 ریال منقسم به 

271/762/950 سهم 1000 ریالی عادی بشرح زیر افزایش یابد.
1- سرمایه فعلی 1/000/000 ریال

2- مبلغ افزایش سرمایه 271/761/950/000 ریال
3- مبلغ سرمایه پس از افزایش 271/762/950/000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال
5- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و شرکاء

6- موضوع افزایش س��رمایه: خروج از م��اده 141 اصالحیه قانون 
تجارت و اصالح ساختار مالی شرکت

7- مهلت اس��تفاده از حق تقدم در خرید س��هام جدید 60 روز از 
تاریخ انتشار

سهامداران می توانند ظرف مهلت مقرر، به آدرس محل 
کارخانه ش�رکت واق�ع در کیلومتر 10 ج�اده اصفهان- 
ته�ران خیابان ش�ماره 36 مراجعه و اقدام�ات مقتضی 

معمول دارند.
هیئت مدیره



چهره روزیادداشت

 بهره مندی تولیدکنندگان
 از ضمانت نامه های بانکی

معاون گمرک اس��تان اصفهان گفت: تولیدکنندگان که خواس��تار 
واردات دس��تگاه های تولی��دی و م��واد اولیه هس��تند می توانند از 
ضمانت نامه های بانکی برای وثیقه حقوق گمرکی استفاده کنند که 

یک ماه قابل تمدید است.
خودسیانی با تشریح آخرین تغییرات در قانون گمرک، اظهار داشت: 
گمرکات داخلی مانند اصفهان می توانند از این بخش نامه اس��تفاده 
کنند و گمرکات ش��هید رجایی و ته��ران از این مورد تنها س��ه ماه 

بهره مند هستند. 

علت گرانی پیاز اعالم شد 
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس نهم، مجموع پیازهای خراب 
شده سه استان سیستان و بلوچس��تان،کرمان و هرمزگان در سال 

جاری را یک میلیون تن اعالم کرد.
فرج اهلل عارفی در رابطه با علت گرانی پیاز در کش��ور، گفت: در سال 
جاری فقط ۳۰۰ هزار تن پیاز تولید ش��ده در جیرفت به دلیل عدم 

حمایت، نابود شد.
 اگر در منطقه ما کارخانجات و صنایع تبدیلی مستقر شوند، می توانیم 
مازاد تولید را در این بخش اس��تفاده کنیم، به این ترتیب از متضرر 
شدن کش��اورز نیز جلوگیری کرده و درجهت حمایت از تولید، گام 

برخواهیم داشت.

 بیکارترین رشته های 
دانشگاهی کدامند؟

ح��دود ی��ک میلی��ون نف��ر از کل بی��کاران کش��ور را 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تش��کیل می دهند، با این حال 
باالترین تعداد بیکاران در رش��ته های صنع��ت و فرآوری، 
کامپیوتر، هنر و روزنامه نگاری ق��رار دارند.  یکی از مهم ترین 
معضالت و مس��ائل کش��ور درمورد بیکاری جوانان، عدم 
موفقی��ت افرادب��رای راهیابی به ب��ازار کار پ��س از اتمام 
تحصیالت دانشگاهی است که در این بخش با مخاطرات و 
مشکالت فراوانی مواجه می شوند.  بر پایه این گزارش، اگر 
بخواهیم تأخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل 
دانش��گاهی در ورود به ب��ازار کار از زمان آغ��از تحصیالت 
عالیه تا تأخیرهای پ��س از فارغ التحصیلی و جس��تجوی 
شغل را در نظر بگیریم؛ به عنوان نمونه ممکن است فردی 
برای اتمام دوره کارشناس��ی در یک رش��ته چهار سال در 
دانشگاه و بین دو تا چهار سال نیز در جستجوی کار باشد. 
این مسئله باعث ایجاد نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه 
در مورد فارغ التحصیالن دانش��گاهی شده است؛ موضوعی 
که حداقل یک دهه گریبانگیر کارجویان دانش��گاهی شده 
و به گفته مقامات دولتی، نرخ بیکاری آنها را تا 1۰برابر سایر 
گروه های متقاضی شغل افزایش داده است! عالوه بر موارد فوق، 
ناهمگونی و بی ارتباط بودن آموزش ها و آموخته های تئوریک 
دانش��گاه ها با نیازهای واقعی بازار کار نیز، خود به معضلی 
حیاتی در روند اشتغال به کار فارغ التحصیالن دانشگاهی 

تبدیل شده است.

بیکاری 1 میلیون زن و 2/2 میلیون مرد 
با تمام طرح ها و منابعی که از س��وی دولت در س��ال های 
اخیر به منظور حل مش��کل اشتغال کش��ور در نظر گرفته 
ش��د، اما هنوز هم بیش از س��ه میلیون و 1۰۰هزار نفر در 
کشور بیکار هس��تند که از این تعداد یک میلیون نفر زن و 
دو میلیون و 2۰۰ هزار نفر نیز مرد هستند. مسئله باال بودن 
آمار بیکاران جوان کشور به نوعی دیگر در بررسی بیکاری 
جوانان 15 تا 24 س��اله نیز مشهود است، چرا که بیشترین 
درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی در سنین 2۰ تا ۳۰ سال 
قرار می گیرند. این گروه س��نی در بهار امسال نرخ بیکاری 
28/6 درصدی را تجربه کردند. مردان تا 24 سال در فصل 
اول سال 25/8 درصد و زنان ۳9/5درصد بیکاری را تجربه 
کردند. البته 852 هزار زن در بهار امسال در بخش صنعت 
اشتغال داشتند، یک میلیون و 48 هزار نفر در کشاورزی و 

یک میلیون و 8۰۰ هزار نفر نیز در خدمات فعال بوده اند.

اخبار کوتاه

گزارش  ویژه 

4
ادعای جدید آمریکا: شرکت نفت ایران نظامی است!

وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی به کنگره این کشور رسما اعالم کرد که شرکت ملی نفت ایران،  یکی از 
»کارگزاران یا شرکت های تابعه« سپاه پاسداران ایران است. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران، چه 

در بخش وظایف سازمانی و چه در نوع فعالیت، هیچ گونه ارتباطی به بخش های دیگر از جمله نظامی ندارد.
 اخذ دیرکرد توسط بانک ها

 حرام است
آیت اهلل العظمی نوری همدانی 

یکی از آموزه های دین مبین اسالم، مسئله اقتصاد است که 
اسالم انسان ها را از فقر و فالکت برحذر می دارد.

  یکی از آموزه های الهی برای از بین رفتن مش��کالت مادی و ایجاد 
توس��عه و رفاه، این اس��ت که انسان ها همه، اهل کار و کوشش بوده 
و در تأمین روزی حالل از ضعف و سستی به دور باشند. باید طوری  
باشد که در جامعه افراد دلسوز و متعهد کار و تالش کنند و با تدبیر، 
مش��کل فقر را از جامعه اسالمی برطرف کنند. در سیستم بانکداری 
کش��ور نباید ربا باشد و همه 
باید تالش کنن��د ربا از بین 
برود . در مضاربه  اسالم  می خواهد 
اصالت ب��ا کار باش��د اما در 
ربا اصالت با پول اس��ت. اخذ 
بانک ها حرام  دیرکرد توسط 
اس��ت و بای��د تدابیر دیگری 
مثل گرفتن ره��ن یا ضامن 
به جای دیرکرد اندیشیده شود 
تا مردم دچار گناه بزرگ ربا 

نشوند.
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یکی از فروش��ندگان اجناس خوراکی و خوار و بار در گفتگو با 
زاینده رود از گرانی اجناس در هفت��ه اخیر تا کنون خبر داد و 
باور داشت که خط پایانی برای این گرانی ها وجود ندارد و رشد 

قیمت اجناس در بازار، دیگر به یک عادت تبدیل شده است. 
این منبع آگاه، ب��ا این عقیده که افزای��ش قیمت ها همچنان 
ادامه دارد، گفت: درخصوص مواد خوراکی باید یادآور شوم که 
در 1۰ روز اخیر تا کنون از پنج تا 2۰ درصد با تغییر قیمت در 

اجناس روبه رو بودیم.
وی ادام��ه داد: لبنیات از جمل��ه پنیر خامه ای، ش��یر کاکائو، 
شیرموز، شیر در بسته های تتراپک حتی تا 21 درصد افزایش 

قیمت داشته است.
این شهروند با اذعان بر این که کنسروجات هفته قبل تا کنون 
با افزایش 1۰ درصدی مواجه بوده، افزود: در محصوالت دیگر از 
جمله شوینده جات متشکل از وایتکس، جوهرنمک، صابون و 

شامپو نیز بین 1۰ تا 18 درصد رشد قیمت داشتیم.

وی افزود: دیگر محصولی که بازار را چندی اس��ت به نوس��ان 
قیمت خود دچار بحران کرده تخم مرغ است که سیر صعودی 
را در پی گرفته و از قیمت دو ه��زار و 8۰۰ تومان در چند روز 

پیش به قیمت چهار هزار و 4۰۰ تومان رسیده است.
او علت این گرانی ها را تنها دامن زدن به ش��ایعات دانس��ت و 
گفت: وقتی در تلویزیون و یا رس��انه ها درباره جنسی در بازار 
بحث و گفتگو می ش��ود، مردم ب��ه ایجاد ش��ایعات برای این 
محصول روی می آورند که نتیجه آن گران کردن محصول توسط 

عده ای سودجو است.
این فروش��نده تغییرات ارز در بازار را از دیگر عوامل گرانی در 
برخی اجناس معرفی کرد و متذکر ش��د: نوسان قیمت ارز در 
بازار باعث شده تا محصوالت خارجی که تعدادی از محصوالت 

را شامل می شود هم دچار افزایش قیمت شود.
بی توجهی مردم و تبدیل ش��دن این موضوع به یک عادت، از 
صحبت های دیگر این منبع آگاه بود ک��ه در این رابطه افزود: 

مردم دیگر همانند اوایل که رشد قیمت ها پله صعودی گرفته 
بود دست به شکایت نمی برند و کمتر گالیه می کنند زیرا این 

مسئله برای آنها به یک عادت تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: قدرت خرید مردم با توجه به افزایش قیمت ها و 
درآمد پایین آنها کم شده است و این امر موجب شده تا خرید به 
صورت هدفمند و خیلی کم صورت گیرد، حتی بعضا تعدادی 
از محصوالت لبنی هم که در س��بد غذایی دانش آموزان قرار 

داشت، به علت گرانی حذف شده است.

توزیع نامناسب؛ علت اصلی گرانی
تبعات گرانی ها آنقدر گسترش پیدا کرده که مسئوالن نیز در 
این رابطه به س��توه آمده و به ارایه راهکار می پردازند. رییس 
کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسالمی در گفتگو با یکی 
از رس��انه ها با اعالم این مطلب که حضور بخش خصوصی در 
رفع مشکالت ناشی از توزیع ناصحیح کاالهای اساسی ضروری 
است، گفت: بدون شک یکی از علل افزایش ناگهانی قمیت ها 
در کاالهای اساسی نظیر گوشت قرمز و سفید )که چندی پیش 

جامعه را ملتهب کرده بود( در شیوه توزیع نامناسب است.
حمیدرض��ا فوالدگر افزود: تش��کیل نظام صنف��ی، نهادهای 
غیردولتی و NGOها از مهم ترین عوامل بازدارنده در توزیع 
نامناسب است.وی خاطرنشان کرد: دولت موظف است با توجه 
به اصل 44 قانون اساس��ی، این وظایف را به بخش خصوصی 
واگذار کند تا دیگر شاهد بروز آنچه در گذشته رخ داد و معیشت 

مردم را دچار اختالل کرد، نباشیم.
این نماینده مردم اصفهان ادامه داد: تاکنون این کمیس��یون 
تنها یک جلسه داشته است، ولی در دومین جلسه، این موضوع 
یعنی گرانی مرغ و لزوم ورود بخش خصوصی و نظارت صحیح 
بر توزی��ع آن، با توجه به اهمیت مس��ئله در دس��تور کار قرار 

خواهد گرفت.

دولت مصوب گرانی هاست
برخی هم گرانی های اخیر را به دولت رب��ط داده اند و بر این 
باورند که بحث گرانی ها در چند ماه اخیر بیشتر شده است و 
قیمت ها بدون هیچ گونه نظارت و کنترل��ی در حال افزایش 
است. سوءاستفاده فروشندگان داخلی از فضای ایجاد شده هم 
مزید بر علت است تا تب گرانی ها به این زودی ها آرام نگیرد. 
مسئوالن و کارشناسان  هم اعتقاد دارند که اگر دولت می توانست 
بازار ارز را مهار کند افزایش روز افزون قیمت ها در بازار، دیگر 

رخ نمی داد و به یک تعادل نسبی می رسیدیم.

بررسی اجمالی زاینده رود از اوضاع امروز اقتصاد

گرانی، کنگر خورده لنگرانداخته است

به زبان آوردنش ساده است ولی حقیقت چیز دیگری می گوید، وقتی واژه گرانی که چندی   داوود
است در کشورمان به یک عادت تلخ تبدیل ش�ده، دیگر رنگ تازه ای برای مردم ندارد و  شیخ جبلی

میهمان جیب های خالی مردم شده است،  دیگر اقتصاد را با رؤیایی دست نیافتنی روبه رو 
کرده است. افزایش روز افزون قیمت ها در بازار ایران تقریبا به یک اپیدمی تلخ تبدیل شده و شاید به ندرت شاهد 

اعتراض از سوی شهروندان در رابطه با گرانی باشیم. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار
4467 چ��ون آقای وحید توکلی و خانم مژگان وفایی فرزندان غالمرضا و داریوش ش��کایتی 
علیه آقای ایمان دهقان فرزند حس��ین مبنی بر توهین و افتراء مطرح نموده که پرونده آن به 
کالس��ه 901361 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 91/8/8 ساعت 
11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل 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/ 10857 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تغییرات
4468 شماره: 3512 آگهی تغییرات در شرکت سنگ معدنی اتحاد الی بید )سهامی خاص( ثبت 
شده به ش��ماره 40 با شناسه 10260012727. برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و 
هیئت مدیره مورخه 1391/4/30 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1- آقایان 
مش��یر کریمی و عطاءاله خزاعی و علی کریمی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال و آقای عزت اله کریمی و یوس��ف کریمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی 
البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای مشیر 
کریمی به ش��ماره مل��ی 6229951721 را به س��مت رئیس و آقای علی کریمی را به س��مت 
نائب رئیس )هیئت مدیره( و آقای عطااله خزاعی به ش��ماره ملی 6229935082 را به س��مت 
مدیرعامل ش��رکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء آقای 
عطااله خزاعی مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا آقای عطااله خزاعی مدیرعامل 
شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 3- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی ها 

و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. نوروز- رئیس ثبت میمه

تغییرات
4469 ش��ماره: 5490 آگهی تغییرات در شرکت معدنی و صنعتی کانسار آذین کاشان سهامی 
خاص ثبت شده به شماره 308 با شناسه 14000181482. برابر صورتجلسات مجمع عمومی 
ع��ادی و هیئت مدیره مورخ 1391/4/30 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده اس��ت: 
1- آقایان مهرداد اسدی و مازیار مهاجرانی و امیر اسدپور درویش بسمت اعضا اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو س��ال و خانم آتنا نجفی نژاد ش��ماره ملی 2090269197 و آقای سعید 
ارضی پیما نعمتی با ش��ماره ملی 0062868772 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای مازیار مهاجرانی 
با شماره ملی 0532350790 را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای مهرداد 
اس��دی با شماره ملی 3257397631 را بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر اسدپور 
درویش با شماره ملی 2063120471 بسمت عضو هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و 
اسناد مالی وتعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. نوروز- رئیس ثبت میمه

فقدان سند مالکیت
4470 شماره: 7437 حسین رحمتی باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رس��مًا گواهی شده مدعی شده که س��ند مالکیت یک دانگ مشاع یک قطعه ملک پالک 1146 
واقع در کچومثقال 75 اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 277 دفتر 30 امالک ذیل 
ثبت 2610 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بعداً بموجب س��ند رس��می شماره 9785 
م 46/10/25 دفترخانه 50 اردس��تان باو انتقال قطعی یافته و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و 
معامله دیگری انجام نش��ده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور وعدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 301  فدایی- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان

تأسیس
4471 شماره: 7452 آگهی تأسیس شرکت نوآوران صبای اردستان )سهامی خاص(. خالصه 
اساسنامه و اظهارنامه شرکت نوآوران صبای اردستان سهامی خاص که در تاریخ 91/6/14 
تحت ش��ماره 828 با شناس��ه ملی 14002617208 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
91/6/15 از لحاظ امضاء ثبت تکمیل گردیده اس��ت و برای اطالع عموم در روزنامه رس��می 
کش��ور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: کلیه فعالیت 
های زیربنایی وزارت نیرو از جمله برق، بخصوص اتوماس��یون صنعتی و کلیه فعالیت های 
بازرگان��ی، تأمین نیرو، آموزش، طراحی و نوآوری های مربوط به موارد فوق و فعالیت های 
عمران��ی در زمینه های طراحی، نظارت و اجراء، راه اندازی صنایع و کلیه کارهای مربوط به 
وزارت صنایع و معادن، 2- مرکز اصلی ش��رکت: اردستان- کوچه امامزاده اسماعیل- منزل 
غالمحس��ین نادمی- کدپستی 8381984161، 3- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال تمام است 

که صد س��هم ده هزار ریالی منقسم که 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان 
سهام می باشد. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 5- اولین مدیران و صاحبان 
امضاء: آقای محمدرضا نادمی به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین مکارم به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا نادمی به س��مت مدیرعامل و خانم مرضیه مؤمن 
زاده عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب وکلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور 
شرکت به امضاء آقای محمدرضا نادمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 
به امضاء آقای محمدرضا نادمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6- اختیارات مدیرعامل: 
آق��ای محمدرضا نادم��ی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان 
اصلی و علی البدل: آقای غالمحسین نادمی فرزند حسن به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه 
نادمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاینده 
 رود جه��ت درج در آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. م ال��ف/ 200 فدایی- رئیس اداره ثبت

اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت دادرسی
4473 از دفتر ش��عبه اول حقوقی دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
900826 ح/ 1 ب��ه آقای محمد صالحی فرزند جبار 2- مریم رامش گر فرزند جالل 3- بهجت 
مس��یبی 4- زیبا مسیبی 5- مژگان مسیبی 6- افشین مس��یبی 7- محبوبه مسیبی 8- مژده 

مسیبی 9- سیما مسیبی 10- بهناز مسیبی 11- نگار مسیبی 12- فرج اله مسیبی 13- عزیزاله 
مسیبی 14- مرضیه مسیبی 15- فرشاد مسیبی همگی فرزندان شکراله خواندگان پرونده فوق 
الذکر که مجهو المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن آقای قدرت اله یادگار صالحی فرزند 
جمعه با وکالت آقای س��لمان یادگار صالحی ساکن خمینی ش��هر خ کهندژ پاسارگاد شمالی 
130 کوچه گلها بخواس��ته الزام به انتقال س��ند رسمی و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز دوش��نبه مورخ 1391/8/22 ساعت 12/30 صبح در دادگاه شعبه اول 
حقوق��ی محاکم عمومی خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچ��ه جهات ردی دارید بصورت 
کتب��ی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید، واالتصمیم مقتضی اتخاذ و 
دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می 

شود. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

حصر وراثت
4475 خانم رضوان کاظمی دنبه دارای شناسنامه شماره 2074 به شرح دادخواست به کالسه 
2975/91ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان یداله کاظمی دنبه بشناس��نامه 9653 در تاریخ 90/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک همسر و 4 دختر و یک پسر به 
نام های 1- اشرف کاظمی دنبه ش ش 17622، 2- فاطمه کاظمی دنبه ش ش 1330، 3- زهرا 
کاظم��ی دنبه ش ش 46، 4- رضوان کاظمی دنبه ش ش 2074، 5- محمدعلی کاظمی دنبه ش 
ش 4، 6- زهرا ابراهیمی ش ش 14035 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/ 11230 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4476 ش��ماره پرونده: 751/90، دادنامه: 245، مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: پرویز نوروزی فرزند یادعلی ش��غل: آزاد به نش��انی خیابان صمدیه کوچه 
مسجدالرضا جنب مس��جد منزل نوروزی، خوانده: مهدی نریمانی فرزند علی اکبر شغل: آزاد 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تحویل، گردشکار: تقاضای الزام خوانده به تحویل 
مورد معامله به انضمام مطالبه کلیه خس��ارات وارده و هزینه دادرس��ی را نموده است که در 
ادامه شعبه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی خواهان به نام آقای پرویز نوروزی فرزند یادعلی به 

طرفیت خوانده به نام آقای مهدی نریمانی فرزند علی اکبر به خواس��ته تقاضای الزام خوانده 
به تحویل مورد معامله به انضمام مطالبه کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی را نموده است 
که در ادامه صرف نظر از اظهارات خواهان به شرح ستون و متن دادخواست تقدیمی با توجه 
به پاس��خ استعالم واصله از اداره ثبت اس��ناد و امالک برخوار به تاریخ 91/2/10 که حکایت 
از عدم مالکیت خوانده نس��بت به مال موضوع ترافع دارد شعبه مستنداً به ماده بند 4 ماده 84 
قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار بر رد دعوی خواه��ان صادر و اعالم می گردد. قرار صادره 
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. م الف/ 11242 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار متهم
4488 شماره ابالغیه: 9110100354001392، شماره پرونده: 9109980365100245، شماره 
بایگانی شعبه: 910319، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره 91/374 در پرونده کالسه 9109980365100245 برای کیوان کیقبادی به اتهام ضرب 

و ج��رح عمدی تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی ب��ه موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1391/8/6 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 10087 دفتر ش��عبه 114 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

اخطار اجرایی
4489 کالسه پرونده: 467/90 حل 4، بموجب دادنامه شماره 154 مورخ 91/5/8 صادره از شورای 
 حل اختالف چهارم که به مرحله قطعیت رس��یده محکوم علیه دوم علی خواجه مجهول المکان

محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل پراید به شماره 
انتظامی 557 ق 52 ایران 13 در حق خواهان علیرضا سلیمانی نام پدر:علی نشانی محل اقامت: 
اصفهان خ امام خمینی دهنو خ ولی عصر جنوبی ک شهید سلیمانی و پرداخت مبلغ هفت میلیون 
همزمان توسط خواهان به خوانده ردیف اول علیرضا رضایی نشانی محل اقامت: خمینی شهر 
بلوار یک آدریان، ک 85،  رأی صادره نسبت به خوانده دوم غیابی است. محکوم علیه بموجب 
ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأسًا نسبت به 
اجرای مفاد حکم اقدام نماید در غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگس��تری 

ارسال خواهد شد. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4490 خانم ماهی قربانی دارای شناس��نامه ش��ماره 15172 به ش��رح دادخواست به کالسه 
507/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محمد آقا محمدی ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 54 در تاریخ 90/8/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماهی قربانی 
فرزند حیدرعلی ش ش 15172 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- حسن آقا محمدی ورنوسفادرانی 
فرزن��د محمد ش ش 8-017933-113 )فرزند(، 3- حس��ین آقا محم��دی فرزند محمد ش ش 
0-029330-113 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4491آقای محمدعلی پیمانی دارای شناس��نامه ش��ماره 312 به ش��رح دادخواست به کالسه 
519/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب پیمانی بشناسنامه 268 در تاریخ 1370/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- جمیله قصری فرد خوزانی 
فرزند عباس ش ش 345 )همسر دائمی متوفی(، 2- محمدعلی پیمانی فرزند حبیب ش ش 312 
)فرزن��د(، 3- زهرا پیمانی فرزند حبیب ش ش 476 )فرزند(، 4- فاطمه پیمانی فرزند حبیب ش 
ش 303 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

تحدید حدود اختصاصی  
4492 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعي پالک ش��ماره 2/10219  واقع 
در فض��ل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا مجزي ش��ده از 2/1727 که طب��ق پرونده ثبتی بنام 
خان��م فاطمه فاتحي فرزند مرتضي وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی 
ثبت ب��ه عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 1391/7/30 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل 
خواهد آمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را ب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخ��ذ و به این اداره ارائ��ه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد ازتعطیل انجام خواهد ش��د. میرمحمدی - رئیس ثبت اس��ناد

و امالک شهرضا
 

تحدید حدود اختصاصی 
4493 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعي پالک ش��ماره 2/10218 واقع 
درفضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا مجزي شده از 2/1727 که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي 

ولي اله یزدخواس��تي فرزند علي وغیره درجریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضورمتقاضی 
ثبت ب��ه عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای 
نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1391/7/30 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل 
خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت 
مقرردرمح��ل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخ��ذ و به ای��ن اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی - رئیس ثبت اس��ناد

وامالک شهرضا
 

تحدید حدود اختصاصی 
4494 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعي پالک ش��ماره 2/10217 واقع 
درفضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا مجزي شده از 2/1727 که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي 
هوش��نگ شیباني فرزند عباس درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز 1391/7/30 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع وبعمل خواهد آمد. 
لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
مح��ل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این 
اداره ارائ��ه نماید ضمن��ًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید 
حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

ابالغ
4496 نظر به اینکه در پرونده کالسه 900713 ک 101 این دادگاه آقای امید حاجی پور متهم به 
سرقت لوازم منزل می باش��د وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 1391/9/11 ساعت 11/30 
صبح تعیین گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی 
به نامبرده ابالغ می نماید در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت 
عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  شکرانی- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

 
ابالغ وقت دادرسی

4497 از دفتر ش��عبه اول حقوقی دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
910490 ح/ 1 به آقای 1- امیرحس��ین توکل فرزند محمدرض��ا 2- محمدرضا زاهدی فرزند 
عباس خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن بانک ملت 
به مدیریت آقای علی دیواندری به نش��انی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی به مدیریت امور 
ش��عب بانک ملت طبقه دوم اداره امور حقوقی با وکالت آقای آرش ش��یرانی بخواسته مطالبه 
وجه س��ه فقره سفته و در جریان رسیدگی می باش��د اخطار می نماید که برای روز یکشنبه 
مورخ 1391/8/7 س��اعت 10/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول حقوق��ی محاکم عمومی خمینی 
ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوطه اعالم و ارس��ال دارید، واالتصمیم مقتضی اتخ��اذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد 
نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن ب��ه دفتر دادگاه مربوطه 
مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. دفتر ش��عبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
4498 از دفتر ش��عبه اول حقوقی دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
910490 ح/ 1 ب��ه آقای 1- علی رضا دوامی فرزند علی 2- علی گلبو فرزند اصغر خواندگان 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن بانک ملت به مدیریت آقای 
علی دیواندری به نش��انی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی به مدیریت امور شعب بانک ملت 
طبقه دوم اداره امور حقوقی با وکالت آقای آرش ش��یرانی بخواس��ته مطالبه وجه س��ه فقره 
سفته و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز یکشنبه مورخ 1391/8/7 
س��اعت 10/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول حقوقی محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید 
و ی��ا چنانچه جه��ات ردی دارید بصورت کتبی قب��ل از موعد مقرر به دفت��ر مربوطه اعالم 
و ارس��ال دارید، واالتصمی��م مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی ص��ادر خواهد نمود و جهت 
دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. 
این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک 
 نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی

حقوقی خمینی شهر



اخراجی ها هیوا از کرخه تا راین گیالنه
مرور قاب به قاب  در سینمای ایران به  مناسبت هفته دفاع مقدس

کافه کتابیادداشت

خبر ویژه

نمایش پنج پویانمایی بلند ایرانی در جشنواره فیلم کودک 
عطر والیت)مس��عود صمدی(، داس��تان سامرا)حس��ین س��لطانی و وحید چالک(، آقای 
 مهربان)س��ید علیرضا گلپایگان��ی و بهنام دل��داده( و نگی��ن هفت دریا)عب��اس محبی( 

پویانمایی های بلند ایرانی جشنواره هستند که در با آثار خارجی رقابت می کنند.   

5

نمایش خانگی

شبکه ای با اهمیت اما بی ارزش 

جمال نوروز باقری - با ش��رایط این روزهای سینمای ایران، اغلب 
خانواده هاي ایراني با سالن هاي سینما قهر کرده اند .دلیل این اتفاق 
یكي اقتصادي و دیگري شرایط نامطلوب حاکم بر این محیط است و 
در این شرایط است که شبكه نمایش خانگي اهمیت پیدا مي کند و از 
همین جاست که خانواده ها ترجیح مي دهند در فضاي امن و راحت 
منزل فیلم ببینند و به جاي خرید بلیت ب��راي چند نفر، هزینه یک 
بلیت را براي یک فیلم پرداخت کرده و به طور جمعي از آن لذت ببرند 
و دقیقاً از همین جاس��ت که برخي س��ودجویان با وجود نظارت ها و 
ارزیابي ها، کیان خانواده ها را با آثاري سخیف دچار تزلزل مي کنند. 

شبكه نمایش خانگي به دو طریق آثار را به خانواده ها عرضه مي کند: 
نخست آثاری که رنگ پرده را دیده اند و اغلب کف استانداردها در آنها 
رعایت شده است و دوم آثاري که فقط براي پخش در شبكه خانگي 

تولید مي شوند و قرار نیست اکران عمومي شوند. 
ش��بكه نمایش خانگي در ایران مانند هر بخش دیگري درگیر برخي 
سوداگري ها شده اس��ت و برخي از  مهم ترین نهادهای اجتماعي  را 
دستمایه  سود ش��خصي قرار داده اند و فرهنگ عمومي خانواده ها را 
هدف گرفته اند. هنوز هستند آدم هاي فراواني که عالقه ای به سینما 
رفتن ندارند و اگربخواهند فیلمي را هم ببینند ترجیح مي دهندآن را 
از طریق سینماي خانگي ببینند نه درسالن سینما، دیدن فیلم چه در 
خانه و چه در سالن سینما یک امر سلیقه اي براي گروهي از مخاطبان 

است که نمي شود خرده اي به این موضوع گرفت.
اما بحث قابل توجه تري براي دیدن فیلم وجود دارد آن هم این است 
که شبكه نمایش خانگي با چه ممیزي و چطور به خود اجازه مي دهد 
تا هر فیلمي که تولید مي شود را براي فروش در اختیار مخاطب چه 
در مغازه و چه در سوپرمارکت ها قراردهد. دیدن یک اثر سینمایي یا 
ویدئویي فرقي نمي کند، به هر حال شعور مخاطب قابل اهمیت است  
و موضوع این جاست که در این ماه هاي اخیر که سینما دچار مشكالت 
چالشي در اکران و دیگر اتفاقات بوده است، شبكه نمایش خانگي هم 
در سكوت هر گونه فیلمي که تهی از موضوع،ساختار وارزش است را 
تاکنون تولید و عرضه کرده است. س��طح و کیفیت این آثار به قدري 
پایین است که اي کاش همان مبلغ، براي تولید یک اثر فاخر استفاده 
بهینه مي شد اما متاسفانه تولید این آثار بي کیفیت نتیجه اي جزعرضه 
آثار مضحكي با اس��مهاي عجیب و غریب است که باعث شده بازاري 
که تحت عنوان شبكه ویدئویي در حال شكل گیري بود را به نابودي 
بكشاند.بزرگترین اشتباه مسئولین وسازندگان اثر این است که تفاوت 
 زیادي بین مخاطب س��ینما و مخاطبان ش��بكه نمایش خانگي قرار

نمی دهند.یكي از اتفاق هایي که در سال هاي اخیر افتاد این بود که 
فیلم هایي که موفق به کسب مجوز اکران عمومي در سینماهاي کشور 
نشده بودند یا به هر دلیلي نتوانسته بودند فیلم هایشان را در سینما 

اکران کنند، آثارشان را در شبكه نمایش خانگي عرضه مي کردند.
از طرفی پخش سریال های شبكه نمایش خانگی در رونق این شبكه 
بی تاثیر است زیرا پخش این س��ریال هاخیلی بی نظم و ترتیب است، 
مثال در یک برهه زمانی دو س��ریال همزمان پخش می ش��د و به هم 
ضربه می زدند و تیراژ را پایین می آوردند. با لحاظ چنین رویكردي، 
بي اعتماد شدن مخاطب به مجموعه هاي نمایش خانگي دور از انتظار 
و غیرقابل تصور نخواهد بود ؛ در پایان باید گفت که ش��بكه نمایش 
خانگي در حال حاضر شناس��نامه ندارد و وقتي ه��م چیزي هویت 

نداشته باشد، مي توان گفت تعریفي ندارد.

رمان »قیدار« برگزیده جایزه 
کتاب فصل شد

رمان »قیدار« نوش��ته رض��ا امیرخانی توانس��ت گوی س��بقت را از 
5 رمان رقیبش در حوزه داس��تان بیس��ت و یكمی��ن جایزه کتاب 
فصل برباید و برگزیده این جایزه ش��ود. رمان »قیدار« نوش��ته رضا 
امیرخانی در رقابت ب��ا پنج کتاب دیگر در حوزه داس��تان برنده و به 

عنوان اثر برتر انتخاب شد. 
بر این اساس هیئت داوران 
بخ��ش داس��تان جای��زه 
کت��اب فصل، ای��ن کتاب 
رضا امیرخان��ی را بهتر از 
در خرابات مغان نوش��ته 
داریوش مهرجویی، لیلیا 
نوشته مرتضی فخری، آواز 
ابابیل نوشته مجید پورولی 
کلشتری، س��رزمین نوچ 
نوش��ته کی��وان ارزاقی و 
دیلم��زاد نوش��ته محمد 

رودگر تشخیص داده اند.
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 او ک��ه خودش را ناش��ر و 
ناهید 
نویسنده معرفی می کند با محمدطاهری

سمت نایب رئیسی در دفتر 
تعاونی ناشران اصفهان میزبان ما می شود تا در مورد 
آسیب شناسی گران شدن کاغذ و تاثیر آن بر کتاب 

و کتاب خوانی  گفت و گویی داشته باشیم.
ش�رکت تعاونی منظور هم�ان اتحادیه 

است؟
نه،ما هنوز به اتحادیه تبدیل نشده ایم.اینجا در واقع 
مجموعه ای از ناشران را ش��امل می شود که عضو 
هستند و با همكاری همدیگر کارهای خود را انجام 
می دهند.در واقع ما پل بین ناشران و وزارت فرهنگ 

و ارشاد هستیم.
منظورتان دقیقاً چه کارهایی است؟این 

شرکت چه فعالیت ها و وظایفی دارد؟
زمانی که کاغذ به صورت دولتی توزیع می شد،ما 
این کار را انجام می دادیم.االن اگر قرار باشد کتابی 
در حمایت از ناشران خریداری بشود مسئولیت آن با 

ماست.همچنین وظیفه ی نظارت بر کار کسانی که 
مایل هستند مجوز نشر بگیرند بر عهده ی ماست.در 
واقع ما یک سری آزمون های کتبی و شفاهی داریم 
و اگر فرد نمره ی الزم را کسب کند معرفی نامه ای 
برایش صادر می شود. در فاصله ی چند ماه اخیر ما 
100 درصد افزایش قیمت کاغذ داشته ایم،که روی 
قیمت کتاب تاثیر می گذارد و توانایی خرید کمتر 
می شود. بنابراین ما وظیفه داریم که بررسی کنیم 
چگونه می توان کاغذ را با قیمتی مناسب در اختیار 

ناشران قرار داد. 
چه تعدا ناشر در اصفهان داریم؟

حدود 120 موسس��ه ی نش��ر هس��تند که مجوز 
فعالیت دارند.

همه ی این تعداد در زمینه ی نشر کتاب 
فعال هستند؟

چند تعریف متفاوت از ناشر فعال وجود دارد.از دید 
ما ناشری که در هر سال حداقل 4 عنوان کتاب چاپ 
کند یک ناشر فعال است و در واقع برای اینكه مجوز 

کار او باطل نشود باید این کار بكند. عده ای به همین 
4 عنوان اکتفا می کنند،اما ما ناشرانی هم داریم که 

بیشتر از این تعداد در سال کتاب عرضه می کنند.
فعاًل در این شرایط اقتصادی چقدر بازار 

نشر تاثیر پذیر بوده است؟
تمامی هم و غم ما باید بر این اساس باشد که کاغذ 
را به یک کاالی تجاری س��ودآور تبدی��ل نكنیم.

 کاغذ کاالیی است که ما خوراک ذهن را با آن تهیه 
می کنیم.معتقد هستیم جامعه باید به جایی برسد 
که همان طور که می داند برای سالمتی جسم چه 
موادی را الزم دارد،به سالمتی ذهن خود هم اهمیت 
دهد.هر کشوری برای توسعه نیازمند ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی است.ممكن است این کار به روش های 
مختلفی صورت بگیرد،ام��ا محتوا تغییر نمی کند.

افزایش ناگهانی قیمت کاغذ دسترسی تعداد زیادی 
را به کتاب کم می کند و ع��ده ای هم با آن تجارت 
می کنند.وقتی کسی بخواهد کتاب چاپ کند باید 
حداقل یک دوره ی خواب 6 ماهه را سپری کند تا 

سرمایه اش برگردد،در صورتی که خرید و فروش 
کاغذ راحت تر است و فرد ترجیح می دهد راه دوم 
را انتخاب کند.بنابراین گرانی کاغذ برای کس��انی 
که دغدغه ی فرهنگ دارند یک معضل شده است.

همان طور ک��ه دولت بر خرید و ف��روش مثاًل مواد 
غذایی نظارت دارد باید بر کاغذ هم نظارت داشته 

باشد و قیمت آن را مهار کند.
پیشنهاد شما چیست؟

به نظر م��ن دولت باید ای��ن کار را ب��ه تعاونی ها و 
اصناف واگذار کند.این ها بازوهای دولت هستند. 
در تمام شهرها تعاونی وجود دارد و این تعاونی ها 
افراد را می شناسند.به عنوان مثال من تمام ناشران 
اصفهان را می شناسم و از میزان فعالیت آن ها خبر 
دارم،بنابراین بهتر می توانم بر این امر نظارت کنم.

بهترین روش این است که وارد کردن کاغذ و توزیع 
آن بر عهده ی تعاونی ه��ا و اتحادیه ها قرار بگیرد.

در این صورت می توانند قیمت کت��اب را حداقل 
برای یک س��ال ثابت نگه دارند.وقتی قیمت ثابت 
بماند آنگاه می توان برنام��ه ریزی کرد و مردم را به 
سمت کتاب خوانی سوق داد.وقتی مردم به کتاب و 
کتاب خوانی تشویق شوند خود به خود بسیاری از 
مشكالت پیش نخواهند آمد.چون از این طریق در 

واقع بر دانش مردم افزوده می شود.
به نظر می رس��د االن جامعه احساس نیازی برای 

خرید و مطالعه ی کتاب ندارد.
به نظر من اول عرضه اس��ت و به دنبال آن تقاضا به 
وجود می آید.ما باید اول دانش و فرهنگ را عرضه 
کنیم چون جامعه ممكن است نداند که به چی نیاز 

دارد و ندانستن با نیاز نداشتن برابر نیست.
چق�در ما بای�د عرضه ی کتاب داش�ته 

باشیم تا جامعه متوجه نیاز خود بشود؟
عرضه ی کت��اب نه،عرضه ی دانش.م��ی تواند در 
هر ش��كل و قالبی باشد.اینجاس��ت که باید خرج 
کنیم.در تلویزی��ون انقدر که کااله��ای گوناگون 
 تبلی��غ م��ی ش��ود،چفدر ب��رای کت��اب تبلی��غ 
می کنیم؟ما باید فرهنگ سازی کنیم که به سرمایه 
و حمایت احتیاج دارد.ما باید نمایشگاه های متعدد 
داش��ته باشیم،جش��نواره های مختلف��ی برگزار 

کنیم،مسابقات کتاب خوانی داشته باشیم و...
چه کسی باید سرمایه گذاری کند تا این 

کارها انجام شود؟
ما منابع زیادی در کشورمان داریم و دولت نماینده ای 
است از طرف مردم تا این منابع را به صورت عادالنه 
توزیع کند.هم دولت و هم مردم بس��یار می توانند 
کارساز باشند.از طرفی کار فرهنگی نه تنها در ایران 

در هیچ کجای دنیا سود ده نیست.اما از طرف دیگر 
وقتی سطح فرهنگ باال برود بس��یاری از جرائم و 
بزهكاری ها دیگر رخ نمی ده��د و جامعه منظم و 

منسجم می شود.
نقش نویسنده ها در این میان چیست؟

یک نویس��نده در ابتدا ترجیح می دهد با ناش��ران 
ش��هر خودش همكاری کند و کمی که پیش رفت 
به سمت تهران کشیده می شود.آن هم به این دلیل 
است که ما متاسفانه یک نقطه ی تمرکز داریم و آن 
هم تهران است.مثاًل نمایشگاه بین المللی فقط در 
تهران برگزار می شود،در حالی که ما اینجا در زمانی 
که مناسب نیس��ت مجبوریم نمایشگاه برپا کنیم. 
اگر ما بتوانیم این جاذبه ها را در س��ایر شهرها هم 
داشته باشیم،خود به خود این سیر حتی برعكس 
هم می شود.االن اصفهان به نظر من آمادگی کافی 
و پتانسیل دارد که مخصوصاً در قسمت ادبیات ارتقا 
پیدا کند به شرطی که ما حمایت استانداری،وزارت 

ارشاد و فرهنگ و ... را داشته باشیم.
چه طرح ها و ایده هایی برای ایجاد جاذبه 

وجود دارد؟
اصفهان پایتخت فرهنگی است.ما باید در گوشه و 
کنار این شهر کتاب خانه داشته باشیم.با این وسعت 
باید یک محلی اختصاص داده ش��ود برای برپایی 
نمایش��گاه دائمی کتاب.ما باید خودمان ناشرانی 
که تاثیر گذار هس��تند نه تاثیر پذیر را شناس��ایی 
کنیم.م��ا حتی باید طرح��ی برای اس��تعداد یابی 
افراد داشته باشیم و س��پس آن ها آموزش دهیم.

کار فرهنگی کند پیش می رود اما همه چیر امكان 
پذیر است. من تعصبی ندارم اما به نظرم جامعه ی 
اصفهان نویسنده ی خودش را می خواهد،هنرمند 
خودش را می خواهد. اگر نویسنده ای اینجا ماندگار 
نشود،ممكن است حتی آثارش به دست همشهریان 

خودش هم نرسد.
شما این طرح ها و پیشنهادها را به دولت 

هم ارائه داده اید؟
 ما حرف هایم��ان را از طریق همی��ن مصاحبه ها 

می گوییم و خواسته هایمان را بیان می کنیم.
با ش�رایط االن پیش بینی شما در مورد 

آینده چیست؟
به هر حال ف��راز و فرودهایی حتم��اً وجود خواهد 
داش��ت.اما مس��یر نباید به هیچ عنوان روی هدف 

تاثیر بگذارد.
و حرف آخر

من برای تمام کسانی که دغدغه ی ارتقای فرهنگ 
در این کشور دارند آروزی توفیق دارم.

آسیب شناسی بحران کتاب/ قسمت اول

کاغذ را به یک کاالی تجاری سود آور تبدیل نکنیم

 

تصمیم ایران براي تحریم جوایز اسكار در اعتراض به ساخت 
فیلم موه��ن به پیامب��ر اک��رم)ص( بازتاب گس��ترده اي در 

رسانه هاي جهان داشت.
رسانه هاي مختلف کشورهاي جهان امروز خبر تحریم جوایز 
اسكار از س��وي ایران را که در اعتراض به س��اخت و نمایش 
فیلم توهین آمیز »برائت از مسلمانان« انجام گرفت، به شكل 

گسترده اي منعكس کردند.
فیلم »یه حبه قند« ساخته »رضا میرکریمي« یكشنبه شب 
به عنوان نماینده س��ینماي ای��ران در جوایز اس��كار 2013 

معرفي شد. 
اما صبح روز دوشنبه پس از آنكه »جواد شمقدري« � رییس 
سازمان س��ینمایي � درخواس��ت و پیش��نهاد تحریم جوایز 
اسكار از سوي س��ینماي ایران را با توجه به توهین به پیامبر 
اکرم )ص( داد، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المي شب گذشته 
 رس��ما از حضور نیافتن ایران در این جایزه معتبر بین المللي 

خبر داد.

خبرگزاري رویترز ضمن انتش��ار خبر تحریم اسكار از سوي 
ایران به نقل از خبرگزاري دانش��جویان ایران )ایسنا(، آورده 
است: »س��ینماي هنري ایران طي دو دهه گذشته در سطح 
جهاني مورد تحس��ین قرار گرفته و سال گذشته بود که فیلم 
»جدایي نادر از سیمین« براي اولین بار در تاریخ اسكار موفق 

به دریافت جایزه براي سینماي ایران شد.
خبرگزاري فرانسه تیتر »ایران در اعتراض به فیلم ضداسالمي 
آمریكایي از اسكار کنار کش��ید« را براي انعكاس این خبر به 
نقل از ایسنا انتخاب کرده و این اقدام را نشانه عصباني بودن 
ایران از س��اخت فیلم موهن »برائت از مس��لمانان« توس��ط 

گروهي از مسیحیان تندرو در  آمریكا دانست.
این خبرگ��زاري به نق��ل از س��خنگوي آکادمي اس��كار در 
لس آنجلس اعالم کرد: هنوز چیزي به طور رس��مي ازس��وي 
مقامات ایران مبني بر تحریم اسكار به آنها اعالم نشده و تماس 
مستقیمي از س��وي کمیته انتخابي فیلم ایراني با آنها گرفته 
نشده و از طریق رسانه ها در جریان این اقدام قرار گرفته اند.«

خبرگزاري آمریكایي آسوش��یتدپرس با انع��كاس این خبر 
نوشت: درحالیكه ایران در آخرین دوره برگزاري جوایز اسكار 
موفق به دریافت جایزه ب��ا فیلم »جدایي« ش��د و در رقابت 
با یک فیلم اس��رائیلي براي اولین ب��ار افتخارآفریني کرد، اما 
مقامات ایران تصمیم گرفته اند در اعتراض به س��اخت فیلم 
توهین آمیز »برائت از مسلمانان« از جوایز اسكار 2013 کنار 
بكشد.فاکس نیوز آمریكا نیز ضمن انتشار این خبر، درخواست 
رسمي »جواد ش��مقدري« براي تحریم اسكار در اعتراض به 
س��اخت فیلم موهن را علت اصلي اتخاذ این تصمیم دانسته 
اس��ت.تاکنون 46 کش��ور جهان نمایندگان خود را به بخش 
غیرانگلیسي جوایز اس��كار معرفي کرده اند که فیلم  »عشق« 
)برنده نخل طالي کن از اتریش(، »پیتا« )برنده ش��یر طالي 
ونیز از کره جنوبي( به همراه »آن س��وي تپه ه��ا« از روماني، 
»دست نیافتني ها« از فرانسه و »باربارا« از آلمان اصلي ترین 

شانس هاي کسب اسكار هستند.

 آموزش��گاه های س��ینمایی که این 
گروه

روزها در اصفهان به تدریس و تعلیم  فرهنگ 
بازیگری می پردازند، کم نیستند اما 
برای اینكه بدانیم کدام شان نسبت به دیگری برتری و رجحان 
دارد کافی است مروری داشته باش��یم به برخی فاکتورهای 

اساسی آموزشگاهها. 
البته این آیتمها به رغم سادگی چندان هم ساده نیستند چون 
برای قبول تدریس یک رشته از سینما یا تئاتر توسط یكی از 
اساتید و بزرگترهای سینما یا تئاتردرجایی به غیر از پایتخت 
باید بیش از پول، اعتبار داش��ت مولفه ای که آموزشگاه های 

تدریس سینما یا تئاتری فاصله بعیدی با آن دارند. 
به هرحال وب��ا این مقدمه که ش��اید ب��ه نظر ب��وی تعریف 
وتمجیدهم دارد می ت��وان از برنامه آموزش��گاهی گفت که 
در بلوارچهارباغ خواجو واقع شده است؛ موسسه ای که وقتی  
تصمیم گرفت کمكی به ارتقا کیفیت تدریس دروس سینما و 
تئاتر بكند هنرمندانی همچون سیروس الوند، فاطمه معتمد 

آریا، ص��در الدین ش��جره و ... را در قالب مدرس کالس��های 
بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه نویس��ی و گویندگی میزبانی 

کرده است. 
مدیراین آموزشگاه در باره ترم پاییزی که اینجا ارائه می شود، 
گفت: در ترم تازه اساتیدی همچون دکتر قطب الدین صادقی، 
سعید اس��دی و فریدون فرهودی تدریس دارند که به ترتیب 
بازیگری در پرفرمنس، سبک بازیگری در هالیوود و فیلمنامه 

نویسی را آموزش می دهند. 
جواد بدیع صنای��ع درباره چرای��ی برگزاری ای��ن کالس ها 
ادامه داد: از ابت��دای برگزاری ای��ن برنامه و حضور اس��اتید 
 مطرح در اصفهان به این نتیجه رس��یدیم که باید تدریس را 
 حرفه ای��ی تر و ج��دی ت��ر ن��گاه کنیم، ب��ا ای��ن روال هم 
توانسته ایم سطح آموزش را ارتقا بدهیم و هم اینكه در میان 
جوانانی که به هنرهای نمایشی سینما و تئاتر عالقمند هستند 
انگیزه آموختن ایجاد کنیم چرا که هر بار با بر پایی هر کالس 
 شاهد شناسایی استعدادهایی هستیم که کمتر امكان بروز را 

داشته اند. 
این گوینده و تهیه کننده با س��ابقه اضافه کرد: این کالس��ها 
در فصل پاییز به صورت ترمیک برگزار می شوند و بر حسب 
میزان ثبت نام افراد کالسهای آقایان و خانمها در نوبت های 

جداگانه ای تشكیل می شود.
 وی با اعالم خبر وی��ژه این ت��رم از تدریس تاریخ س��ینما و

 نقد نویسی در سینما توسط استاد قوکاسیان خبر داد و گفت: 
زاون قوکاسیان مدتهاست در دانشگاههای سینمایی تدریس 
دارند ولی بخاطر عالقه ایی که به هنرجویان اصفهانی دارند 
و با وجود وقت اندک این ترم کالس ویژه ای در زمینه تاریخ 

سینما و تدریس نقد نویسی دارند. 
گفتنی اس��ت این کالس��ها تا روز 15 مهرماه جاری پذیرای 
هنرجویان است و همه کالسها از اواسط مهر ماه یا اول آبان ماه 
در آموزشگاه نما آوای جام جم واقع در خیابان شهدای خواجو 

آغاز خواهند شد. 

تحریم توسط حوزه و ارشاد اکران شد 
واکنش به تحریم اسکار توسط ایران

پاییز اصفهان سینمایی تر شده است 
با آغاز کالس ها و جشنواره های امسال
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نوبت دوم

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 انتخابات ۴ هیأت ورزشی
 در راه است

 مجام��ع انتخاباتی چهار هیأت ورزش��ی اس��تان اصفه��ان به زودی 
برگزار می شود.   هیات های تکواندو و تنیس به پایان دوره چهار ساله 
خود رسیده اند و هیات های دوچرخه سواری و دوومیدانی که در حال 
حاضر با سرپرس��ت اداره می شوند به زودی روس��ای خود را خواهند 
شناخت. از س��ویی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان فراخوان 
ثبت نام برای حضور در انتخابات این چهار هیات انجام شده است و با 

پایان دوره ثبت نام مجامع انتخاباتی برگزار می شود.

 ایران - کویت ساعت 17
تیم ملی نوجوانان ایران که صعودش به مرحله بعدی قطعی شده است 
امروز به مصاف کویت می رود. ایران و کوی��ت در حالی به مصاف هم 
می روند که ایران با یک تساوی هم به عنوان تیم اول گروه به مرحله 
بعد می رود تا در بازی حساس پلی آف یک چهارم به مصاف تیم دوم 
گروه دوم که احتماال عراق یا استرالیا است، خواهد رفت. ایران تنها در 

صورت شکست، تیم دوم گروه می شود. 

 بیانیه باشگاه سپاهان
 در مورد مسمومیت بازیکنان الهالل

باشگاه فوالد مبارکه س��پاهان در اطالعیه ای با توجه به مطرح شدن 
دوباره ادعای بی پایه الهاللی ها در رس��انه های کشورمان در موضع 
کذب آب های آلوده در لیگ قهرمانان2011 مسائلی را یادآوری کرد.

در این اطالعیه آمده اس�ت: با توجه به حواشی دیدار تیم های فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران، برنامه نود، برخی رسانه ها و 
همچنین برخی از دس��ت اندرکاران باشگاه پرس��پولیس، مباحث و 
 جنجال های کذب تیم الهالل عربس��تان در ادعای اینکه در اصفهان

آب آل��وده در اختیار آنها گذاش��ته ش��ده اس��ت را ب��ار دیگر مطرح 
 کردند. بدون اینکه دوس��تانی که این ادعا را مطرح می کنند فرجام و

 مختومه شدن جار و جنجال الهاللی ها را نیز اطالع رسانی کنند.
گفتنی اس��ت الهاللی ها در آن ایام به گزارش ای اف سی اکتفا نکرده 
بودند و آب هایی که در اصفهان در اختیار آنها گذاشته شده بود را به 
عربستان بردند و در آزمایشگاه های کشورشان مورد بررسی قرار دادند 
که طبق اعالم سایت های رسمی عربستانی، آزمایشگاه های مذکور 
نیز سالم بودن این آب ها را تائید کرده بود.سایت باشگاه فوالدمبارکه 

سپاهان نوشت:
 - یک بار دیگر با توجه به اینکه این موضوع پس از دیدار تیم های فوالد 
مبارکه سپاهان و پرسپولیس زنده و مستمسک قرار گرفته است تاکید 
می کنیم که همه آب های آشامیدنی و تغذیه هایی که توسط کادر فنی 
و بازیکنان پرسپولیس مصرف شده بود توسط خود پرسپولیسی ها تهیه 
شده و اصوال در مسابقات داخلی میزبان هیچ گونه وظیفه و مسئولیتی 
در ارتباط با اسکان،تغذیه و سایر امور تیم مهمان ندارد.  باعث تاسف 
است که جنجال بیهوده و ادعای واهی یک تیم عربی در سال گذشته، 
در این ایام مستمسک برخی دوستان هموطن مان قرار گرفته است. 
بی آنکه بدانند و اطالع رسانی کنند که ادعای الهاللی های توسط ای 

اف سی و البیته آزمایشگاه های عربستانی رد شده بود.

 هفته قبل نارنجک انداختم
 این هفته آرپی جی
عادل کاله کج/بازیکن سپاهان

راس��تش را بخواهید من اول نمی دانس��تم آن ش��ی نارنجک اس��ت و 
می خواستم داور نبیند که تماشاگران س��نگ را درون زمین انداختند، 
گفتم داور نبیند و آن را گزارش نکند چون برای تیم ما بد می شود. آن را بر 
داشتم و آرام به کناری انداختم اما به یک باره منفجر شد. باید بگویم وقتی 
منفجر شد من خودم خیلی ترسیدیم اما دیدم داور انگار با رگبار دنبالش 
کردند و خودم هم دنبال داور حرکت کردم. 
می خواستم کسی نفهمد، کل دنیا فهمید 
اما به هر حال هفته قبل نارنجک انداختم، 
این هفته آرپی جی. ما هفته هاست که در 
لیگ ت��ا نزدیک��ی دروازه حریف می رویم 
اما توپمان وارد دروازه نمی ش��ود. در این 
دیداراز دقیقه یک تا ۹0 حمله کردیم و در 

آخرمزد زحمت خود را گرفتیم.
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انگلیس خواستار برگزاری فینال یورو در سال ۲۰۲۰ شد
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مختلف برگزار شود. بر همین اساس اتحادیه فوتبال انگلیس اعالم کرده اگر این پیشنهاد پالتینی مورد 
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 شمسایی رایگان
 به دبیری پیوست

استیل آذین دشمن 
شماره یک کفاشیان

 مدیرعامل باش��گاه دبیری تبریز گفت: شمس��ایی با برگه قراردادی که
  در اختی��ار باش��گاه گذاش��ت ب��ه ص��ورت رای��گان ب��ه دبی��ری 

پیوست.
 افش��ین دبیری درباره مبلغ قرارداد شمس��ایی اظهارداشت: مذاکره ای 
چندین ساعته با شمسایی داشتیم و او عنوان کرد من یا مبلغی همچون 
سال های گذشته دریافت می کنم و یا هیچ پولی نمی گیرم و حاال هم که 
به دبیری تبریز با این شرایط آمده ام، قرارداد چهار برگی امضا می کنم و 
مبلغ دراختیار خود باش��گاه می گذارم تا در پایان فصل به هر میزانی که 
عالقه داش��تند به من پرداخت کنند و به این ترتیب به صورت رایگان به 

باشگاه پیوست. 
مهلت ارسال اسامی ملی پوشان ایران برای حضور در جام جهانی تا امروز 
است و باید دید با این تصمیم شمس��ایی و حضورش در تیم چه تغییر و 

تحوالتی در لیست اعمال می شود. 

 در یکی دو روز گذش��ته صحبت های��ی مبنی بر جم��ع آوری امضا برای 
برگزاری مجمع فوق العاده فدراس��یون فوتبال و برکناری علی کفاشیان 
مطرح شده اس��ت. با پیگیری ماجرا مشخص شد این کار از سوی باشگاه 
استیل آذین انجام شده و مدیران این باشگاه، بانی این کار بوده اند. آنها این 
نامه را به اعضای مجمع فکس و از آنها خواسته اند در صورت تایید، آن را 
امضا کنند. گفته می شود ماجرای نامه ای که در حال ارسال به باشگاه های 
مختلف است به مشکالت باشگاه استیل آذین بازمی گردد. طبق حکم فیفا 
باشگاه استیل آذین به دلیل بدهی که گفته می شود دو میلیارد تومان است 
و بخش اعظم آن به پرونده تومباکویچ سرمربی پیشین خود، بازمی گردد 
حق فعالیت ن��دارد و باید بدهی خود را تس��ویه کند. علی کفاش��یان در 
نشست با مسؤوالن استیل آذین با توضیح اینکه در صورت شرکت دادن 
این تیم در لیگ دسته دوم در واقع از حکم فیفا اطاعت نکرده و این باعث 

تعلیق فدراسیون فوتبال می شود حاضر به قبول این موضوع نشد.

اینتر و میالن دیگر تیم های بزرگی نیستند
مالک اینترمیالن معتقد است تیم های میالنی دیگر مانند گذشته 
تیم های بزرگی ب��ه ش��مار نمی   آیند.موراتی م��ی گوید: قدرت 
تیم های میالنی در 2 فصل اخیر به ش��دت کاه��ش پیدا کرده و  

این موضوع در فصل جاری مشهودتر از فصل های گذشته است.

بازی مرگ و زندگی برای میالنی ها
هفته پنجم دیدارهای لیگ ایتالیا چهارشنبه شب 
با انج��ام 8 دیدار پیگیری می ش��ود. .در مهم ترین 
دیدار ناپولی در سن پائولو میزبان التزیو است. این 2 

تیم اکنون در رده های دوم و سوم جدول قرا دارند.

من این آرسنال را دوست دارم
مورینیو سرمربی تیم رئال مادرید عملکرد آرسنال 
در این فصل از رقابت ها را س��تودنی خواند و گفت: 
من این آرسنال را دوس��ت دارم. این تیم با داشتن 
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هفته دهم لیگ برتر فوتب��ال ایران در 
مسعود 
 حالی امروز با برگ��زاری پنج بازی آغازافشاری

می شود که حاشیه های بازی سپاهان  
و پرسپولیس رقابتهای این هفته را تحت تاثیر خود قرار داده و 
داستان غش کردن بازیکنان پرسپولیس تبدیل به سوژه اصلی 
مطبوعات ورزشی شده است. اما در مهمترین بازی برای اصفهانی ها 
ذوب آهن میزبان سایپاس��ت که هر دو تیم شرایط متفاوتی را 
 نسبت به س��ال گذش��ته تجربه می کنند. از یک طرف شرایط

 ذوب آهن هنوز هم نرمال نیست و نمی توان که به صورت قطعی 
در مورد نحوه بازی و نتیجه گیری این تیم نظر داد چون شاگردان 
کربکندی یک روز به مانند بازی با تراکتورسازی دروازه حریف 
را گلباران می کنند و روز دیگر آنقدر در مقابل مس بد بازی می کنند 
که حتی سروصدای سرمربی تیمشان را هم در می آورند. تنها 
نکته امیدوار کننده اینجاست که ذوبی ها همه شش امتیازشان 
را  از دو پیروزی خانگی به دست آورده اند و شاید بتوانند در بازی 
امروز هم هت تریک بردهای خانگی را تکمیل کنند. رس��یدن 
ذوب آهن به سه امتیاز مسابقه با سایپا تیم کربکندی را صاحب 
این شانس خواهد کرد که بعد از هفته ها قعر نشینی سرانجام از 
انتهای جدول جدا شود و همین مساله می تواند از لحاظ روحی 
و روانی بر روی شرایط این تیم تاثیر زیادی داشته باشد. مشکل 
اصلی ذوبی ها در قلب  خط دفاعی اس��ت که ب��ا وجود تغیرات 
فراوان در این ناحیه هنوز هم به یک ترکیب ایده آل دست پیدا 
نکرده اند و کندی مدافعان مرک��زی این تیم در کنار ناهمانگی 

مدافعان کناری بزرگترین مشکل ذوب آهن در طول این فصل 
بوده است. در خط حمله هم باید تنها امید ذوبی ها را اسماعیل 
فرهادی دانست تا شاید با اس��تفاده از تجربه و تعصبش به داد 
کربکندی برسد. البته سرمربی این تیم  به خاطر اخراج در بازی 
مس مجبور است که از روی سکوها تیمش را هدایت کند تا شاید 
از فاصله باالتر نقاط ضعف تیمش را بهتر شناسایی کند. بازیهای 
ذوب آهن و سایپا در فوالدشهر همیشه جذاب بوده و از شش گل 
زده ذوب آهن در لیگ هش��تم گرفته تا دو پیروزی سایپا در دو 
سال گذشته همه از بازی های پرگل این دو تیم بوده است.  اما 
سایپا هم با هدایت مجتبی تقوی تا این هفته از تیمهای موفق 
لیگ بوده و حضور این تیم در رتبه س��وم جدول لیگ نشان از 
خطرناک ب��ودن این تی��م دارد. هرچند که ش��ایعاتی در مورد 
استفاده کادر فنی سایپا از جادو و جمبل به گوش رسیده ولی این 
بازی شرایط خاص خودش را دارد و حتی شکست ذوب آهن در 
این مسابقه ش��اید نیمکت این تیم را دستخوش تغیراتی کند. 
نکته جالب حضور اصغر مازیار به عنوان یک کارش��ناس ثابت 
برنامه های پخش مستقیم فوتبال در تلویزیون بر روی نیمکت 
ذوبی هاست که در این زمینه رقابتی تنگاتنگ با سرمربی سایپا 
دارد و باید دید که در بازی امروز نبرد کارشناسان ثابت تلویزیون 
به سود چه کسی تمام می شود. نقطه قوت سایپا حضور سعید 
دقیقی در خط حمله این تیم است که با استفاده از سرعت باال و 
تکنیک مثال زدنی اش روزی سخت را برای مدافعان ذوب اهن 

رقم می زند.

برنامه نود دوشنبه ش��ب نیز همچون  گروه 
هفته های گذشته روی آنتن سیما رفت ورزش

و بخش اعظمی از این برنامه به داستان 
 عجیب بازی سپاهان-پرس��پولیس اختصاص داش��ت. سوال 
نظر س��نجی برنامه نود به تیم پرس��پولیس ارتباط داشت و از 
مخاطبان پرسیده ش��ده بود که؛ جایگاه این تیم در پایان فصل 
کجا خواهد بود که بیش از 45 درصد شرکت کنندگان به گزینه 
»جایگاه هفتم تا سیزدهم« رای دادند! بخش بعدی این برنامه که 
زمان زیادی را نیز به خود اختصاص داد، رس��یدگی به موضوع 
مسمومیت مش��کوک بازیکنان پرس��پولیس در اصفهان بود و  
مهدوی کیا کاپیتان سرخپوشان روی خط تلفنی برنامه آمد و به 
توضیح اتفاقات اصفه��ان پرداخت. مهدوی کی��ا در این برنامه 
گفت:»ازیکنان ما در نیمه دوم حالت عادی نداشتند و خود من 
توپ را نمی دیدم و شانس آوردم که مربی تعویضم کرد!...«»امید 
ابراهیمی« هافبک س��پاهان نفر بعدی بود ک��ه تلفنی با برنامه 
صحبت کرد و گفت:»در نیمه دوم نوری به من گفت که امید تو 
هم همه چیز را چند تا می بینی؟! سپس پرسید بازی چند چند 
است که من از کاظمیان خواستم به مربیانش بگوید او را تعویض 
کنند چون حالش خوب نیست و ...« در ادامه بحث کمک گرفتن 
از »پوآرو« و »شرلوک هلمز« برای بررسی این داستان از سوی 
فردوسی پورمطرح شد! پزشکان دو تیم سپاهان و پرسپولیس در 
ادامه روی خط برنامه آمدند و درباره اتفاقات اصفهان توضیحاتی 
را ارائه دادند و سپس شیرینی سرپرست پرسپولیس روی خط 

 آمد و توضیحاتی را ارئه داد و جالب آنکه وقتی از وی پرسیده شد 
آب های مصرفی پرسپولیس��ی ها  از چه طریقی تهیه شده بود 
پاس��خ داد :»نمی دانم!« جالب آنکه فردوس��ی پور با آوردن دو 
 بطری حاوی آب و »ایزو اس��تار« که در رختکن پرس��پولیس 
بوده اند گفت:» ما خودمان بطور موازی این ماجرا از طریق یک 
آزمایشگاه پیگیری می کنیم و قرار است تا سه روز دیگر جواب 
بررس��ی ها را به ما بدهن��د.« اما مصاحبه همزم��ان رویانیان و 
رحیمی مدیران دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان بخش جالب  این 
برنامه بود؛ جایی که رحیمی ابتدا از فردوسی پور خواست قضاوت 
درباره اتفاقات اصفهان را به پزشکان بس��پارد. رحیمی دربرابر 
اصرارهای فردوسی پور مبنی بر پذیرش غیر عادی بودن اتفاقات 
اصفهان گفت:»وقتی سرپرست تیم پرسپولیس نمی داند آب ها 
از کجا آمده خب شما بگذارید پزشکان درباره این ماجرا قضاوت 
کنند.« رحیمی در ادامه گفت:» شما ببینید خنده های مهدوی کیا 
 در رختک��ن برای چیس��ت؟!وقتی تیم ایش��ان باخت��ه و حال 
هم تیمی هایش بد است چرا می خندد؟« رویانیان  در این باره  
گفت: » کسی نباید بگوید باشگاه سپاهان مقصر است اما این را 
نیز نباید بگوییم که اتفاقی نیافتاده است، در حالی که در این بازی 
اتفاقات ماوراطبیعه رخ داد!« رحیمی در پاسخ گفت:» می توانیم 
هفت��ه بع��د ی��ک ب��ازی دیگ��ر در اس��تادیوم آزادی برگ��زار 
کنیم!«رویانیان در ادامه گفت:» ما اص��راری به پیگیری ماجرا 
نداریم!« رحیم��ی باالفاصله در واکنش به ای��ن حرف رویانیان 
گفت:»اتفاقا ما به احترام جامعه ورزش اصرار به پیگیری داریم.« 

سوال نظر سنجی 
برنامه نود به 
تیم پرسپولیس 
ارتباط داشت 
و از مخاطبان 
پرسیده شده بود 
که؛ جایگاه این 
تیم در پایان فصل 
کجا خواهد بود که 
بیش از ۴5 درصد 
شرکت کنندگان 
به گزینه »جایگاه 
هفتم تا سیزدهم« 
رای دادند!

حضور اصغر مازیار 
به عنوان یک 
کارشناس ثابت 
برنامه های پخش 
مستقیم فوتبال در 
تلویزیون بر روی 
نیمکت ذوبی هاست 
که در این زمینه 
رقابتی تنگاتنگ 
با سرمربی سایپا 
دارد. باید دید نبرد 
کارشناسان ثابت 
تلویزیون به سود 
چه کسی تمام می 
شود

جدال بی حاصل رحیمی و رویانیان؛آخرین فرصت برای کربکندی

 پای »هلمز« و »پوآرو« به نود کشیده شد!فرار از انتهای جدول با چرخهای سایپا

اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باور غلطی است که در اصفهان 
 داوود
کمبود فضای ورزش داریم، اظهار داشت: برخی از منابع اعتقاد دارند  شیخ جبلی

که در اصفهان کمبود فضای ورزش وجود دارد در حالی که درست 
عکس این موضوع در اصفهان وجود دارد و در برخی از مناطق استان دارای فضای باالتر از سرانه 
استاندارد ورزشی هستیم.  علیرضا ذاکراصفهانی در حاشیه دیدار پایانی والیبال سازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان افزود: شاید در شهر اصفهان دارای استاندارد مشخصی در بحث 
فضای ورزشی نباشیم ولی این دلیل نمی شود که بگوییم سرانه ورزش در حد مطلوب نیست. 
وی با اشاره به اینکه ورزش در بین سازمانها و ادارات یک انسجام ملی و بین کارکنان بوجود آورده، 
گفت: چندی است در اصفهان با شکل گیری ورزش بین ادارات و سازمانها روبرو بوده و هستیم 
که به نوعی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در این مقوله پیشگام بوده است. وی 

همچنین تصریح کرد: عمل به ورزش در ادارات و بین سازمانها توانسته تا یک تازگی و شادابی را 
در بین کارکنان و مدیران آن نهادها ایجاد کند به طوری که این فضا در پیشبرد کارهای مردم نیز 

موثر بوده تا جایی که یک انسجام ملی بین کارکنان و مردم بوجود آورده است. 

ورزش همگانی گزینه ای که در شهر مقفول مانده است 
سرپرست معاونت عمران استانداری اصفهان از دیگر سخنرانان این مراسم بود و  ورود شهرداری ها 
را به ورزش همگانی از ملزومات یک شهر  دانست و در این رابطه گفت: با توجه به اینکه باید به 
مقوله ورزش حرفه ای توجه بیشتر شود ولی باید در نظر داشت که ورود به ورزش همگانی هم 
از ملزوماتی است که هر شهرداری باید در نظر داشته باشد زیرا موضوع ورزش همگانی نکته ای 
است که در هر شهر مقفول مانده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مهدی جمالی نژاد در تکمیل 
صحبتهای خود در این بخش گفت: باید سازمانهایی همچون همیاری شهرداری های استان 
اصفهان و شهرداری اصفهان برای شکوفا شدن ورزش همگانی بیش از پیش ورود داشته باشند. 
وی همچنین  به پروژه ساخت ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد و گفت: ورزشگاه نقش جهان هم 
اکنون در حال ساخت است ولی نمی توانم قولی مبنی بر زمان ساخت آن بدهم ولی درصدد 
هستیم برای پیشبرد کار و تسریع در عملیات اجرایی آن جلسه ای با شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشی داشته باشیم. در پایان رقابت های والیبال بین کارمندان استانداری، فرمانداری 
و شهرداری های  استان اصفهان تیم سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به مقام 
نخست رسید و تیم های استانداری الف و شهرداری گرگاب به ترتیب مقام های دوم و سوم را 
به خود اختصاص دادند. دیدار تیم های منتخب شهرداران استان و مدیران استانداری پیش 
از بازی فینال و در قالب بازی نمادین  و بازی  استاندار و سرپرست معاونت عمران استانداری از 

حاشیه های جالب فینال این دوره از رقابت ها بود .

استاندار اصفهان:

کمبود فضای ورزشی نداریم



یادداشت

قاب بیداری گشوده شد 
همزمان با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس »قاب 
بیداری« از سوی بسیج هنرمندان چهارمحال وبختیاری در مجتمع 

غدیر گشایش یافت.
مسئول بس��یج هنرمندان س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( گفت:در این 
نمایشگاه بخشی از رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسالم به 

نمایش در آمده است.
محمدرضا سلیمانی در آغاز به کار این نمایشگاه افزود: ترویج ارزش های 
دفاع مقدس باید به زیباترین شکل انجام شود و عکس یکی از مهم ترین 

مؤلفه ها برای بیان این ارزش هاست.
به گفته وی، هنرمندان بسیجی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و ارزش های ناب اسالمی بر عهده دارند و تاکنون توانسته اند این 

رسالت را به نحو شایسته ای ایفا کنند.
مسئول انجمن عکاس��ان بس��یج هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت:در این نمایش��گاه 40 اثر از عکاس��ان مط��رح دوران دفاع 
مقدس به نمایش درآمده است. رضا زیرک پور افزود:آثار به نمایش 
درآمده در این نمایش��گاه گوش��ه ای از رش��ادت رزمندگان اسالم 
است که عکاسان حوزه جنگ هم در طول هشت سال دفاع مقدس 
 همپای رزمندگان اسالم در خط مقدم حضور داشتند و به انعکاس این 
رشادت ها می پرداختند. در آیین گشایش این نمایشگاه، فرمانده سپاه 
قمر بنی هاشم علیه السالم، جمعی از هنرمندان عکاس و مسئوالن 

فرهنگی چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.

خبر ویژه

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
محمود مباشری

هدف از برگزاری این همایش، آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم 
طب مکمل س��نتی و انرژی درمانی اس��ت. این همایش ب��ا امتیاز 
بازآموزی و با حضور اس��تادان برجس��ته انجمن طب س��نتی ایران 

وابسته به وزارت بهداشت و درمان برگزار می شود.
امروزه طب مکمل از روش های مختلف همچون استفاده از گیاه درمانی، 
ماس��اژ و تمرینات بدنی، باالبردن ظرفیت ذهن برای تأثیر عملکرد 
بدن و روش های مبتنی بر انرژی درمانی و حفظ سالمت بهره گرفته 

است.
جال��ب این که رش��ته های 
مورد اس��تقبال طب مکمل  
هومیوپانی، ناتروپانی، طب 
سوزنی، گیاه درمانی،  ماساژ 
س��وئدی، کایروپراتی��ک، 
هیپوتراپی، ان��رژی درمانی، 
طب س��نتی چین و  آیورودا 

است. 

همایش طب سنتی در شهرکرد 
برگزار می شود

چهره روزیادداشت
امسال تعداد معادن استان 12/5 درصد افزایش یافته است

رییس اداره معادن صنعت، معدن و تجارت گفت:  امسال تعداد معادن استان نسبت به مدت مشابه 
قبل 12/5 درصد افزایش یافته اس��ت. بهزاد ابراهیمی افزود: از  ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 

معادن استان به 144 معدن افزایش یافته که رشد 10 درصدی اشتغال را به همراه داشته است.
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استان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های ایران اسالمی 
است که با جمعیتی یکدست شیعه 12 امامی برای مساجد اهمیت 
بسیار زیادی قائل هس��تند. در این استان مساجد از دیرباز علم و 
عبادت را در کن��ار هم گرد آورده و پ��س از قرن ها تغییر و تحول 
و ف��راز و فرودهای طبیعی، تاریخی و سیاس��ی هنوز این ویژگی 
منحصر به فرد خود را از دست نداده است. مساجد استان دارای 
ویژگی های منحصر به فردی از نظر تاریخی و مصالح به کار رفته 
در آنها هستند، اما این مساجد مکانی برای فخر فروختن برگذشته 
نیست بلکه دریچه ای برای تجسم روش��ن از آینده فرزندان این 
خطه علم خیز است. در این استان حدود 900 هزار نفر با مذهب 
ش��یعه مس��اجد را مکانی مقدس برای خود می دانند و جوانان 
این اس��تان متدین عالقه  زیادی به حضور در مس��اجد و اجرای 
برنامه های فرهنگی دارند که حضور جوانان در مساجد ثمره میزان 
عالقه آنها به اهل بیت)ع( و مقید بودن آنها بر روی باورهای دینی 
و مذهبی است. استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ تاریخی و 
معماری دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند و به همین 
خاطر 39 مسجد این استان در فهرس��ت آثار ملی قرار گرفته اند 
که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
مرمت و بازسازی آنها را بر عهده گرفته و این موضوع، بازسازی این 
مساجد با حفظ معماری و مصالح به کار رفته در آنها را به همراه 
داشته است. سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس��تان به ایسنا گفت: در 
استان 39مسجد که از لحاظ قدمت، معماری و مصالح به کار رفته 
در آن ها نظر شورای عالی ثبت را به خود جلب کرده ، توانسته اند 

در فهرست آثار ملی به ثبت برسند.
شاهین ایل بیگی پور افزود: مسجد جامع شهرکرد، مسجد جامع 
چالشتر، مسجد جامع بابا حیدر، مسجد جامع وردنجان، مسجد 
پیامبر اعظم)ص( هفشجان، مسجد شیخ علیخان، مسجد جامع 
نقنه، مسجد جامع کیان، مسجد حاج صنعلی، مسجد دستگرد، 
مس��جد مدنی بروجن، مس��جد جامع مهدیه، مس��جد اتابکان 
شهرکرد، مسجد جامع اشکفتک، مس��جد ابومحمد شهرکرد و 
مسجد نو شهرکرد از جمله مساجدی هس��تند که در استان در 
فهرست آثار ملی قرار گرفته اند. وی ادامه داد: در رابطه با مساجد 
ثبت شده در فهرست آثار ملی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان در صورت نیاز این مساجد به مرمت و 
بازسازی، این موضوع در اولویت برنامه های کاری قرار می گیرد و 
در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. ایل بیگی پور تصریح 
کرد: در مساجد ثبت شده استان در فهرس��ت آثار ملی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان برنامه هایی نظیر برگزاری کالس قرآنی 
و انس بیش��تر جوانان با قرآن، مس��ابقه قرآنی، برگزاری مراسم 
به مناس��بت های ماه محرم الحرام و رمضان المبارک و برگزاری 

نمازهای جماعت در نظر گرفته است.

فرمانده س��پاه چهارمح��ال و بختیاری گفت: تحق��ق اقتصاد 
مقاومتی نقش مهمی در دفع تهدیدات دشمن دارد.

 رضا محمدسلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت 
سال دفاع مقدس به فارس اظهار داشت: دفاع مقدس گنجینه 
گرانبهای ملت ایران اس��ت که باید تا می توان از آن حفاظت و 
حراست کرد.وی افزود: دوران دفاع مقدس از اهمیت و عظمت 
باالیی برخوردار است که هرچه درمورد این دوران بگوییم بازهم 
نتوانسته ایم همه زوایای آن را تبیین کنیم. محمدسلیمانی بر 
ضرورت گرامیداشت هرچه بیش��تر هفته دفاع مقدس تأکید و 
خاطرنش��ان کرد: ما امروزه هرچه داریم از دوران دفاع مقدس 
داریم و تحوالت خوبی که در جه��ان رخ داده از جمله بیداری 
اسالمی، از برکات این دوران است. فرمانده سپاه چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به شرایط سخت کشور در دوران هشت سال 
دفاع مقدس بر ضرورت داش��تن صبر و اس��تقامت در لحظات 
سخت و دشوار تأکید کرد و گفت: امروز هم همانند دوران دفاع 
مقدس در شرایط س��ختی قرار گرفته ایم و از سوی کشورهای 
استکباری به طور مداوم تحت فش��ار هستیم. محمدسلیمانی 
تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی را عامل مهمی در دف��ع تحریم های 
دشمن دانست و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر 
معظم انقالب بسیار مورد تأکید است، می تواند ما را در پیمودن 
ادامه مسیر رشد و بالندگی کمک بسزایی کند. وی با بیان این 

که ارایه الگوی بومی و دس��تیابی به ش��ناخت کامل از شرایط 
محیطی، خود گام مهم��ی در تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت، 
تصریح کرد: با ش��ناخت کامل از قابلیت ها و توانمندی های هر 
منطقه و ارایه الگوی تولید متناسب با آن می توان در تحقق این 

هدف نقش مهمی ایفا کرد.

بسیجیان در جنگ نرم به سالح بصیرت مجهز شوند
فرمانده سپاه ناحیه شهرکرد گفت: بس��یجیان با سالح ایمان و 
بصیرت در مقابل جنگ نرم دشمن، هوشمندانه مقاومت کنند.

مهران مرادی که در مراس��م افتتاح پای��گاه حضرت زینب)س( 
شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره ش��هدای هشت سال دفاع 
مقدس، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است 
تا در آن ایثارگری های رزمندگان کشور را به نحو مطلوب تبیین 

کرد. 
وی با اشاره به س��خنان امام خمینی)ره( مبنی بر برکات هشت 
سال دفاع مقدس، تصریح کرد: حضرت امام خمینی)ره( فرمودند 
که ما در جنگ، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در 
جنگ، انقالب اسالمی را به جهان صادر کردیم، ما در جنگ، چهره 
دشمنان و دوستان را شناختیم، ما در جنگ حس دوستی را در 
مردم بارور کردیم، جنگ ما فتح فلسطین را در برخواهد داشت، 

جنگ ما جنگ حق و باطل است و تمام شدنی نیست.

دوران دفاع 
مقدس از اهمیت 
و عظمت باالیی 
برخوردار 
است که هر چه 
درمورد این 
دوران بگوییم 
بازهم نتوانسته ایم 
همه زوایای آن را 
تبیین کنیم

در این استان حدود 
900 هزار نفر با مذهب 
شیعه مساجد را 
مکانی مقدس برای 
خود می دانند و 
جوانان این استان 
متدین عالقه  زیادی 
به حضور در مساجد 
و اجرای برنامه های 
فرهنگی دارند

 درمراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس مطرح شد در راستای برنامه های حمایتی از آثار ملی

39 مسجد استان در فهرست آثار ملی 
قرار گرفته اند

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
تهدیدات دشمن را دفع می کند
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مزایده
4162 ش��ماره: 8590 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 18816 و 18817 و 18818-
2/699 و به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 104734-78/5/7 و 103104-77/11/5 و 
103103-77/11/5 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رس��می شماره 15 اصفهان له بانک 
ملی ش��عبه اصفهان علیه ش��رکت تعاونی بافت دوز شهید فیاض بخش، تمامی شش 
دانگ ی��ک قطعه زمین که به صورت کارگاه ش��رکت تعاونی درآم��ده به پالک ثبتی 
510/583 قسمتی از پالک 510/457 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت 1665 
مترمربع با جمیع متعلقات آن ملکی ش��رکت فوق به نش��انی حبیب آباد بلوار ش��هید 
بهش��تی جنب مرکز تقویتی صدا و س��یما بر بلوار )3 نبش( شرکت تعاونی بافت دوز 
ش��هید فیاض بخش که س��ند مالکیت آن در صفحه 530 دفتر 322 به شماره 70512 
ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن بدین شرح می باش��د شمال اول پخی است به 
طول 6/60 متر دوم دیواری اس��ت به طول 99 متر س��وم پخی اس��ت به طول 7/80 
متر هر س��ه قس��مت به خیابان 16 متری احداثی شرق دیواری است به طول 15 متر 
ب��ه حریم خیابان از پالک 457 فرعی جنوب اول دیواری اس��ت ب��ه طول 23 متر به 
پالک 457 فرعی دوم به طول 53 متر که ش��رقی اس��ت به طول 15 متر خط مستقیم 
مفروض اس��ت به مس��تثنیات پالک 653 فرعی از دو اصلی چهارم دیواری اس��ت به 
طول 30 متر به 457 فرعی غرب دیواری اس��ت ب��ه طول 15 متر به پالک 457 فرعی 
قس��مت دولتی است که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف 
گردیده محل موردنظر عبارت اس��ت از ی��ک کارگاه تولید و دوخت لباس کار و طبق 
وضع موجود به مس��احت تقریب��ًا 2035 مترمربع که مق��دار 1665 مترمربع عرصه 
و تقریب��ًا 890 مترمربع زیربنا و مس��تحدثات موجود در آن به ش��رح ذیل متعلق به 
پالک ثبتی می باش��د )مقداری از عرصه کارگاه تحت پالک ثبتی جداگانه می باشد که 
ارزیابی نشده است( 1- س��الن تولید- انبار آشپزخانه و سرویس و ورودی مسقف 
با پوش��ش کف موزائیک 30*30 سانتی متری طوس��ی دیوار آجری باربر و ستون 
فلزی س��قف تیرآه��ن و تیرچه بلوک بدنه نم��ای آجر نما 5 س��انتی متری )داخل و 
خارج( بنده کش��ی ش��ده درهای آهنی با حفاظ آلومینیومی )ارتفاع سالن 4/5 متر و 
بقیه س��اختمان ها 3 متر( با تقریبًا 600 مترمربع زیربنا و 134 مترمربع بالکن داخل 
سالن 2- ساختمان دو طبقه شامل همکف اداری و زیرزمین مسکونی طبقه همکف با 
کف سرامیک گرانیتی بدنه رنگ روغنی دیوار آجری باربر و سقف تیرچه بلوک در و 
پنجره آهنی شیش��ه خور با حفاظ فلزی و سقف گچ بری و زیرزمین با کف موزائیک 
و بدنه داخلی آجرنما 5 س��انتی متری سقف س��فیدکاری و سرویس بهداشتی کاشی 
کاری با مساحت دو طبقه جمعًا تقریبًا 150 مترمربع 3- رستوران که تخلیه و تعطیل 
بوده با کف سرامیک 40*40 سانتی متری گرانیتی بدنه تا سقف کاشی کاری و سقف 
س��فیدکاری با ارتفاع حدود 4 متری و یک بالکن تقریبًا 4*2 متری در گوش��ه جنوب 
غربی با در آهنی حفاظ دار شیش��ه خور با دسترسی مستقیم از پیاده رو خیابان به 
مس��احت 65 مترمربع 4- فروش��گاه که تخلیه و تعطیل بوده با پوشش کف موزائیک 
30*30 بدن��ه رن��گ روغن با ارتفاع ح��دود 4 متر با در و پنجره فلزی شیش��ه خور 
حفاظ دار با دسترس��ی مس��تقیم از پیاده رو خیابان به مس��احت حدود 27 مترمربع 
5- س��اختمان نگهبانی به مس��احت تقریبًا 18 مترمربع و دارای انشعابات آب و برق 
و گاز و دیوارکش��ی محوطه و کف سازی آسفالت محوطه است در رهن قرار گرفته 

اس��ت از ساعت 9 الی 12 روز 4شنبه مورخ 91/7/26 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ 

س��اختمان اداره ثبت اسناد و امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 2/350/000/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف، نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد 
در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باش��د و به عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن 
آنکه پ��س از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 91/7/5 چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و آگهی دیگری 
منتشر نخواهد شد. م الف/ 10419 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ
4427 تجدیدنظرخواه��ان: محس��ن بخت��ی و مصطفی بیگلری با وکال��ت آقای مجید 
مق��دس، تجدیدنظرخوانده: احمدرضا زارعان. باس��تحضار می رس��اند: 1- بموجب 
تصویر مصدق یک فقره فاکتور تقدیمی طبق اظهارات موکلین اینجانب آقایان محسن 
بختی و مصطفی بیگل��ری، مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال طی یک فقره چک نزد بانک 
مسکن بشماره 418629 مورخ 89/12/16 به خوانده در ازای خرید 4 عدد پکیج )دمراد 
ف��ن دار F2 4000( و تع��داد 380 پ��ره رادیاتور ایران KAL پرداخ��ت نموده اند و 
خوانده )آقای احمدرضا زارعان( دریافت چک و مبلغ مزبور را در ذیل فاکتور صادره 
تأیی��د نموده و تعهد می کند اقالم مارالذک��ر را به آنان تحویل دهد ولی تنها 295 پره 
رادیاتور تحویل موکلین اینجانب داده و از تحویل مابقی اقالم یادش��ده شامل 4 عدد 

پکیج و تعداد 85 پره رادیاتور با مش��خصات فوق به دالیل واهی استنکاف می ورزد. 
لذا اینجانب پس از کس��ب وکالت از طرف موکلین دادخواستی به شورای محترم حل 
اختالف تقدیم که در آن خواس��ته الزام به انجام تعهد و مطالبه 4 عدد پکیج و 85 پره 

رادیاتور با مشخصات مذکور در فوق بانضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های 
دادرس��ی و حق الوکاله عنوان گردید. 2- دادخواست اینجانب به شعبه محترم هشتم 
شورای حل اختالف ارجاع و ش��عبه مربوطه در دادنامه شماره 798مورخ 91/5/10 
دع��وی مطروحه از س��وی اینجانب را به دلیل اینکه اینجانب خواس��ته خودرا صرفًا 
براس��اس کپی مصدق فاکتور بدون مش��خصات و امضاء از ناحیه خوانده مطرح و 
اینکه هیچگونه دلیل یا مدرکی که داللت بر اثبات ادعای خود نمایم ابراز و ارایه ننموده 
ام غیر وارد تش��خیص و به استناد بند 4 ماده 84 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعالم نموده اس��ت. 3- جای بس��ی تعجب است که ش��ورای محترم فاکتور 
ارائه ش��ده را بدون مش��خصات و امضاء از ناحیه خوانده دانسته است در صورتی 
ک��ه فاکتور صادره از س��وی خوان��ده مورخه 89/12/12 تقدیم��ی از طرف اینجانب 
شامل مش��خصات کامل بشرح ذیل می باشد: الف: نام و نوع فعالیت صادرکننده آن: 
)دفتر فنی سرماگرما گستران( اجرای تأسیسات ساختمان، سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی، کولرهای گازی )اسپیلت(، پکیج و رادیاتور. ب- صورتحساب: بنام جناب 
آقای بیگلری- بختی )موکلین اینجانب( صادر گردیده اس��ت. ج- اقالم فروخته شده 

به موکلین ش��امل پکیج دمراد ف��ن دار F2 4000( 4 عدد به قیمت هر کدام 980/000 
ریال و مبلغ کل 39/200/000 ریال که در ردیف 1 فاکتور درج شده است و رادیاتور 
ایران KAL به تعداد 380 عدد به قیمت هر کدام 93500 ریال و مبلغ کل 35997500 
ریال که در ردیف 2 فاکتور درج گردیده است در ردیف چهارم جمع کل اقالم به مبلغ 
751/900/000 ری��ال و در ردیف پنجم تخفیف نهایی بمبلغ 190/000 ریال در ردیف 
هفتم مبلغ نهایی فروش اقالم فوق بمبلغ 75/000/000 ریال درج گردیده است. د- در 
تأیید فروش اقالم یاد ش��ده به موکلین، خوانده آق��ای )احمدرضا زارعان( در ردیف 
های 10 و 11 فاکتور مارالذکر با خط خود عبارت چک بانک مسکن بشماره 418629-

89/12/16 دریافت ش��د را نوش��ته و دو بار آن را امضاء کرده است. )چک مربوطه 
توس��ط آقای مصطفی بیگلری صادر شده اس��ت(. ه�- در ردیف های 13، 14 و 15 
فاکتور مربوطه مهر خوانده )آقای احمدرضا زارعان( )شامل نوع فعالیت، آدرس محل 
کار واقع در بلوار کشاورز- جنب کلینیک درمانی آتیه، شماره تلفن مغازه )7763961 
و فاکس 7781499( شماره تلفن همراه 09132040685 و نام خانوادگی وی )زارعان( 
زده شده است. 4- بنابر اظهارات موکلین اینجانب، خوانده )آقای اکبر زارعان( تاکنون 
چندین مرتبه با اش��خاص مختلف دیگر معامالتی به این نحو انجام داده و س��پس با 
تعطیل کردن مغازه خود و تغییر دائم محل س��کونت از دست آنان متواری می باشد. 
ش��اهد این مدعا آنکه پس از طرح دعوی از س��وی موکلین اینجانب بطرفیت ایش��ان، 
ابالغ حضور نامبرده در جلس��ه ش��ورا به دلیل تغییر محل س��کونت خوانده عودت 
داده ش��د، الجرم به تجویز ماده 73 آیین دادرسی مدنی بنا به درخواست اینجانب و 
دستور ش��ورا مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود آگهی 
و وقت رس��یدگی مشخص گردیده مع الوصف خوانده از حضور در وقت مقرر جهت 
حضور در جلس��ه ش��ورا اس��تنکاف ورزید. 4- با توجه به مراتب معنونه فوق: اواًل: 
فاکتور تقدیمی شامل مشخصات کامل خریداران، فروشنده، نوع اقالم مورد معامله، 

قیمت آنان، امضای فروشنده دال بر دریافت یک فقره چک فروش اقالم مربوطه، مهر 
فروش��نده، امضای او در دو نوبت، آدرس فروشگاه، فروشنده، شماره تلفن، فاکس، 
ش��ماره تلفن همراه و مبلغ کل اقالم فروخته ش��ده می باش��د و کاماًل معتبر بوده و 
عند اللزوم اصل آن ارائه می ش��ود. ثانیًا: موکلین اینجانب افراد خوش��نام و محترمی 
می باش��ند که یک نفر از آنان )محس��ن بختی( پزش��ک و دیگری )مصطفی بیگلری( 
دارای ش��غل آزاد بوده و اوض��اع و احوال آنان چنین حکم نم��ی کند که بی دلیل از 
شخصی اقدام به طرح دعوی در محاکم قضایی نمایند. ثالثًا: در تمام صنف فروشنده 
تأسیس��ات ساختمانی تنها یک نفر بنام احمدرضا زارعان با مشخصات فوق االشعار 
در ش��هر اصفهان وجود دارد، بنابراین ابهامی در خصوص شخصیت فرد موردنظر 
وجود ندارد. رابعًا: بنا به ماده 198 آیین دادرس��ی مدنی: در صورتی که حق یا دینی 
برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خالف آن ثابت شود. که 

در ما نحن فیه وجود فاکتور در دست موکلین اینجانب مبین بقای دین خوانده نسبت 
به آنان اس��ت مگر این که خالف آن ثابت ش��ود که تا این لحظه خالف آن ثابت نشده 
است. علیهذا تمام اینها مواردی است که مورد توجه شعبه محترم هشتم شورای حل 
اختالف قرار گرفته اس��ت. لذا خواهش��مند است با نقض دادنامه مذکور حکم مقتضی 
 و شایس��ته صادر فرماین��د. تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت 10 روز نس��بت به تبادل

90-2217 ش/ 8 لوای��ح اقدام گردد در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد. 
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4436 در خص��وص پرونده کالس��ه 639/91 ش 8 خواهان علی فدایی دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال س��ند خودرو س��واری اپل کورسا به ش��ماره انتظامی 33-415 د 98 
مق��وم به 40/000/000 ری��ال با هزینه دادرس��ی و... به طرفیت جعف��ر رضا زاده- 

منوچه��ر کالنت��ری- بهمن ثمری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای مورخ 
91/8/8 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4444 کالس��ه پرونده: 1337/90 ش 9، ش��ماره دادنامه: 161، مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: س��ید جالل احمدی نش��انی: خ کاوه پل 
چم��ران محدوده کوچه عدالت قبل از برج کاوه مغازه نان قندی پزی احمدی، خوانده: 
فرش��اد دیناری نشانی: اول شهر بهارس��تان کارخانه آرد الله جنب سیلوی اسالمی 
آقای دیناری، خواس��ته: مطالبه عین 80 کیس��ه آرد خریداری ش��ده، گردش��کار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم 
رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای سید جالل احمدی بطرفیت آقای فرشاد 
دیناری بخواس��ته مطالبه عین 80 کیس��ه آرد خریداری شده و مطلق خسارات مقوم 
به 15 میلیون ریال بش��رح متن دادخواس��ت با عنایت به محتویات پرونده و مدارک 
موجود و صورتجلس��ه مورخه 90/9/21 نظر به اینکه خوان��ده علیرغم ابالغ قانونی 
در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده لذا شورا 
ادعای خواهان را مقرون به صحت دانس��ته و باستناد ماده 362 قانون مدنی و مواد 
198 و 519 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوان��ده به تحویل عین 
80 کیس��ه آرد خریداری ش��ده و پرداخت مبلغ 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره حض��وری و ظرف مدت 
 بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. شعبه نهم حقوقی

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4456 در خصوص پرونده کالسه 901/91 ش 9 خواهان سید سعید حسینی با وکالت 
آقای خانی دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه وجه 21/600/000 ریال وجه دو فقره چک 
به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تأخی��ر تأدیه به طرفیت 
سید اصغر آبیار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/8/14 
ساعت 8/45 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
4457 شماره: 2638 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی دو 
جریب تقریبی به ش��ماره 1426 فرعی واقع در دشت زردکامو پالک 21- اصلی بخش 
دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای غالمحسین جان پور فرزند محمد در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت 
اخیر م��اده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1391/7/26 در س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت 
مص��ادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 
م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری- کفیل ثبت اسناد 

و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
4458 ش��ماره: 3639 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ زمین مزروعی مشهور 
بیس��ت جریبی تقریبی در مزرعه مش��هور چاله خره به شماره 9 فرعی واقع در کامو 
پالک 33 اصلی بخش 12 کاش��ان که طبق پرون��ده ثبتی به نام خانم ها فرح و مهوش 
و فاطم��ه ارباب فرزندان ابراهیم خلیل خان و غیره در جریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 

برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/7/25 در س��اعت 9 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با 
تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
4459 ش��ماره: 2637 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
25 قفیزی به ش��ماره 1381 فرعی واقع در دش��ت زردکام��و پالک 21- اصلی بخش 
دوازده کاش��ان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای غالمحس��ین جان پور فرزند محمد 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1391/7/26 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در 
ص��ورت مصادف با روز تعطیل��ی عملیات تحدید حدود ب��ه روز بعد موکول خواهد 
ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود که در روز 
و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد. 
لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری- 

کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

ابالغ
4464 شماره ابالغیه: 9110100361501815، شماره پرونده: 9109980361501058، 
شماره بایگانی شعبه: 911096، خواهان مینا عچراوی دادخواستی به طرفیت خوانده 
ریاض عچراوی و دادس��تان عمومی اصفهان به خواس��ته درخواس��ت صدور حکم 
رشد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 345 ارجاع و به کالس��ه 9109980361501058 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1391/8/8 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 10875 منصوری- 

مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4465 چون خانم ایران جهانگیری فرزند امراله شکایتی علیه آقای مهدی شاطری پور 
مبنی بر فحاش��ی و ایراد ضرب عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910399 
ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 91/8/7 س��اعت 11/30 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 10860 دفتر ش��عبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

احضار
4466 چون آقای 1- رس��ول باقری فرزند مصطفی و 2- خانم فرحناز حس��ین زاده 
فرزند حسن شکایتی علیه آقای حسین محمدی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 910024 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
چهارشنبه 91/8/10 ساعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 10858  

دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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امام علی)علیه السالم(:
 هرگاه مس��تحبات به واجبات زیان رس��اند، )آن مستحبات( 

سبب نزدیکی به خدا نمی گردد.

20 خاصیت مهم روغن ماهی

روغن ماهی نه تنها سرشار از اس��یدهای چرب ضروری و الزم برای 
بدن و مفید برای حفظ سالمت قلب اس��ت، بلکه همچنین به بهبود 
اختالالت و مش��کالت روانی مانند افس��ردگی، اختالل دو قطبی و 
شیزوفرنی کمک می کند. در این مقاله 20 خاصیت مهم و مفید روغن 
ماهی برای بهبود سالمتی تمام افراد در گروه های سنی مختلف ارایه 

شده که عبارتند از:
    پیش�گیری از بیماری ه�ای قلبی - عروق�ی: روغن ماهی 
نه تنها به پایین آمدن سطح تری گلیسیرید و کلسترول خون کمک 
می کند بلکه در جلوگیری از سفت شدن عروق و پیشگیری از ضربان 

غیرعادی قلب نیز نقش بسزایی دارد.
    پیشگیری از س�رطان: روغن ماهی در پیش��گیری از سه نوع 
سرطان شایع شامل س��رطان س��ینه، روده بزرگ و پروستات مفید 
اس��ت. امگا3 در واقع از تبدیل شدن سلول های س��الم و طبیعی به 
 سلول های سرطانی جلوگیری کرده و مانع از رشد غیرعادی سلولی

 می شود.
    تنظیم کلس�ترول: یکی از خواص مهم و اصل��ی روغن ماهی 
این است که به تنظیم سطح کلس��ترول خون کمک می کند. وجود 
اسیدهای چرب EPA و DPA  در اکثر مکمل های با کیفیت روغن 

ماهی، در تنظیم کلسترول نقش مهمی دارد.
    با روغن ماهی، الغر شوید: مصرف ماهی به درمان فشار خون 
باال و چاقی کمک می کند. بر اساس یک مطالعه تخصصی در استرالیا، 
یک رژیم غذایی برای کاهش وزن اگر با مصرف مرتب مقدار مشخصی 

از ماهی همراه باشد بسیار مؤثرتر و موفق تر خواهد بود.
    درمان آرتریت )التهاب مفصلی(: روغن ماهی همچنین برای 
درمان عارضه التهاب مفصلی نیز مفید است. مصرف بلند مدت این 
روغن مفید در کاهش و یا حتی پیشگیری از دردهای ناشی از آرتریت 
تأثیر دارد. درمان آرتریت با روغن ماهی قطعا بالفاصله پس از مصرف 
نخواهد بود، بلکه ممکن است چندین روز، هفته و یا حتی ماه طول 

بکشد تا نتایج مثبت آن بروز کند.
    س�المت چش�م ها: مصرف اس��ید چرب امگا 3  از چشم ها در 
برابرعارضه تحلیل نقطه ماکوالر چشم جلوگیری می کند و همچنین 

خطر بروز سندرم خشکی چشم را کاهش می دهد.
    پیشگیری از اختالالت روانی: ش��ماری از مطالعات پزشکی 
نشان داده است که مصرف روغن ماهی به کاهش خطر ابتال به بیماری 

آلزایمر، زوال عقل و حتی شیزوفرنی کمک می کند.
    س�المت پوس�ت و مو:  امگا 3 به حفظ رطوبت در سلول های 
پوس��تی، تولید ماده مفید کالژن و برطرف کردن لکه های پوس��تی 
کمک می کن��د و درنهایت موجب حفظ جوانی و ش��ادابی در چهره 
می ش��ود. در عین حال محتوای پروتئینی موجود در روغن ماهی به 

رشد موها و حفظ سالمت و تقویت آنها کمک می کند.
    مقابله با فش�ار خون باال: امگا3 دارای خ��واص ضدالتهابی و 

ضدانعقادی است و به همین سبب در کاهش فشار خون نقش دارد.
    مقابله با آس�م: روغن ماهی در بهبود مش��کالت تنفسی نظیر 
آسم، بسیار تأثیرگذار اس��ت. این مکمل سودمند به کاهش حمالت 

آسمی و تنفسی آسان تر کمک می کند.
    کمک به درمان ایدز: مطالعات انجام شده از سوی کارشناسان 
برنامه علوم تغذیه ای در لزینگتون ثابت کرده است که روغن ماهی با 
کاهش سطح تری گلیسیرید خون حتی در درمان ایدز نیز نقش مؤثر 

و مفیدی ایفا می کند.
    س�المت ناخن ها: مصرف مداوم روغن ماه��ی به بهبود بافت و 
سالمت ناخن ها نیز کمک می کند و از این رو می توان از آن در تولید 

ترکیبات تقویت کننده ناخن ها استفاده کرد.
    سالمت اس�تخوان ها: امگا3 موجود در روغن ماهی به تنظیم 
تعادل امالح معدنی در استخوان ها و بافت های اطراف آن کمک می کند.

    تأثیر خاص روغن ماهی در بهبود افسردگی: افراد مبتال به 
افسردگی، اغلب با کاهش سطح اس��ید چرب EPA مواجه هستند. 
به این ترتیب روغن ماهی برای بهبود حال بیماران افسرده نیز مفید 

است.
    بارداری سالم: از آنجا که اسید چرب DHA  موجود در روغن 
ماهی برای رشد چش��م ها و مغز جنین مفید است لذا مصرف روغن 
ماهی برای زنان باردار نیز توصیه می شود. روغن ماهی از تولد زودرس 
یا تولد نوزاد زیر وزن طبیعی و نیز از سقط جنین جلوگیری می کند.

    تأثیر ضد التهابی:  روغن ماهی نقش مؤثری در کاهش التهاب 
در خون و بافت ها دارد. این مکمل برای بهبود اختالالت گوارش��ی، 

سندرم روده کوتاه و بیماری های التهابی مزمن مفید است.
    سالمت مغز و سیس�تم اعصاب: مصرف این مکمل به بهبود 
عملکرد مغز، تقویت حافظه و قدرت استدالل و تقویت قدرت تمرکز 
کمک می کند. روغن ماهی جریان خون را بهبود می بخش��د و حتی 
روی هورمون ها و سیستم ایمنی بدن نیز تأثیرگذار است که درنهایت 

روی عملکرد مغز تأثیر می گذارد.
    حفاظت در برابر دیابت نوع دوم: التهاب در سلول های چربی 
منجر به بروز مقاومت انسولینی و درنهایت موجب ابتال به دیابت نوع 
دوم می شود. پزشکان تأکید دارند که روغن ماهی مانع از بروز التهاب 
در سلول های چربی می شود و در نتیجه در پیشگیری از دیابت نوع 

دوم نقش دارد.
     مقابله با آکنه: روغن ماهی حتی ب��رای کاهش آکنه نیز مفید 
است چون حاوی اسید چرب EPA است و این اسید روی ترشحات 

غدد چربی در پیاز مو تأثیر می گذارد.

اگر ش��ما هم ج��زو زوج هایی هس��تید ک��ه بچه دار 
نمی ش��وید و می خواهی��د یک��ی از بچه ه��ای تحت 
سرپرس��تی بهزیس��تی را به فرزندی قبول کنید، بد 

نیست قوانین فرزندخواندگی را بدانید.

قوانین فرزند خواندگی را بدانید
همین که بخندد، راه رفتن یاد بگیرد، حرف های نصفه 
و نیمه بزند، دندان های مدل یکی بود و یکی نبودش را 
نشان بدهد یا حتی دسته گل به آب بدهد کافی است 
تا یک دنیا هیجان بریزد وسط روزمرگی ها و زندگی، 
زیر و رو شود. چه فرقی می کند از کجا آمده باشد... اما 

آیا فرقی نمی کند یا می کند؟
کدام کودک؟ کدام پدر و مادر؟

اگر قانونش را بخواهید، فرزندخواندگی یعنی اعطای 
سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت 
سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی 
که واجد ش��رایط قان��ون جاری حمای��ت از کودکان 
بی سرپرست باش��ند، اما به زبان ساده یعنی یک زوج 
جوان که توانایی بچه دار ش��دن ندارن��د یک کودک 

بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.
طبق قانون سازمان بهزیس��تی، کودکانی به فرزندی 
سپرده می شوند که والدین یا جد پدری آنها، شناخته 
 شده نباش��د؛ یعنی بچه هایی نباشند که به هر دلیلی

به طور موقت در پرورش��گاه زندگ��ی می کنند و قرار 
اس��ت ب��ه خانواده ش��ان بازگردانده ش��وند. از طرف 
دیگر این ک��ودکان باید تحت سرپرس��تی س��ازمان 
بهزیستی قرار گرفته باشند؛ به عبارتی قبل از سپردن 
کودکان به پدر و م��ادر جدید بای��د از طریق مراجع 
 قضایی سرپرستی آنها به س��ازمان بهزیستی سپرده

 شده باشد.

هر استان با کمیته خودش
کارهای مربوط به فرزندخواندگی در هر اس��تان، در 
همان استان انجام می شود؛ یعنی کمیته هایی به نام 
کمیته ستادی استان و کمیته ش��به خانواده استان 
بررس��ی های الزم را انجام می دهن��د. اعضای کمیته 
هم عبارتند از مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور 
اجتماعی بهزیستی، کارش��ناس شبه خانواده استان، 
کارش��ناس فرزندخواندگ��ی، مددکار و کارش��ناس 

حقوقی استان.
 کودکانی را می توان به عن��وان فرزند خوانده انتخاب 
کرد که تمامی تالش ها و کوشش های حرفه ای برای 
شناسایی والدینشان بی نتیجه مانده باشد و مسئوالن 
بهزیس��تی امیدی به بازگش��ت کودک ب��ه خانواده 

خودش نداشته باشند.

کمی رفاه،کمی سالمت
معموال هر زوجی که قصد بچه دار شدن دارند اول فکر 
آینده اش را می کنند و چرتکه می اندازند که مطمئن 
شوند از پس هزینه های آن برمی آیند و خالصه بی گدار 

به آب نمی زنند.
بهزیس��تی هم اگر بخواه��د یک��ی از بچه هایش را به 
زوجی بسپارد باید مطمئن ش��ود که آنها تمکن مالی 
دارند. ب��اغ، ویال و خان��ه دوبلکس الزم نیس��ت، ولی 
زوج ج��وان بای��د بتوانن��د حداقل های ی��ک زندگی 
 آرام را ب��رای کودک��ی که ب��ه فرزن��دی می پذیرند، 

فراهم کنند.
سالمت هم ش��رط دیگر ماجراس��ت؛ نه این که الزم 
باش��د زن و مرد به اندازه ش��رکت در آزمون خلبانی 
س��الم باش��ند و مثال حتی یک دندان پوسیده هم در 
دهانشان نباشد، ولی نباید به هیچ بیماری به اصطالح 
صعب العالجی مبتال باش��ند. اعتیاد به مواد مخدر یا 
سایر اعتیادهای مضر هم طبیعی است که در کل این 

توافق را به هم می زند.

پدر و مادر شدن قانون دارد
ممکن است سازمان بهزیستی بچه ها را از سر راه آورده 
باش��د، ولی به این راحتی ها آنها را ب��ه هر خانواده ای 
نمی سپارد و راس��تش را بخواهید حتی کمی سخت 
می گیرد. حسابی مته به خشخاش می گذارند و همه 
جوانب کار را بررسی می کنند تا با خیال راحت کودکی 

را به خانواده جدید بسپارند. 
البته قوانین ثابتی هم وجود دارد که اس��تثنا سرش 
نمی شود؛ مثال زن و ش��وهر داوطلب سرپرستی، باید 
ایرانی و مقیم ایران باش��ند. ش��رط دوم این است که 
حداقل پنج س��ال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذش��ته 
باش��د و از این ازدواج صاحب فرزند نش��ده باش��ند. 
طبیعی است که به زوج های خیلی کم سن وسال، بچه 
 تعلق نمی گیرد و سن یکی از آنها باید حداقل 30 سال

 باشد.
معموال س��راغ ه��ر کاری ک��ه بروید یکی از ش��رایط 
تغییرناپذی��ر آن صالحی��ت اخالق��ی و نداش��تن 
سوءسابقه است. حاال فکرش را بکنید بخواهید نقش 
 پدر و مادر کودک تنه��ا و بی سرپرس��تی را به عهده 

بگیرید. 
حداقلش این اس��ت که نباید هیچ نوع سوءس��ابقه و 
محکومیت جزایی ب��ه دلیل ارت��کاب جرایم عمدی 
داش��ته باش��ید و البته صالحیت اخالقی هم باید به 

آن اضافه شود.

 قوانین فرزند خواندگی
 را بدانید
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دانستنی ها

مهرزاد دانش

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

محققان با اس��تفاده از 24 صفحه نمایش، ب��زرگ ترین صفحه چند لمس��ی تعاملی جهان را 
طراحی کردند. صفحه نمایش 55 اینچی دیوار تعاملی چند لمس��ی از 24 س��لول تصویری 
MultiTaction ساخته شده و ابعاد آن 3*9/9 متر است که قادر به ردیابی تعداد نامحدودی 
نقطه تماس به صورت همزمان است.همچنین امکان برقراری ارتباط و تعامل با صفحه نمایش 
به صورت بی سیم از طریق تبلت نیز وجود دارد. به گفته محققان، امکان کاهش اندازه صفحه 
 LCD نمایش از طریق فن��اوری تصویربرداری نوری با ادغام حس��گرهای لمس��ی به ماژول
صورت گرفته است و سیس��تم، قابلیت ردیابی سریع و نامحدود لمس��ی در هر نقطه از سلول 
صفحه نمایش را دارد. محققان شرکت فنالندی MultiTouch هدف از طراحی این دیوار 
عظیم را نمایش امکانات منحصر به فرد توس��عه ارتباطات به ویژه پیشرفت در حوزه فناوری 

عنوان می کنند.

شما هم حتما در روزنامه ها و مجالت، درگیر حل هزارتوهای متفاوت شده اید و شاید وقت 
زیادی را برای حل آنها گذاشته باشید.

 »جو ووس« کاریکاتوریستی اس��ت که به گفته خودش عاشق کشیدن خط های مورب و 
منحنی و به طور کلی خط خطی کردن است و از این عالقه خود در ایجاد بزرگ ترین »ماز« 
دنیا استفاده کرده اس��ت. این ماز دارای عرض یک متر و طولی نزدیک به ۱۱ متر است. او 
گفته است که درست کردن این هزار تو، خیلی آسان نیست، چرا که همیشه باید یک راه 
را باز بگذارید و همچنین چندین راه کمکی نیز داشته باشید، این در حالی است که گاهی 

اوقات خود من هم راه را گم می کنم.
 او می گوید اشتباه در کش��یدن این »ماز« اجتناب ناپذیر اس��ت و ممکن است هر لحظه 

راه خروجی بسته شود. او 30 تا 40 ساعت وقت برای حل معمای خودش گذاشته است.

در زمانی که به صفح��ه تلویزیون نگاه می کنید، همه رنگ ها 
طبیعی هستند، اما رنگ ساطع ش��ده از تلویزیون در هنگام 

شب، همیشه آبی به نظر می رسد.
دمای رنگ )Color temperature( اصطالحی است که 

عکاسان با آن آشنا هستند و شامل ترکیبی از طول موج های 
متفاوت نور از یک منبع نوری اس��ت؛ به ط��ور مثال ترکیب 
نور قرمز و س��بز باعث ایج��اد نور زرد می ش��ود، درحقیقت 
 رنگی که می بینیم حاصل طول موج منعکس ش��ده از رنگ 

است.
رنگ ها دارای مش��خصه ای به نام س��ردی یا گرمی هستند. 
 دمای پایی��ن در محدوده دو تا س��ه هزار کلوی��ن اصطالحا 
رنگ های گرم نامیده می ش��وند که در محدوده زرد و قرمز 
هس��تند، دمای باالتر از پنج هزار کلوین نیز رنگ های سرد 

نامیده می شوند و در محدوده آبی و سفید قرار دارند.
وقتی هنگام شب در یک خیابان تاریک به پنجره های منازل 
نگاه کنید، عالوه بر ن��ور آبی رنگ منعکس ش��ده از صفحه 
تلویزیون، نور زرد رنگی نیز از المپ های منازل ساطع می شود 

که باعث ایجاد یک سایه عمیق زرد رنگ در اتاق می شود، اما 
چشم قادر به دیدن این رنگ نیست.

چش��م انس��ان خود را با این ش��رایط تنظیم کرده و محیط 
سفیدتر دیده می ش��ود. گرمای المپ ها در حدود سه هزار 
و 200 کلوین اس��ت، از س��وی دیگر تلویزیون سایه هایی به 
رنگ های قرمز، سبز و آبی ساطع می کند که محدوده دمایی 
پنج هزار و 500 تا ش��ش ه��زار و500 دارد، همین اختالف 
دما باعث می شود که نور ساطع ش��ده از پنجره برای افرادی 
که در خیابان هستند و در مقایس��ه با نور المپ منازل، آبی 

دیده شود.
نور تلویزیون تنها چیزی نیس��ت که به رنگ آبی درمی آید، 
در تاریکی شب و پس از خاموش کردن چراغ ها نور آبی رنگ 

زیبایی نیز در آسمان دیده می شود.

بوگاتی  ویرون و المبورگینی، دو خودروی رؤیایی و پرقدرت 
در تمام جهان ش��ناخته می ش��وند؛ یعنی به نظ��ر نمی آید 
پرقدرت تر از این دو خودرو هم در جهان وجود داشته باشد. 
همانطور که این دو خودرو ج��زو پرقدرت ترین خودروهای 
جهان ش��ناخته می ش��وند از لحاظ قیمت هم از گران ترین 

خودروهای جهان هستند.
اما نکته یک مقایسه ساده میان مشخصات فنی این دو خودرو 
نیست، بلکه مهم این اس��ت که از جنبه هایی نظیر سرعت و 

زیبایی کدام یک پشت حریف را به خاک می مالد.
بوگاتی ویرون در س��ال 2002 توس��ط زیرمجموعه شرکت 
فولکس واگن ساخته شد و پس از چندی به گران ترین خودرو 
جهان تبدیل شد. این خودرو همچنین رکورد پرقدرت ترین 
خودروها را شکست و پرسرعت ترین خودروی جهان شد. این 

خودرو موتوری بسیار پیش��ر فته و ۱6 سیلندر دارد که تمام 
قدرت خودرو را تولید می کند. 

دیگر مشخصات فنی این خودرو از رادیاتور گرفته تا سیستم 
کمک فنر و تعلیق آن، براساس پیشرفته ترین تکنولوژی های 
روز س��اخته شده اس��ت. موتور این خ��ودرو می تواند 987 
اس��ب بخار نیرو تولید کند. 987 اس��ب بخار نیرو شاید برای 
یک خودرو بسیار رؤیایی باشد اما المبورگینی این رکورد را 
شکست و توانست زمینه رو کم کنی بوگاتی ویرون را فراهم 

کند. این اما پایان داستان نبود.
المبورگینی ب��ا اعالم تغییراتی بر روی خودروهای س��اخت 
خود، قدرت موتور را به 2000 اسب بخار رسانده است و این 
یعنی اگر فقط قدرت موتور را در نظ��ر بگیریم، المبورگینی 

روی بوگاتی را کم کرده است.
با این وجود اما کارشناس��ان این موضوع را قطعی ندانسته و 
تحقیقات دیگری در پیش گرفتند. این تحقیقات نش��ان داد 
که قدرت 2000 اس��ب بخاری المبورگین��ی آنچنان به کار 
این خودرو نمی آید و سقف س��رعت المبورگینی تنها 400 

کیلومتر در ساعت است؛ یعنی 50 کیلومتر باالتر از بوگاتی!
از س��وی دیگر طراحی این خودرو هم به نوعی است که تنها 
اجازه می دهد این خودرو با سرعت 320 کیلومتر در ساعت 
حرکت کند و سرعت هایی باالتر از این می تواند به این خودرو 
و سرنشینانش آسیب  برساند. این یعنی المبورگینی توانایی و 

کشش موتور 2000 را نداشته و طراحی آن هم آیرودینامیک 
مورد نیاز را دارا نیست. این در حالی است که بوگاتی می تواند 
تا سرعت 350 کیلومتر در ساعت هم بدون مشکل پیش رود.

همچنین بسیاری از ماش��ین بازان، طراحی و زیبایی بوگاتی 
 را بس��یار برتر از المبورگین��ی می دانن��د و معتقدند بوگاتی 

به روزتر است!
به هر روی اما اگر از مجرای قیمت به این دو خودرو نگاه کنیم 
المبورگینی با موتور 2000 توانسته روی بوگاتی را کم کند 
زیرا ارزش این خودرو آنقدر باالست که هنوز برای آن قیمتی 
در نظر گرفته نشده اس��ت. به هر حال هرچه که باشد قیمت 
آن از بوگاتی باالتر خواه��د بود ولی انتظار نم��ی رود که در 
مشخصات فنی و در پیست این خودرو در مقابل المبورگینی 

پیروز باشد.

حل این معما ۴0 ساعت زمان می بردطراحی بزرگ ترین صفحه چند لمسی

چرا نور تلویزیون همیشه آبی است؟

مقایسه پرسرعت ترین خودروهای جهان

 دو اسلحه 
در یک اسلحه
تفنگ ها پس از چند هزار سال، جای 
شمشیر و خنجر را در میدان های جنگ 
گرفتند و شیوه جنگ را تغییر دادند، 
اما بعضی طراحان سالح به اسلحه های 
قدیمی وفادار بودند و در طراحی های خود 
 تلفیقی از سالح جدید و قدیمی را 
به کار بردند.
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