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 تنور قیمت نان 
دوباره داغ شد

نان همان نان     است و شاطر همان 
گروه 
اقتصاد

ش��اطر. هدفمندی یارانه  آرد و نان، 
نه ش��کل نانوایی ها را عوض کرد و 
نه حتی محصولی که می پزند. فقط 
پرونده افزایش نرخ این قوت الیموت را باز کرد که امسال برای دومین 

بار گران می شود.
از اواس��ط به��ار، اطالعی��ه ای در نانوایی ها نصب ش��د ک��ه با اعالم 
 قیمت های جدید انواع نان و وزن چانه ها از حذف یارانه آرد و نان خبر

 می داد. در برابر این ش��وک ناگهانی به س��بد هزینه ه��ای خانوار، 
دول��ت 5 هزار توم��ان به ان��دازه خری��د 10 قرص نان س��نگک به 
یارانه نقدی خانوارها اضافه کرد و قرار ش��د با بهب��ود کیفیت نان و 
ضایعات کمتر، از مصرف کننده حمایت ش��ود. اما اکن��ون و بعد از 
گذشت سه فصل، همه چیز به ظاهر، روال معمول خود را دارد؛ نان 
 همان نان است و ش��اطر همان ش��اطر، تنها یک چیز تغییر کرده و 

آن هم   قیمت ها است.
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ظاهرا قرار اس��ت فردوسی پور 
مجری جشنواره فیلم فجر شود 
. البته خیلی ه��م نباید تعجب 
کرد.  با اتفاقاتی ک��ه اخیرا برای 
 خان��ه س��ینما پی��ش آم��ده و 

جنجال هایی که صورت گر فته، سینما به چهره هایی چون فردوسی 

پور نیاز دارد. همین طور که دارد 
پیش می رود یحتمل فردا پس 
فردا اعالم م��ی کنند که هیئت 
داوری جش��نواره فیل��م فجر را 
کسانی چون فردوسی پور و دکتر  

صدر و حاجی بابایی و افشین پیروانی تشکیل می دهند! 

س��ردار کرم��ي  دیروزگف��ت: 
ب��راي تأمین امنیت مس��افران 
در ای��ام ن��وروز 91 مجرمان��ي 
ک��ه پرونده ه��اي مک��رر دارند 
انتظام��ي  نی��روي  توس��ط 

کنترل مي ش��وند.ي تعداد این مجرمان را ح��دود 1200 نفر اعالم 
و خاطرنش��ان کرد: از آنجا ک��ه در ایام نوروز مس��افرت ها افزایش 

مي یابد، ب��ا برنامه خاصي که 
در نظ��ر داریم جه��ت فراهم 
ک��ردن آرام��ش مس��افران، 
تع��دادي از مجرمان به مراکز 
 ترک اعتیاد اجب��اري منتقل 
مي ش��وند.وی همچنین در مورد کنترل آس��یب هاي اجتماعي 

تصریح کرد: آسیب هاي اجتماعي 19 درصد افزایش دارند...

 فردوسی پور در سینما 
چه می کند؟

کنترل 1200 مجرم در ايام نوروز 
برای آرامش میهمانان اصفهان

ما وکیلیم ، قیم مردم نیستیم
عماد افروغ در برنامه پارک ملت سخنانی هشدارآمیز مطرح کرد.این استاد و نماینده 
 پیشین مجلس در بخشی از س��خنانش تصریح کرد: االن تفاسیری درباره »مردم« 
می بینیم که مردم واجد حقی نیستند و از سر تکلیف با آنها مواجه می شوند.وی در 
ادامه گفت:وقتی دوره هفتم برای نمایندگی مجلس ثبت نام نکردم عده ای درباره 
نیامدنم سئوال کردند، گفتم هر روز دیوار مصلحت کوتاه تر شده است و داریم مکانیزم 
 فعالی را که حکومتی نباش��د از دس��ت می دهیم و این ش��کاف دارد ما را به جایی 

می رساند که ما فراموش کنیم ما وکیلیم و قیم نیستیم.
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

نگرانی از جهانی نماندن نقش جهان 
          

تنها سه روزبرای اصالح برج جهان نما فرصت باقی است 
بعد از همه ماجراهاي س��ال هاي گذش��ته، با اولتیماتوم 
 دوباره یونس��کو درباره تخریب بیش��تر ب��رج جهان نما،

نگراني ها درباره قرار گرفتن میدان نقش جهان در فهرست 
3آثار تاریخي در معرض خطر دوباره زنده شد.

 پسر اصفهان 
 گلدن گلوب را

 در آغوش کشید 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
واحد مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه

موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان ستاد شبکه
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 50/000/000 ریال

نوع تضمين شركت در مناقصه: فیش واریزي یا ضمانتنامه معتبر بانکي
مدت تضمين شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکي سه ماه

تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1390/10/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 1390/11/10 
محل توزيع اسناد مناقصه:

1- شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه
2- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزش�کي اصفهان- روبروي دانش�کده پرستاري و مامایي- 

مدیریت امور فني دانشگاه
آخرین مهلت تحویل اس�ناد مناقصه از طریق پست پیشتاز: روز ش��نبه مورخ 1390/11/15 به آدرس: 
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزش��کي و خدمات بهداشتي درماني اس��تان اصفهان- ساختمان شماره یک 

دبیرخانه مرکزي- کدپستي 81746-73461
زمان و محل بازگشایي پیشنهادهاي رسیده: روز چهارش�نبه مورخ 1390/11/19 رأس ساعت 14 در 

ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکي
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

آگهي مزايده عموميم الف/ 16821
دو دستگاه سيلوسيمان

لوله هاي بتني پلي اتيلن دار، لوله هاي بتني ساده و شن شاه دانه ايي
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده کاالهاي زیر را مطابق جدول ذیل به 

فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/11/8
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/11/9

محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتي WWW.abfaesfahan.ir ، تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

5% مبلغ جاريفروش دو دستگاه سیلو سیمان90-4-392
پیشنهادي

مزایده فروش لوله هاي بتني پلي اتیلن دار،  90-4-393
5% مبلغ جاريلوله هاي بتني ساده و شن شاه دانه ایي

پیشنهادي



بهارس��تان نش��ینان خوب به یاد دارند، سال 
گذش��ته احمدی نژاد در اولین روز اسفندماه 
قانون بودج��ه را به الریجان��ی تقدیم کرد؛ در 
حالی که بر اس��اس قانون برنامه پنجم توسعه 
و آئین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی، 
دولت تا 15 آذر ماه هر سال مهلت دارد بودجه 
سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس 
ش��ورای اس��المی ارائه دهد که تاکنون بیش 
از 40 روز از این مهلت گذش��ته اس��ت. دولت 
در تالش اس��ت تا الیحه بودجه س��ال 91 را 

هر چه زودتر ب��ه مجلس ارائه کن��د و رئیس 
جمهور هم ق��ول داده که الیح��ه را در موعد 
مقرر و ب��ه موقع به مجلس تقدی��م کند؛ اما با 
توجه به انتخابات پی��ش روی مجلس، نگرانی 
 ها برای نحوه بررسی و تصویب الیحه بودجه و

 زمان بندی آن وجود دارد.
برخی از نماین��دگان مجلس م��ی گویند اگر 
دولت الیحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه 
کند و نمایندگان فرصت کافی برای بررس��ی 
الیحه داشته باش��ند، بر اس��اس روال قانونی 

الیحه، قبل از انتخابات مجلس مورد بررس��ی 
قرار می گیرد.

برخی نمایندگان هم م��ی گویند، در غیر این 
صورت مانند سال جاری، مجلس بودجه چند 
دوازدهم را به تصویب می رساند و مانند امسال 

دولت تنخواه می گیرد. 
براس��اس آن، دولت برای ماه اول یا دوم سال 
آینده برنامه ریزی می کند تا پس از انتخابات 
مجلس الیحه بودجه س��ال 91 را به تصویب 

برساند.

نارضایتی رئیس مجلس 
عل��ی الریجان��ی رئی��س 
مجل��س ارائ��ه دیرهنگام 
الیح��ه بودج��ه 91 را ب��ه 
مجلس تخلف عنوان کرده 
و گفته است: دولت تخلف 
کرده که بودج��ه را در 15 آذر به مجلس ارائه 
نکرده است و منطقی بود در همان زمان الیحه 
را ب��ه مجلس م��ی داد که ما فرصت بررس��ی 
داشتیم این رویه ها نادرست است و این تاخیر 

برای کشور ایجاد مشکل می کند.

مجلس اولتیماتوم داد 
اما معاون پارلمانی رئیس 
جمهور پس از پایان جلسه 
هیئت دول��ت اعالم کرده 
اس��ت: »الیحه بودجه 91 
هفت��ه دوم بهم��ن تقدیم 
مجلس می  ش��ود.بعد از تعطیالت هفته آینده 
مجلس شورای اسالمی، الیحه بودجه سال 91 
را تقدیم مجل��س می کنیم«.س��یدمحمدرضا 
میرتاج الدینی افزوده است:» مجلس ثابت کرده 
است که همیشه کارها را به صورت فوق  العاده و 
با برنامه ریزی و گاهی به صورت فوریتی بررسی 
می کند و م��ی  تواند ب��ه نتیجه برس��د و از آن 
تاریخی که الیحه را تقدی��م مجلس می کنیم 
حداق��ل ح��دود 50 روز تا پایان س��ال فرصت 

دارد.« 

نفت مشکل اصلی دولت است 
هفته گذش��ته نیز رحیم 
ممبین��ی مع��اون بودجه 
معاون��ت برنام��ه ریزی و 
نظارت راهب��ردی رئیس 
جمه��وری با حض��ور در 
کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
از اع��الم آماده ش��دن الیحه بودجه س��ال 91 
برای ارائه به مجلس خبرداده اس��ت.بر اس��اس 
 توضیح��ات ممبین��ی، ج��داول درآمده��ا و

 هزینه ه��ای الیحه بودجه س��ال 1391 آماده 
شده است و تنها مشکل الیحه بودجه برای ارائه 
نهایی به مجلس، تعیین قیمت نکردن هر بشکه 

نفت و دالر در الیحه بودجه است.

ابوترابی ماموریت گرفت 
تاخی��ر دول��ت در ارائ��ه 
الیحه بودجه باعث شد که 
مجلس��یان ،ابوترابی عضو 
هیئت رئیس��ه مجلس را 
مام��ور پیگی��ری موضوع 
الیحه بودجه سال آینده کنند.به احتمال زیاد، 
مجلس قصد دارد الیحه بودجه س��ال آینده را 
بعد از انتخابات به صح��ن علنی مجلس ببرد تا 
آن را تا 30 اسفند ماه مورد بررسی قرار دهند و 
تا قبل از پایان سال، الیحه بودجه 91 به دولت 
واگذار ش��ود.اما شرایط امس��ال مجلس با سال 
های دیگرمتفاوت اس��ت، اگر فرضا دولت در 8 
بهمن ماه سال جاری، الیحه بودجه را به مجلس 
ارائه دهد، با توجه به برگزاری انتخابات در تاریخ 
12 اسفندماه، به احتمال زیاد برگزاری جلسات 
کمیسیون تلفیق، مستمر و جدی نخواهد بود.  
برخی نمایندگان مطرح می کنند ،تصور غلطی 
در دولت وجود دارد که اگر مجلس در بررس��ی 
الیحه بودجه فرصت کمی داش��ته باشد الیحه 
مورد نظر دولت را بدون کم و کاست و با عجله به 
تصویب خواهد رساند. اما مجلس سال گذشته 
با تصویب چند دوازده��م بودجه به دولت ثابت 
کرد که با عجله و بدون کارشناسی ،الیحه بودجه 

را تصویب نخواهد کرد.

تصویب الیحه چند دوازدهمی
س��بحانی نیا عضو هیئت 
رئیسه مجلس با اشاره به 
تاخیر دولت در ارائه الیحه 
بودجه به مجلس، با توجه 
به اینکه انتخابات مجلس 
در پیش اس��ت، از احتمال تصوی��ب الیحه به 

صورت چند دوازدهمی خبرداد.

داستان مجلس و بودجه هنوز هم ادامه دارد 

شمارش معکوس برای دولت آغاز شد 

این روزها در حالی که مجلس هشتم روزهای پایانی را س�پری می کند و نمایندگان هر بار بیش از دفعات 
گروه 
قبل با دولت همراه ش�دند،تاخیر دولت در ارائه الیحه بودجه 91 به مجلس ب�رای تصویب همچنان مورد سیاست 

اعتراض بسیاری از نمایندگان اس�ت.  دامنه این نارضایتی های پی در پی این بار از شخص رئیس مجلس 
آغاز و تا دورترین حوزه ها و کرسی ها را در نوردیده است چرا که مهلت 50 روزه مجلس به دولت برای الیحه 
وارد مرحله شمارش معکوس شده است.  نگرانی های مالی قانونگذاران طی روزهای سرد زمستان در حالی 
افزایش می یابد که نمایندگان موافق و مخالف ترجیح می دهند در روزهای پایانی دوره نمایندگی الیحه بودجه سر بر بالین آرامش 

بگذارد تا نامزد ها با خیال آسوده تری واردرقابت های انتخاباتی شوند.

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس :

اعزام به عمره مفرده در 2 گروه 

ملک محمدی ، رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس گفت: »برای 
اینکه تعداد زائران بیش��تری در هر س��ال بتوانند از امکان تشرف به 
عمره برخوردار شوند، می توان مدت زمان حضور عمره گزاران در این 
سفر را کاهش داد و یا زائران را در قالب 2 گروه زمانی مختلف به این 

مناسک اعزام کرد.«
 وی  اظهار داش��ت: می توان برای بخش��ی از اعزام های عمره مفرده 
مدت زمان 7 روز را در نظر گرفت چرا که بسیاری از زائران بر اساس 
سنت و به قصد زیارت آمادگی دارند که در یک فرصت زمان کوتاه تر 
به عمره مشرف شوند. البته در کنار آن اعزام های عمره با زمان فعلی 
را نیز می توان حف��ظ کرد. درباره احتمال گنجاندن تمامی اس��امی 
ثبت نام کنن��دگان عمره در س��ال جاری در لیس��ت اع��زام و ایجاد 
لیست های انتظار 11 س��اله متذکر ش��د: »ثبت نام عمره مفرده به 
اندازه میزان ظرفیت کش��ورمان نسبت به ایجاد لیست های طوالنی 
انتظار اعزام به عمره ترجیح دارد. اما از طرفی نیز استقبال مردم برای 

ثبت نام عمره مفرده بسیار باال است.«

مشاور ویژه رهبر انقالب :

نامه اوباما حرف تازه ای ندارد

علی اکبر والیتی  در خص��وص تحریم نفتی ایران از س��وی اتحادیه 
اروپا اظهار داش��ت: ایران می تواند به راحتی نفت خود را بفروش��د و 
همواره درخواست از ایران برای خرید نفت بیش از حد انتظار است.به 
گزارش مهر، ر والیتی در حاشیه همایش زنان اصولگرای جبهه متحد 
اصولگرایان با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اش��اره به هدف اصلی 
جبهه متحد اصولگرایان که نزدیک ش��دن گروه ه��ا و مجموعه های 
اصولگرا با یکدیگر است، اظهار داشت: ممکن است مجموعه هایی که 
به هم نزدیک می شوند صد در صد آرایش��ان منطبق با هم نباشد. اما 
تا همین اندازه که به هم نزدیک ش��ود مطلوب است. والیتی در ادامه 
افزود: جریان های اصولگرا باید از نقد یکدیگر بپرهیزند و هر کس که 
پایبندیش به اصول و ارزش های اسالمی بیشتر باشد و در عمل نیز این 
را نشان دهد مردم می توانند به این نامزد رای دهند.مشاور ویژه مقام 
معظم رهبری همچنین در پاس��خ به سئوال دیگری در خصوص نامه 
اوباما به رهبری و پاسخ نامه وی، گفت: این نامه حرف تازه ای ندارد و 

پاسخ این نامه را مسئوالن باید بدهند.

رئیس جمهور :

مشایی میراث را متحول کرد 

مراس��م تودیع رئیس س��ازمان میراث فرهنگی با حض��ور محمود 
احمدی نژاد رئی��س جمه��ور، حمیدبقایی مع��اون اجرایی رئیس 
جمهور و بدون حضور روح اهلل احمدزاده کرمانی رئیس س��ابق این 
برگزار ش��د. رئیس جمهور با بیان اینکه گذش��ته یک ملت مبنای 
تهدید درس��ت یک ملت از وقای��ع و پیچ و خم های تاریخی اس��ت، 
تصریح کرد: نمی شود گذش��ته یک ملت را پاک کرد.رئیس جمهور 
همچنین یادآور شد: »از زمانی که مشایی به این سازمان آمده ، این 
سازمان متحول ش��د و حتی در بعضی از بخش ها به اندازه 50- 60 
سال قبل کار انجام شده است.« احمدی نژاد در همین زمینه افزود: 
»مشایی با آن نگاه فرهنگی که دارد در سازمان میراث کار کرد. البته 
برخی ها از نگاه فرهنگی وی خوشش��ان نمی آید که اش��کالی ندارد 
ولی باید منطقی برخورد شود. چرا که نفی و رد در فرهنگ ایرانی و 
اس��المی ما جایگاهی ندارد و ایران همواره کانون آزاد اندیشی بوده 
است. دانشمندان و علمای ما وقت می گذاشتند و دنیا را می گشتند 

تا ببینند چه کسی حرف و اندیشه جدیدی دارد.

اخبار کوتاه

تنظیم  کتاب براساس 
جنسیت دانش آموز

هشدار به دولت برای 
تعقیب  قضایی 

 وزی��ر آم��وزش و پ��رورش از مناس��ب س��ازی فضاهای آموزش��ی، 
 آم��وزش، تربی��ت و کتابه��ای درس��ی براس��اس جنس��یت 
دانش آموزان خبر داد و گفت: » این موضوع در بند 14/2 سند تحول 
بنیادین آمده اس��ت«. وی با بیان اینکه پیش از این عنوان کرده بود 
70 موضوع در آموزش و پرورش پیگیری می ش��ود، اظهار کرد:» اما 
امروز عنوان می کنم که بیش از 100 موضوع به طور همزمان در این 
وزارتخانه دنبال می شود  . « وزیر آموزش و پرورش از به کارگیری نیرو 
در بخش های مورد نیاز خبر داد و گفت: »هن��گام ورودم به آموزش 
و پرورش 4هزار و 700 پس��ت اداری در وزارتخانه وجود داش��ت که 
هم اکنون به کمتر از 2 هزار عدد رسیده اس��ت. چرا که معتقدیم در 
بخشهایی همچون آموزش و پرورش استثنایی باید افزایش نیرو داشته 
باشیم.وی همچنین  گفت: » بحث هوشمند سازی مدارس را از سال 
تحصیلی گذشته شروع و هدف گذاری کرده ایم که 20 هزار مدرسه 

را باید تا اول مهرماه سال 91 مجهز کنیم.

مصباحی مقدم ، رئیس کمیس��یون ویژه مجلس شورای اسالمی گفت: 
»خدای نکرده اگر دولت بخواهد تعهدی بدون تامین منبع مالی ایجاد 
کند ، خالف قانون وعقل است و از نظر قضایی قابل تعقیب است. من به 
دولت هشدار می دهم که موضوع قابل تعقیب است.«رئیس کمیسیون 
ویژه مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین ش��ده 
باش��د خالف قانون و عقل است، به دولت هش��دار داد در صورت ایجاد 
چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی می شود.وی از ارائه گزارش 
کمیسیون ویژه از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها به هئیت 
رئیسه مجلس برای قرائت در صحن پارلمان و رای گیری برای آن خبر 
داد.مصباحی مقدم گفت:  »این گزارش دو هفته دیگر در صحن مجلس 
قرائت می ش��ود. این گزارش طبق ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی در صحن مجلس بررسی و در صورت رای مجلس به آن، 

این تخلفات برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می شود.«

اخبار ویژه

چهره روز
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2 استفاده از همه ابزارها برای مقابله 
با تهدیدات

سرلشکر سید یحیی صفوی 
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا  

تنگه هرمز یک گذرگاه اس��تراتژیک، ه��م برای تج��ارت جهانی، هم 
برای انرژی جهان اس��ت. از این تنگ��ه 15 تا 17 میلیون بش��که نفت 
خارج می ش��ود و ایران  به 
همین دلیل تضمین کننده 
امنیت انرژی جه��ان بوده 
و این امنی��ت را یک امنیت 
دس��ته جمعی می داند. اگر 
خطراتی متوجه ایران شود، 
از ابزارهای مختلف سیاسی 
و غیره برای دف��اع از منافع 
خود استفاده خواهیم کرد. 

 پرتاب ماهواره ایرانی در دهه فجر 
امسال

وحیدی ، وزیر دفاع از افتتاح چند پروژه 
نظامي و همچنین پرتاب ماهواره در ایام 
دهه فج��ر امس��ال خب��ر داد. وي ارائه 
اطالعات بیشتر در مورد این پروژه هاي 
ماهواره اي را به زمان آینده موکول کرد و 
افزود: » تالش داری��م که حداقل یکي از 
پروژه هاي پرتاب ماهواره را در ایام دهه 
فجر به انجام برس��انیم. وی همچنین با 
بیان اینکه هواپیماهای جدید گشت دریایی در حال تولید است، گفت: 
»امیدواریم بتوانیم در یک فرصت مناس��ب که ش��اید همزمان با دهه 

مبارک فجر باشد، این هواپیماها را رونمایی کنیم.«

مطالبه 1.75 میلیارد دالری ایران 
از آمریکا

 رویترز طی گزارشی با اش��اره به بلوکه 
ش��دن 1.75 میلیارد دالر دارایی بانک 
مرکزی ایران توس��ط دول��ت آمریکا از 
ت��الش  آمریکایی ها برای مص��ادره این 
مبلغ به عن��وان غرامت حادث��ه انفجار 
پایگاه آمریکا در لبن��ان خبر داد. وجود 
این 1.75 میلیارد دالر در یکی از شعب 
سیتی بانک در نیویورک که توسط  یک 
بانک لوکزامبورگی سپرده گذاری ش��ده بود، در سال 2008 افشا شد. 
 یک دادگاه آمریکایی در واکنش به ادع��ای بازماندگان و خانواده های

 کشته شدگان بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در بیروت در سال 
1983، دستور بلوکه کردن این پول را صادر کرد. این افراد مدعی بودند 
که ایران در این انفجار دس��ت داش��ته و بای��د 2.65 میلی��ارد دالر به 

بازماندگان و خانواده های قربانیان این حادثه غرامت پرداخت کند.

 استفاده از دلفین برای 
مقابله با ایران

تیم کیتین ک��ه در زمان جن��گ عراق، 
فرمان��ده یگان پنج��م دریای��ی آمریکا 
مس��تقر در بحرین ب��ود، در مصاحبه با 
»فاکس نی��وز« آمریکا گفته اس��ت: در 
صورت��ی ک��ه ای��ران، تنگ��ه هرم��ز را 
مین گذاری کند، بهترین س��الح آمریکا 
ب��رای مقابل��ه ب��ا ای��ران، اس��تفاده از 
دلفین ه��ای آم��وزش دی��ده ارت��ش 
آمریکاس��ت. وی به این ش��بکه گفته اس��ت:» دلفین ه��ا مهارت های 

فوق العاده ای در پیدا کردن اهداف مشخص در زیر آب دارند.« 
او ادامه داده اس��ت: در جنگ علیه عراق، آخرین باری بود که آمریکا از 

این دلفین های آموزش دیده استفاده کرد. 

 صالحیت مطهری ، کاتوزیان 
و تهرانی تایید شد

نام س��ه نامزدی که ابتدا توس��ط هیئت 
اجرایی انتخابات تهران رد صالحیت شده 
بودن��د،  ب��ه عن��وان نامزده��ای تایید 
صالحیت شده، به شورای نگهبان ارسال 
ش��د.نام علی مطهری، علی عباس��پور 
تهران��ی و حمیدرض��ا کاتوزی��ان در 
میان858 نامزدی اس��ت که از س��وی 
وزارت کش��ور برای بررس��ی صالحیت 
نهایی به شورای نگهبان ارسال شده اس��ت.پیش از این هیئت اجرایی 
انتخابات تهران، افراد مذکور را به دلیل نداشتن التزام به اسالم یا والیت 
فقیه رد صالحیت کرده بود. باتوجه به اینکه مطاب��ق قانون انتخابات، 
هیئت های اجرایی موظفند اسامی کلیه تاییدشدگان، رد صالحیت شده 
ها و عدم احراز صالحیتی ها را برای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
ارسال کنند معلوم نیست نام این سه نماینده مشهور در کدام فهرست 
برای شورای نگهبان ارسال شده است. مطابق قانون، نظر نهایی در باره 

صالحیت نامزدهارا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می دهد.

 



سردار كرمي در نشست مطبوعاتي  خود گفت: 
براي تأمين امنيت مسافران در ايام نوروز 91 
مجرماني كه پرونده هاي مكرر دارند توس��ط 

نيروي انتظامي كنترل مي شوند.
وي تعداد اي��ن مجرمان را ح��دود 1200 نفر 
اعالم و خاطرنش��ان كرد: از آنجا ك��ه در ايام 
نوروز مس��افرت ها افزايش مي ياب��د، با برنامه 
خاصي ك��ه در نظ��ر داري��م، جه��ت فراهم 
كردن آرامش مس��افران، تعدادي از مجرمان 
 ب��ه مراك��ز ت��رك اعتي��اد اجب��اري منتقل 

مي شوند.
فرمانده ني��روي انتظامي اس��تان اف��زود: در 
مجموع اين مجرم��ان در ايام ن��وروز به طور 
كامل تحت نظر پليس هس��تند تا مس��افران 
 از امنيت��ی بهتر از س��ال گذش��ته برخوردار

 شوند.
سردار كرمي همچنين در مورد كنترل آسيب 
ه��اي اجتماع��ي تصري��ح كرد: آس��يب هاي 
اجتماع��ي 19 درصد افزايش دارن��د، ولي در 
مقايس��ه با ابتداي س��ال بي��ش از 25 درصد 

كاهش داشته ايم.
وي به طرح جامع پيش��گيري از آس��يب هاي 
اجتماع��ي اش��اره و خاطرنش��ان ك��رد: اين 
ط��رح در چندين مكان اجرا ش��ده اس��ت اما 
 رونمايي از كل طرح در دهه فجر انجام خواهد

 شد.
فرمان��ده انتظام��ي اس��تان ب��ا اش��اره ب��ه 
اين ك��ه 75 درص��د مجرم��ان معتادن��د، 
خاطرنش��ان ك��رد: اقدامات��ي ب��راي درمان 
اين اف��راد انجام ش��ده. ب��ه طوري ك��ه براي 
 هر نفر 60 ه��زار تومان به كمپ ه��ا پرداخت

 مي شود.
س��ردار كرمي در خصوص ظرفيت زندان نيز 
گفت: توس��عه زندان ه��ا به نس��بت جمعيت 
مجرمان ص��ورت نگرفته اس��ت ك��ه جبران 
اين كمب��ود ي��ك حرك��ت اساس��ي و زمان 
مي طلب��د. وي اف��زود: 7 ميلي��ارد و 500 
مليون توم��ان ب��راي بحث مذك��ور از طريق 
 س��تاد مبارزه با مواد مخدر اعتبار داده ش��ده

 است. 
در اس��تانداري ه��م اي��ن موض��وع مطرح و 

تصميماتي گرفته شده و اينجاست كه زندان 
هم بايد حركتي انجام دهد.

فرمان��ده انتظام��ي اس��تان همچني��ن از 

بهره ب��رداري از تنديس ني��روي انتظامي در 
22 بهمن ماه جاري خبر داد و اعالم كرد: اين 
مجموعه در انتهاي بزرگراه ش��هيد آقابابايي 

در حال س��اخت اس��ت كه ف��از اول آن در 4 
هكتار ساخته شده و قرار اس��ت از اين طريق 
به كاركنان نيروي انتظامي و خانواده هايشان 

خدمات دهي شود.
وی درب��اره انتخاب��ات نهمي��ن دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی گف��ت: ب��رای حفاظ��ت 
از صن��دوق ه��ای آراء نزدي��ك ب��ه ۸ ه��زار 
نف��ر محاف��ظ درنظرگرفته ش��ده اس��ت. به 
گفت��ه كرمی پليس موظف اس��ت براس��اس 
 قان��ون ب��رای ه��ر صن��دوق 2 محاف��ظ قرار

 دهد.
كرمی اف��زود: همچنين به منظ��ور حفاظت 
از مراكز اجرايی و س��تادهای نظارتی اس��تان 
نيروهای ويژه ای آم��وزش و به خدمت گرفته 

می شوند.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان تاكيد كرد: 
پليس آمادگی كامل ب��رای برگزاری انتخابات 
سالم همراه با مش��اركت حداكثری مردم در 
فضايی سرشار از نظم و امنيت را خواهد داشت.

س��ردار كرم��ي در بخ��ش ديگ��ر جلس��ه به 
خدمات پليس گردشگري اشاره كرد و افزود: 
در هش��ت ماهه نخست امس��ال ۸600 نفر از 
گردش��گران خارجي از اين پلي��س خدمات 
دريافت كردند و آن طور كه از س��وي ميراث 
فرهنگ��ي و گردش��گري به ما اطالع رس��اني 
 ش��ده نقش اي��ن پليس بس��يار مثب��ت بوده

 است.
وي ضم��ن بي��ان اين ك��ه اي��ن گون��ه چهره 
پليس اصفه��ان در نظر گردش��گران خارجي 
درخش��ان به نظر مي رس��د گفت: در گذشته 
با تبليغ��ات س��وئي ك��ه از ط��رف بيگانگان 
انج��ام مي گرفت مرت��ب اين مطل��ب عنوان 
مي ش��د كه پليس ب��ه زبان خارجي مس��لط 
 نيس��ت، يا اين كه به درس��تي خدم��ات ارائه

 نمي دهد. 
در حالي كه ب��ا راه اندازي پليس گردش��گري 
عك��س اي��ن موض��وع اثب��ات ش��د. فرمانده 
انتظامي اس��تان به بح��ث پليس پ��ارك نيز 
اش��اره و خاطرنش��ان كرد: اين ط��رح در 10 
پارك به صورت مس��تقيم اج��را و در مبارزه 
با مواردي ش��امل قمارب��ازي، توزي��ع مواد و 
نزاع و درگيري ت��ا حدود زي��ادي موفق بوده 
 و به ط��وري كه اين جرايم به حداقل رس��يده

 است.

کتاب

خبر

خبر روز

خبر

سردار کرمی از 
سیر نزولی جرایم  

و  تلفات ناشی از 
تصادفات طی 

۹ ماهه اول سال 
جاری در استان 

اصفهان خبر داد.

215 ایستگاه رادیویی استان 
اصفهان را پوشش می دهد

 قرعه کشی ثبت نام جدید 
عمره مفرده فردا اعالم می شود

باغ فرایبورگ در پارك ناژوان 

چهره روز
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افزایش کتابخانه های نابینایان به 

50 عدد تا پایان سال
غالمرضا ياوري

مديرکل کتابخانه های استان اصفهان
پيش از اي��ن تنها كتابخانه 
ولی عص��ر ارائ��ه كنن��ده 
كتاب های وي��ژه نابينايان 
ب��ود ام��ا اكن��ون 24 باب 
كتابخان��ه در اي��ن ارتباط 
مشغول فعاليت هستند كه 
تا پايان س��ال ب��ه 50 باب 
افزايش می ياب��د. در هفته 
كتاب امس��ال 690 عنوان 

كتاب گويا آماده شده و برای اس��تفاده نابينايان به كتابخانه های مركزی 
شهرستان ها فرستاده شده است. ورودی ويژه ای در بعضی كتابخانه ها برای 
اين افراد آماده سازی شده و ديگر اقدامات و آماده سازی بقيه كتابخانه ها نيز 
سال آينده با بودجه 91 محقق می شود. اكنون نهاد كتابخانه های كل كشور 
در حال ديجيتال سازی كتاب هاست و به محض اينكه كار ديجيتال سازی 
آنها تمام شود تمام كتابخانه ها و كاربران با دسترسی به شبكه اينترنت حتی 

از منزل قادر به استفاده از آن هستند.

مديركل صدا و سيمای مركز اصفهان گفت: 215 ايستگاه راديويی اف ام و دو 
ايستگاه راديويی ای  ام كل استان اصفهان را پوشش می دهد.

علی كلباسی در گفتگو با خبرنگار فارس با بيان تاريخچه تاسيس راديو اصفهان 
اظهار داشت:  ايستگاه راديويی حبيب آباد در سال 60 راه اندازی شد و در سال 

79 با افزايش قدرت پوشش آن به 99 درصد رسيد.
 وی ادامه داد:  در س��ال ۸7 با افزايش ارتفاع آنتن پوشش راديويی در استان 
اصفهان به صد در صد رسيده است.مديركل صدا و سيمای مركز اصفهان با 
ذكر اين مطلب بيان داشت: در حال حاضر 215 ايستگاه راديويی اف  ام و دو 

ايستگاه راديويی ای  ام كل استان اصفهان را پوشش می دهد.
وی در ادامه از ديگر اقداماتی كه صدا و سيمای مركز اصفهان انجام می دهد، 
تصريح كرد: در راستای گسترش ش��بكه های تلويزيونی، با اختصاص مبلغ 
600 ميليون ريال، سه دستگاه فرس��تنده تلويزيونی در شهرستان سميرم 
به بهره برداری رسيد.كلباس��ی با بيان اين مطلب اضافه كرد: بر اين اس��اس 
شبكه های قرآن، آموزش و خبر در شهر كمه و سيور از توابع شهرستان سميرم 
قابل دريافت است و از اين پس، اهالی تحت پوشش می توانند برنامه های اين 

شبكه ها را بر روی كانال های هشت، 12و 15 با كيفيت خوبی دريافت كنند.

معاون سازمان حج و زيارت استان اصفهان از قرعه كشی ثبت نام جديد عمره 
مفرده در 2۸ دی ماه سال جاری به صورت سراسری خبر داد.

علی زاهدی در گفتگو با فارس  با اش��اره به آخرين وضعيت ثبت نام عمره 
مفرده اخير اظهار داشت: ثبت نام عمره مفرده ای كه به تازگی توسط بانك 
ملی و ملت صورت گرفت، از استقبال خوبی در استان اصفهان برخوردار بود 

و تعداد زيادی متقاضی ثبت نام كردند.
وی با بيان اينكه كه پيگيری هايی از سوی اين سازمان برای آمار ثبت نامی 
عمره مفرده صورت گرفته اس��ت، افزود: هنوز آماری از س��وی بانك های 

اصفهان مبنی بر تعداد دقيق افراد ثبت نامی اعالم نشده است.
معاون سازمان حج و زيارت استان اصفهان در پاسخ به اين سؤال كه آيا طبق 
شنيده ها تعداد محدودی از ظرفيت ثبت نام شدگان به خانه خدا می روند، 
افزود: ما هم از طريق رسانه ها شنيده ايم كه كمتر از ظرفيت ثبت نامی به خانه 
خدا اعزام می شوند، اما هنوز حرف قطعی در اين مورد كه به بقيه افراد سود 

پول و يا پول كامل برگشت داده خواهد شد ابالغ نشده است.
وی تصريح كرد: 2۸ دی ماه قرعه كشی های جديد برای سه ميليون نفر و به 
صورت سراسری اعالم می شود. زاهدی هم چنين در مورد اعزام زوج های 
جديد به حج عمره گفت: هنوز ابالغيه و دستورالعمل از سوی سازمان حج 
اعالم نشده اس��ت.وی ادامه داد: سال گذشته در دفاتر زيارتی حج ثبت نام 
صورت و در صورت داشتن ظرفيت و شرايط زوج ها مشرف می شدند كه اگر 

متقاضی زياد بود قرعه كشی صورت می گرفت.

معاون هماهنگي امور مناطق و سازمان هاي شهرداري اصفهان اعالم كرد: 
اوايل س��ال آينده عمليات اجرايي احداث باغ فرايبورگ در پارك طبيعی 

ناژوان آغاز مي شود.
به گزارش ايمنا، مهندس مهدي جمالي نژاد با اعالم اين خبر گفت: براساس 
چهارچوب تفاهم نامه های خواهرخواندگی اصفهان و فرايبورگ مقررشده 
منطقه ای تفريحی در اين دوش��هر، باغ آلماني در اصفهان و باغ ايراني در 

فرايبورگ احداث شود.
وي تصريح كرد: محل احداث باغ آلماني در منطقه ناژوان پيش بيني شده 
است. معاون هماهنگي امور مناطق و س��ازمان هاي شهرداري اصفهان با 
 تاكيد بر اين كه ايجاد همدلي، انسجام و تفاهم بين اصفهان و فرايبورگ از 
مهم ترين اهداف احداث دو باغ است، تصريح كرد: جانمايي احداث باغ ايراني 

در فرايبورگ نيز انجام و اوايل سال آينده نيز اجرايي مي شود.
جمالي نژاد اظهار داشت: احداث باغ آلماني در منطقه ناژوان نيز در ابتداي 

سال آينده از سوي معاونت خدمات شهري انجام مي شود.
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وقتي حناي خودي ها رنگ ندارد
 ش��ايد س��اخته ش��دن برج جه��ان نم��ا روي 
خرابه هاي كاروانسراي »تحديد« سرنوشت آن 
را اينقدر پرتنش كرده اس��ت و ساخته شدنش 
اينقدر تاثير منفي و ماجرا دارد. شايد اسمي كه 
برايش انتخاب ش��د، باعث شد تا اينقدر جهاني 
ش��ود. هرچند اگر مس��ئوالن ش��هرداري سال 
 75، زماني كه طرح س��اخت اين برج را تصويب 
مي كردند، كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي 
را در جريان گذاش��ته بودند يا به مخالفت هاي 
بعدي آنان توجه مي كردند، هيچك��دام از اين 

اتفاقات نمي افتاد و مجبور نمي شدند چند سال 
بعد به خاطر نظر كارشناس��ان خارجي ميراث 
فرهنگي و تاريخي، هزينه اضافه متحمل شوند 

تا ساخته خودشان را خراب كنند. 

همه چیز از پله سوم مسجد شیخ 
لطف اهلل شروع شد

نام برج جهان نما زماني مطرح شد كه بازرسان 
يونسكو در سال ۸0 به نقش جهان آمدند و از پله 
سوم مسجد شيخ لطف اهلل، انتهاي برج جهان نما 
را از ميدان نقش جهان ديدند و اعالم كردند خط 

آسماني و منظر تاريخي و فرهنگي ميدان نقش 
جهان مخدوش شده است و در صورتي كه دولت 
ايران برج جهان نم��ا را كوتاه نكند، ميدان نقش 
جهان كه سال 135۸ ثبت جهاني شده است، در 

فهرست ميراث در خطر قرار مي گيرد.
نقش جهان آنقدر معروف و محبوب بود كه همه، 
از رسانه ها تا مردم نگران شوند. بزرگترين ميدان 
جهان با يك برج تازه ساز تجاري تهديد شده بود 
و ممكن بود اين عنوان را از دس��ت بدهد. با اين 
وجود، تذكر يونسكو جدي گرفته نشد، تا اينكه 
گروهي از متخصصين برنامه ريزي شهري فرانسه 

به همراه كارشناساني از ايكوموس ) انجمن بين 
المللي س��ايت ها و بنا هاي تاريخ��ي ( از طرف 
كميته ميراث جهاني )WHC ( در مرداد سال 
۸1 دوب��اره به اصفهان آمدن��د و راي به تخريب 
چهار طبقه از برج جهان نما دادند. يونس��كو به 
ايران دو س��ال فرصت داد تا در م��ورد وضعيت 
حفاظتي ميدان نقش جهان اقدام كند و گزارش 

آن را براي اين سازمان بفرستد.
نگراني مردم و اعتراض فع��االن فرهنگي ادامه 
داشت، ولي اقدام عملي انجام نمي شد. تا اينكه 
اوايل بهمن ۸4 مدير كل يونسكو به اصفهان آمد 
و اعالم كرد تهديدشان جدي است و ايران بهتر 
اس��ت اقدام جدي در اين مورد انجام دهد. سيد 
محمد خاتمي، رئيس جمه��ور وقت، موضوع را 
در سفر به فرانس��ه و مالقات با مديركل يونسكو 
پيگيري كرد. نتيجه اين ش��د كه در نامه اي به 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري 
نوشت: »از صحبت هايي كه با مدير كل سازمان 
يونس��كو داش��ته ام اين گونه به نظر مي آيد كه 
يونسكو تنها در صورت تعديل برج جهان نما به 

موضوع ميدان نقش جهان پايان مي دهد.«
بعد از اين نامه بود كه مس��ئوالن كمي جدي تر 
شدند و از يونسكو مهلتي ش��ش ماهه گرفتند. 
س��رانجام س��ال ۸4 دو طبقه برج تخريب شد. 
ماجرا ظاهرا تمام شده بود و ديگر اسمي و خبري 
از اين برج كه در مدت چهار سال به اندازه ميدان 
 نقش جهان معروف و خبرس��از ش��ده بود ديده

 نمي شد. تنها وقتي كس��ي از خيابان چهارباغ 
اصفهان و ميدان امام حسين رد مي شد، برج نيمه 
كاره اي را مي ديد كه آنقدر كه بايد، رونق نداشت. 

جهان نما کوتاه نمي آید
كارشناسان يونسكو فراموش نكرده بودند كه قرار 
بود چهار طبقه از برج تخريب نشود و نه دو طبقه. 
به همين دليل دوباره به دولت ايران هشدار دادند 
كه بايد برج تعديل شود. در غير اينصورت داستان 

شش سال قبل دوباره تكرار مي شود.
 اين بار، پايان دي ماه، مهلت اي��ران براي اقدام 
است. براساس قطعنامه يونسكو برج جهان نما 
بايد از س��مت ميدان نقش جه��ان 24 متر و از 
سمت خيابان چهارباغ 12 متر كوتاه شود. اتفاقي 
كه به گفته معاون ميراث فرهنگی سازمان ميراث 
فرهنگی، اگر به موقع نيفتد،عالوه بر سرنوشت 
تلخ ميدان نق��ش جهان، پرون��ده ثبت جهانی 

مس��جد جامع اصفهان را نيز تحت الشعاع قرار 
مي دهد.

مس��ئوالن اصفهان گفته اند كوت��اه كردن برج 
س��ه ميليارد تومان هزينه دارد و قرار شده نهاد 
رياس��ت جمهوری، س��ازمان ميراث فرهنگی 
و اس��تانداری اصفه��ان هر كدام ي��ك ميليارد 
 تومان به حس��اب ش��هرداری اصفه��ان واريز 

كنند.
 م�عاون عمرانی اس��تاندار اصفهان اعالم كرده 
س��ازمان ميراث فرهنگی دو سال پيش به وعده 
خود عمل كرده است. 23 دي اعالم شد استاندار 
اصفهان دس��تور پرداخت يك ميليارد تومان به 

شهرداری را داده است.
 معاون ميراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی 
ديروز وعده تخريب ستون های طبقه سوم برج 
جهان نما را داده اس��ت و گفته طب��ق توافقات 
ص��ورت گرفته مق��رر ش��د، حذف اس��كلت و 
س��تون های باقی مانده در اولوي��ت برنامه های 

مديريت شهری استان قرار گيرد.

در اين فرص��ت اندك باقي مانده راهي نيس��ت 
جز اينكه منتظر رس��يدن 30 دي بود و ديد آيا 
سرانجام سايه برج جهان نما از ميدان نقش جهان 

كم مي شود يا نه.

تنها سه روز برای اصالح برج جهان نما فرصت باقی است

نگرانی از جهانی نماندن نقش جهان

براساس قطعنامه 
یونسکو برج جهان نما 

باید از سمت میدان نقش 
جهان 24 متر و از سمت 
خیابان چهارباغ 12 متر 

کوتاه شود. اتفاقي که 
به گفته معاون میراث 

فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی، اگر به موقع 
نیفتد،عالوه بر سرنوشت 
تلخ میدان نقش جهان، 

پرونده ثبت جهانی 
مسجد جامع اصفهان 
را نیز تحت الشعاع قرار 

مي دهد.

به نظر مي رسد سایه برج جهان نما به این راحتي از سر میدان نقش جهان کم نمي شود. بعد از همه ماجراهاي 
مهدیه
پالیزبان

سال هاي گذشته درباره این برج که با کم کردن ارتفاع آن تمام شده بود، با اولتیماتوم دوباره یونسكو درباره 
تخریب بیشتر برج، نگراني ها درباره قرار گرفتن میدان نقش جهان در فهرست آثار تاریخي در معرض خطر  
 دوباره زنده ش�د. هرچن�د این ب�ار کمتر از قب�ل درباره آن گفته ش�ده اس�ت و ماجرا در س�كوت پیش
 مي رود. تنها سه روز فرصت باقي است و مس�ئوالن قول اقدام به موقع داده اند. باید دید لقب بزرگترین 

میدان جهان براي نقش جهان شهرمان باقي مي ماند یا نه.

 فرمانده نیروي انتظامي استان اصفهان خبر داد:

کنترل 1200 مجرم در ايام نوروز ،برای آرامش میهمانان اصفهان

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در نشست خبری خود از کنترل مجرمان سابقه دار در نوروز خبر  الدن
داد. وضعیت زندان ها، عملكرد پلیس گردش�گری و انتخابات از موضوعات دیگری بود که س�ردار کرمی سلطانی

درباره آنها توضیح داد.



قیمت سوخت چند برابر شد
ارزیابی ها نش��ان می دهد قیمت قی��ر، هر تن 700هزار تومان ش��ده ؛ 
یعنی دو برابر شدن قیمت ها. معاون س��اخت و توسعه آزادراه ها گفت: 
»هزینه پروژه های آزادراه��ی افزایش پیدا کرده اس��ت و تامین منابع 
مالی تا حدودی زمان می برد.« حسن احمدی نوری اظهار داشت: »در 
برخی از پروژه های راه س��ازی افزایش قیمت ناش��ی از هدفمند کردن 
یارانه ها را داشتیم. این مس��ائل موجب شده است که هزینه های پروژه 
 باال رود و تامین منابع مالی آنه��ا زمانی ببرد«. وی با بیان این که قیمت 
سوخت 20 برابر شده است، یادآور شد: »با این حال، افزایش اعتبارات 

ساالنه را داریم.«

سکه 672 هزار تومان شد
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر گفت: 
هرقطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدید، دی��روز در ب��ازار آزاد 672 هزار 
تومان فروخته ش��د که در مقایسه با روز 
کاری گذشته، س��ه هزار تومان کاهش 
یافت.کشتی آرای افزود: نیم سکه در بازار 
آزاد نیز با هزار تومان افزایش نس��بت به 
پنجشنبه 22 دی، 333 هزار و ربع سکه 
همانند س��ه روز پیش،172 هزار تومان معامله شد. هر گرم طالی 18 
عیار بدون اجرت ساخت هم با 800 تومان افزایش 67 هزار و 500 تومان 

داد و ستد شد.

بردگی قابل قبول نیست
موضوع استاد� ش��اگردی که در پیش نویس پیشنهادی اصالح قانون 
کار دولت ذکر ش��ده بود، برای کارگران قابل قبول نیست و حذف شده 
است. غالمرضا خادمی زاده رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
با بیان این مطلب گف��ت:  »کارگران آنچه موجب رونق کس��ب و کار و 
تولید باشد می پذیرند، هرچند که در ظاهر با منافع آنان مغایر باشد. اما 
این موضوع به منزله بردگی بوده و برای کارگران قابل قبول نیست. در 
صورتی که سیاست افزایش واردات در دس��تورکار دولت باشد و تولید 
داخل به خطر بیفتد، این شرایط برای کارگران قابل قبول نیست و ناشی 
از سیاست های غلط اس��ت و نمی تواند در تعیین حداقل مزد کارگران 

تاثیر گذار باشد«.

واردكنندگان خودرو،مافیا  شدند
تخلفات عدیده، اقدام��ات غیرقانوني و 
س��ودجویي ش��رکت هاي وارد کنن��ده  
خودرو در حدي افزای��ش یافته که باید 
آنها را ب��ه ج��اي ش��رکت واردکننده، 
مافی��اي واردات خودرو نامی��د. رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان 
خودرو ته��ران، از تخلف ش��رکت هاي 
وارد کننده خودرو در عرضه  محصوالت، 
به قیمتي بیش از نرخ هاي مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان خبر داد. حسین اردوخاني با بیان این که شرکت هاي 
 وارد کنن��ده ب��ا عرض��ه  محص��والت ب��ه قیمتي بی��ش از ن��رخ هاي 
مصوب، موجب نابس��امانی در بازار ش��ده اند، گفت: مافی��اي واردات، 
خودروهایي را که چند ماه پیش با ارز دولتي وارد کرده، با نرخ ارز آزاد 
وارد بازار مي کند و براي این کار نیز از روش هایي همچون عرضه  خودرو 

از طریق واسطه ها به بازار بهره مي گیرد.

56 میلیون لیتر بنزین می سوزد
 میانگی��ن مصرف روزان��ه بنزین کش��ور ک��ه هفته های گذش��ته به 
 میزان قابل مالحظه ای کاه��ش یافته بود، در س��ومین هفته دی ماه

 با 2/4   درص��د افزایش ب��ه 56 میلی��ون و 400 هزار لیتر رس��ید.  بر 
اساس آمارهای رسمی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
مجم��وع مصرف بنزی��ن کش��ور در روزه��ای 17 ت��ا 23 دی به 395 
 میلیون و 200 هزار لیتر رس��ید که نس��بت به هفته پیش از آن )385 
میلیون و 900 هزار لیت��ر(، 9 میلیون و 300 ه��زار لیتر )2.4 درصد( 

افزایش یافته است.

نان هم��ان نان      ناهید 
اس��ت و ش��اطر شفیعی

 هم��ان ش��اطر، 
ی  فمن��د هد
یارانه  آرد و نان، نه ش��کل نانوایی ها را عوض 
کرد و نه حت��ی محصولی ک��ه می پزند. فقط 
پرونده افزایش نرخ این قوت الیموت را باز کرد 

که امسال برای دومین بار گران می شود.
از اواس��ط بهار، اطالعیه ای در نانوایی ها نصب 
ش��د که با اعالم قیمت های جدی��د انواع نان 
 و وزن چانه ه��ا از حذف یاران��ه آرد و نان خبر

 می داد. در برابر این ش��وک ناگهانی به سبد 
هزینه های خان��وار، دولت 5 ه��زار تومان به 
اندازه خری��د 10 قرص نان س��نگک به یارانه 
نقدی خانوارها اضافه کرد و قرار ش��د با بهبود 
کیفیت نان و ضایعات کمتر، از مصرف کننده 
حمایت ش��ود. اما اکنون و بعد از گذشت سه 
فصل، همه چیز به ظاه��ر، روال معمول خود 

را دارد؛ نان همان نان اس��ت و ش��اطر همان 
ش��اطر، تنها یک چی��ز تغییر ک��رده و آن هم   

قیمت ها است.

 شش�مین مصرف كنن�ده نان 
هستیم

نان برکت س��فره های ایرانی است و بر اساس 
آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی، 
ه��ر ایرانی در س��ال 165/2 کیلوگ��رم گندم 
مصرف می کند؛ آماری که ایران را در جایگاه 
شش��مین مصرف کننده گندم در جهان قرار 

می دهد.
اما سرانه جهانی مصرف گندم 167/5 کیلوگرم 
در س��ال اس��ت و این رقم برای کشورهای در 
حال توسعه 60/1 کیلوگرم و برای کشورهای 
توسعه یافته 97/3 کیلوگرم اعالم شده که در 
مقایس��ه با آن، مصرف گندم در ایران، بیش از 

دو برابر متوسط جهانی است.

 تنور گرانی روشن شد
در مقاب��ل این همه وابس��تگی س��فره ایرانی 
 ب��ه ن��ان، ب��ر کس��ی پوش��یده نیس��ت که 
مصرف کنندگان از کیفیت پخ��ت و نانوایان 
از هزینه هایی که روز به روز افزایش می یابد، 
راضی نیستند. برای درمان این چرخه بیمار، 
کارشناس��ان اقتصادی، ح��ذف یارانه گندم و 
آرد را پیشنهاد کردند و به این ترتیب از اوایل 
اردیبهشت ماه 90 ، قیمت هر قرص نان به طور 
متوس��ط بین 20 تا 28 درصد افزایش یافت.

در حالی که رئی��س اتحادیه صن��ف نانوایان 
اصفهان ای��ن افزایش قیمت را فق��ط با توجه 
به تحوی��ل آرد 380 به ج��ای250 تومانی به 
نانوایان دانست و گفت: »قیمت جدید تا زمانی 
دوام می آورد که هزینه ه��ای آب، گاز و برق 
گران نشود، چرا که در صورت افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي، قطعا قیمت نان بیش از این 

افزایش خواهد یافت.
 ن�ان تن�وری و ماش�ینی 125 

تومان
اما بر خالف اخباری که این روزها درباره تاثیر 
افزایش نرخ ارز بر خرید گندم و گران ش��دن 
قیمت آرد منتشر شده، عباس صابری در پاسخ 
به زاین��ده رود گفت: »قیمت های��ی که اوایل 
سال تصویب شد هنوز تغییری نکرده و بر این 
اس��اس نان تنوري گلي )با چانه 190 گرمي( 
125 تومان، نان ماش��یني دوار )با چانه 200 
گرمي( 125 تومان، نان بربري )با چانه 380تا 
400گرمي( 400 تومان و نان سنگگ )با چانه 

450 گرمي( 450 تومان عرضه مي شود«.
وی با اشاره به وابس��تگی اصفهان به آردهای 
واردات��ی گفت: »ب��ا توج��ه به پایی��ن بودن 
 کیفیت محصول گندم اصفهان، ما به خرید از 
اس��تان های هم��دان، خوزس��تان، فارس و 
الیگودرز وابسته هستیم و این موضوع، هزینه 
حمل آرد را به قیمت تمام ش��ده ن��ان اضافه 

می کند«.

پیش�نهاد نانوای�ان روی میز 
كمیته نرخ گذاری

رئیس اتحادی��ه نانوایان اصفهان با اش��اره به 
اعت��راض های ه��ر روز فعاالن ای��ن صنف به 
قیمت های کنونی و دریاف��ت طومارهای پی 
در پی از آنها گف��ت: »قیمت های جدیدی که 
پس از هدفمندی یارانه آرد اعالم شد، فقط با 
در نظر گرفتن رشد مواد اولیه تعیین شده، در 
حالی که هدفمندی در بخش های دیگر، یعنی 
حذف یارانه حامل های س��وخت و انرژی نیز 
هزینه های قابل توجهی را به نانوایان تحمیل 
کرده که هیچ جا در نظر گرفته نشده و نانوایی 
 را برای فع��االن این صنف، مق��رون به صرفه

 نمی کند. صاب��ری این درخواس��ت نانوایان 
اصفهانی را به مس��ئوالن مطرح کرد و گفت: 
»کمیته نرخ گذاری استان، در حال محاسبه 
هزینه های م��واد اولیه پخت نان و دس��تمزد 
کارگران اس��ت و پیش بینی می شود تا اوایل 

سال آینده به جمع بندی نهایی برسد«.

 كمربند صرفه جویی را تنگ تر 
كنیم

البته در ش��رایط کنون��ی ثابت نگه داش��تن 

قیمت نان با گرانی برای مصرف کننده تفاوت 
 چندانی ندارد. یا باعث می شود نانوایان فشار 
 هزینه ه��ا را در پخت ن��ان جب��ران کنند، یا

 مصرف کنندگان باید سیاست صرفه جویی را 
جدی تر بگیرند. در حال حاضر، سرانه مصرف 
س��ه کیلوگرمی نان اصفهان در مقایسه با  کل 
کشور، اختالف چشمگیری دارد و عالوه بر آن 
میزان خرید آن 30 درصد کاهش یافته است.

قیمت هایی ك�ه ضمانت اجرا 
ندارند

 از س��وی دیگر تاکی��د مس��ئوالن هدفمندی 
یارانه ها و وزارت بازرگانی بر ثابت نگه داش��تن 
قیمت ن��ان تا پایان س��ال، در عمل باعث ش��د 
برخی نانوای��ان، قیمت های مص��وب را رعایت 
نکنند و نان های س��نگک و برب��ری را تا هزار و 
500 تومان به مش��تریان خود بفروش��ند. این 
گران��ی،در هیاهوی بازار ارز و س��که گم ش��ده 
است. رئیس صنف نانوایان اصفهان، عامل رشد 
تخلف نانوایان از قیمت ها را بی س��ر و سامانی 
این ش��غل، تعطیلی واحدهای قدیمی و کهنه 
کار به دلیل مش��کالت و باز ش��دن مغازه های 
 نانوای��ی جدیدی که پ��س از چندم��اه تعطیل 

می شوند می داند.

واكنش نانوایان به افزایش هزینه ها

تنور قیمت نان دوباره داغ شد

مدیرعامل بانک كارآفرین در اصفهان

افزایش بیکاری و نقدینگی

تورم، بیکاری و رشد ناچیز اقتصادی، مهم ترین مشکالت اقتصادی 
کشور در یک س��ال گذشته بوده است. س��یف، رئیس هئیت مدیره 
و مدیرعامل بان��ک کارآفرین با بیان این مطلب گفت: »در ش��رایط 
نوس��انات ش��دید نرخ ارز و طال، طراز بازرگانی منفی اس��ت و رشد 
باالی حجم پول به مشکالت دامن زده است. وی با اشاره به نرخ رشد 
اقتصادی 5/5 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعالم شد، ادامه داد: 
»این میزان ، نسبت به سال قبل آن 2 واحد درصد رشد داشته، سهم 
عمده این بهبود به دلیل فعالیت های بخش مس��کن مهر بوده که با 
توجه به منابع نظام بانکی، اقدامات موثری قابل اجرا ش��ده اس��ت. 
مدیرعامل بانک کارآفرین افزود: » بعد از واگذاری مسئولیت آمار به 
بانک مرکزی، براساس اعالم نرخ تورم آبان سال جاری، شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی در مناطق شهری به نسبت مدت مشابه سال 
گذشته 1/6 درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه نیز تا همین 
ماه 22/1 درصد بوده که مرکز آمار آن را قبال 24/8 درصد اعالم کرده، 
همچنین جمعیت فعال در تابستان امسال به نسبت سال گذشته 3/8 

درصد کاهش داشته است.

تولید كنندگان مبل انتقاد كردند

مبل سازی بدون دغدغه استاندارد

تعدادی از تولید کنندگان مبل و دکوراسیون خانگی معتقدند تاکنون 
استانداردی برای ساخت انواع مبل در ایران تعریف نشده است. این 
افراد در حاشیه نهمین نمایش��گاه تخصصی صنایع مبل و چیدمان 
و دکوراس��یون اصفهان اعالم کردند: » مواد اولی��ه با کیفیت، برای 
س��اخت مبل در داخل وجود دارد اما اس��تفاده از آنها به دلیل گران 
بودن، برای سازندگان مبل مقرون به صرفه نیست.« شاهرخ مردانی 
یکی از کارشناسان چیدمان و دکوراسیون خانگی می گوید: »بیشتر 
این مواد، به ویژه آنهایی که برای ساخت پشتی و نشیمن گاه مبل ها 
استفاده می شود چینی است و پس از مدتی کیفیت خود را از دست 

می دهد و باعث ناراحتی کاربر می شود«.
این کارشناس همچنین به شکل ظاهری مبل ها اشاره کرد و افزود: 
»مبل هایی که بصورت فانتزی و زیبا س��اخته می شود بیشتر مورد 
استقبال قرار می گیرد.  اما سازندگان مبل ها در صورتی که بخواهند 
 این مب��ل ها را استانداردس��ازی کنند، ش��کل ظاه��ری آنها تغییر 
می کند و به همین دلیل ترجیح می دهند تولیدات خود را به سمت 

این نوع مبل ها سوق دهند«.

مدیر كل اداره استاندارد اصفهان:

بزرگ نشان دادن خوراكی ها ، ممنوع

کیفیت و اندازه محصول موجود در بس��ته بندی، با تصویر روی بسته در 
برخی محصوالت خوراکی مانند کیک، بیسکویت یا شکالت همخوانی 

ندارد.
 اصغر صالح زاده، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان، 
با انتق��اد از این موض��وع گفت: تصویر درج ش��ده بر روی بس��ته بندی 
 کاال با اصل محصول باید تطابق داش��ته باش��د. وی اف��زود: تصویر روی 
بسته بندی کاال، آن را زیباتر، بزرگتر و حتی با کیفیت تر نشان می دهد 
و خریدار را به خری��د آن کاال ترغیب می کن��د. درحالیکه خریدار توقع 
 دارد همان محصول را در درون بسته ببیند، با خالف این مسئله روبه رو 

می شود.
 به گفته وی، قوانین و عالمت های استاندارد ملی کاالها، به مواردی چون 
وزن، تعداد و یا ابعاد کاال اشاره کرده،  اما درباره هماهنگی تصویر درج شده 

روی بسته کاال و شکل حقیقی آن حد و مرزی تعیین نشده است.
 وی از مس��ئوالن فرهنگی و تولیدکنندگان خواست دستورالعملی را به 
نظارت استاندارد بر هماهنگی تصویر گرافیکی درج شده روی بسته کاال با 

کیفیت اصلی کاال اختصاص دهند. 

كتاب

خبر

استقبال از پرواز 
اصفهان � قشم � كیش

 ارزیابی حذف
 قبوض تلفن 

مدیر فرودگاه بین المللی قشم از استقبال خوب مردم از آغاز کاردوباره 
خط پروازی مسیر اصفهان � قشم � کیش و بالعکس خبر داد.

به گفته ناصر رجبی، با برقراری دوباره این خط هوایی، گردش��گران 
و دوس��تداران آثار طبیعی و تاریخی می توانند در روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه هر هفته با اس��تفاده از خط پرواز هوایی شرکت »هسا« در 

مسیر اصفهان � قشم � کیش و بالعکس رفت و آمد کنند.
وی اس��تقبال از برقراری این خط پروازی را مشوق خوبی برای ایجاد 
خطوط پروازی از دیگر ش��هرها به ویژه در فصل گردشگری و نزدیک 
ش��دن به ایام تعطیالت نوروزی دانس��ت و گفت: هواپیمای شرکت 
»هسا« ساعت )9 و 30 دقیقه صبح( روزهای یاد شده از طریق فرودگاه 
اصفهان وارد فرودگاه بین المللی قشم شده و پس از یک ساعت توقف 
س��اعت )10 و 30 دقیقه( به س��مت فرودگاه کیش پ��رواز می کند.

همچنین برگش��ت این پرواز از کیش و فرود آن ساعت13 در قشم و 
پرواز از قشم به سمت اصفهان انجام می شود.

طرح حذف قبوض تلفن در اصفهان در مرحله ارزیابی است و هنوز اجرا 
نشده است. غالمرضا زینلی معاون مالی شرکت مخابرات استان اصفهان 
با اشاره به اجرای موفق این طرح در  استان گیالن،گفت: این طرح ابتدا 
در یکی از شهرستان های استان به صورت آزمایشی اجرا  و پس از بررسی 
نتایج و اثرات آن،  در خصوص اجرای آن در سایر شهرستان ها تصمیم 
گیری می ش��ود. وی افزود: قبض یکی از خدماتی اس��ت که شرکت به 
مشترکین ارائه می دهد، چراکه مشترکین با استفاده از قبض می توانند 
اطالعات کاملی را از وضعیت کارکرد تلفن خود داشته باشند، بنابراین 
با حذف قبوض تلفن، مشترکین به راحتی نمی  توانند به این اطالعات 
دسترسی داشته باشند و باید با مراجعه به سایت و یا از طریق سیستم 
پرداخت تلفنی 1818 به اطالعات قبض ها دسترس��ی پیدا کنند. وی 
تصریح کرد: »همچنین مش��ترکان برای اطالع از صورت حساب تلفن 
خود می توانند از طریق سایت،  سیستم پرداخت تلفنی 1818 و یا دفتر 

خدمات ارتباطی،  قبض المثنی دریافت کنند«.

اخبار 

چهره روز
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4 افزایش سود  بانکی مطرح نیست
علی آقا محمدی

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور 
برداشت رسانه ها از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی 
اشتباه بوده و فعال چارچوب مصوبه ش��ورای پول و اعتبار مشخص نیست. 
اصال موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه 
در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می شود حداکثر نرخ 

سود عقود مشارکت را افزایش داد یا نه.  این موضوع مباحث فقهی هم دارد.
آنچه در رسانه ها گفته ش��ده، با مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار 
تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر 
نرخ سود عقود مشارکتی مورد 
بحث قرار گرفته ام��ا در این 
عقود نمی ت��وان حداکثر نرخ 
س��ود را تعیین کرد. زیرا اگر 
طرح اقتصادی سود بیشتری 
داش��ته باش��د باید پرداخت 

شود.
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ثابت نگه داشتن 
قیمت نان با گرانی 

تفاوت چندانی 
 ندارد یا باعث 

می شود نانوایان 
 فشار هزینه ها

 را در کیفیت 
جبران کنند و یا 

مصرف کنندگان 
باید سیاست 

صرفه جویی را 
جدی تر بگیرند



داستانی از هرمان هسه در ایران 

س��روش حبيبي در ادامه  ترجمه  آثار هرمان هسه، نويسنده مطرح 
آلماني - سوييس��ي برنده ي نوبل ادبيات، داس��تان »سفر به سوي 
صبح« اين نويسنده را اخيرا از س��وي نشر ماهي منتشر كرده است. 
اين اثر از سري داستان هاي بلند نويسندگان مطرح جهان است كه 
ناش��ر يادش��ده، در قطع جيبي عرضه مي كند.در پشت جلد كتاب، 
بخشي از داستان بلند »سفر به سوي صبح« آمده است: »سفر ما به 
س��وي صبح و حلقه ي ما، يعني پيوندي كه بنياد آن بود، مهم ترين 
بلكه تنها چيز ارجمند زندگي من بود؛ چيزي كه وجود من در كنار 
آن سخت ناچيز مي نمود و اكنون كه مي خواهم اين مهم ترين چيز 
يا دست كم چيزكي از آن را ثبت كنم و محفوظ بدارم، آن همه را جز 
توده اي تصوير پاشيده از هم نمي يابم كه در چيزي بازتابيده اند و اين 
چيز »من« اين بنده است...«پيش تر به قلم اين مترجم، كتاب هاي 
»نارس��يس و گلدموند«، »س��يدارت ها«، »داس��تان دوست من«، 
»گورزاد و ديگر قصه ها«، »سفر شرق« و »قصه ها« از هرمان هسه به 

فارسي ترجمه شده است.

 ارتقاي سطح فرهنگ عمومي

اساسنامه ي توليت مقبره  ش��مس تبريزي با هدف توسعه، عمران، 
نگهداري و مديريت اين آرامگاه، معرفي هرچه بيش��تر دو چهره ي 
نامدار شعر و ادب و عرفان اسالمي )شمس و موالنا( و ارتقاي سطح 

فرهنگ عمومي امضا شد.
اساسنامه  توليت آرامگاه شمس تبريزي در 56 ماده و 13 تبصره به 
امضاي اس��تاندار، مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان 
غربي، رييس شورا ی ش��هر و ش��هردار خوي، امام جمعه ي خوي، 
فرماندار خوي و مديرعامل مقبره ي شمس تبريزي رسيد.غني زاده 
� مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي � در مراسم 
امضاي اساس��نامه ي اين توليت، اظهار كرد: »نام و آوازه ي ش��مس 
تبريزي مرزهاي جغرافيايي را درنورديده و شهره ي آفاق شده است«.

او ادامه داد: »مسؤوالن و مردم بايد براي معرفي اين گنجينه گرانبها 
از هيچ تالشي فروگذار نكنند«.غني زاده افزود: مفاخر فرهنگي ايران 
 اسالمي نشان دهنده ي هويت اسالمي و تمدن تاريخي اين سرزمين 

هستند.

شرایط اجراي آثار رد شده 

كانون كارگردانان خانه تئاتر، طرحي را مبني بر اضافه شدن تعدادي 
از آثار رد شده به جشنواره تئاتر فجر ارائه كرد. اين طرح در نشستي با 
حضور رحمت اميني دبير سي امين جشنواره تئاتر فجر و گروه هايي 

كه آثارشان در اين جشنواره رد شده است، در خانه تئاتر بيان شد.
هيئت مديره اين كانون به دبير جشنواره فجر پيشنهاد كردند براي 
جلوگيري از به ه��در رفتن زمان و انرژي گروه هايي كه كارش��ان به 
جش��نواره راه پيدا نكرده است، شرايطي فراهم ش��ود تا اين گروه ها 
در دل جش��نواره يا بعد از آن، آثارش��ان را به نمايش بگذارند و اگر 
اين آثار مورد اقبال قرار گرفت، ش��رايط اج��راي عمومي آنها فراهم 
ش��ود.رحمت اميني از اعضاي كانون كارگردان ها خواس��ت تا اين 
پيش��نهاد را به صورت مكتوب ارائه دهن��د. وي در عين حال گفت: 
اين پيش��نهاد فعال امكان اجرايي ش��دن ندارد اما با اي��ن حال آن 
 را با ش��وراي سياس��ت گذاري جش��نواره مطرح مي كنيم تا بررسي 

شود.

وولف و اتاقی از آن خود

آهنگ های مصور
 لوریس چکناوریان 

»يک زن اگر می خواهد 
داستان نويس��ی كند، 
باي��د حتم��ا پ��ول و 
خ��ود  آن  از  تاق��ی  ا
باش��د.«اين  داش��ته 
جمل��ه ويرجينيا وولف 
نويس��نده مط��رح دنيا 
است كه امروز 71 سال 
از درگذشتش می گذرد.

ويرجينيا وول��ف با نام 
اصلی  آدالين ويرجينيا 
استفن در سال 1۸۸۲ 
و در لن��دن به دنيا آمد. 

مادر او جوليا پرينسپ اس��تفن در هند و از دكتر جان جكسون و ماريا 
پتل جكسون  به دنيا آمده بود، كه بعد به همراه مادر خود به انگلستان 
نقل مكان كرد و به عنوان يک مدل مشغول به كار شد. پدر او سر لسلی 
استفن  يک نويس��نده، منتقد و كوهنورد معروف بود. مادرش را وقتی 
سه ساله بود از دست داد . پدرش، لسلی اس��تفن، منتقد برجسته آثار 
ادبی عصر ويكتوريا و از فيلسوفان مش��هور الادری گرا بود . ويرجينيا از 
كتابخانه غنی پدر بهره بسياری برد و از جوانی ديدگاه های ادبی خود را 
كه متمايل به شيوه های بديع نويسندگانی چون جيمز جويس، هنری 
جيمز و مارسل پروس��ت بود در مطبوعات به چاپ می رساند.ويرجينيا 
پس از مرگ پدرش در ۲۲ سالگی اش )سال 1۹۰۴(، بعد از آنكه توانست 
از زير سلطه برادر ناتنی اش جورج داک ورت آزاد شود، استقالل تازه ای 
را تجربه كرد . برپايی جلسات بحث دوس��تانه همراه خواهرش ونسا، و 
برادرش توبی و دوستان آنها تجربه نو و روش��نفكرانه ای برای آنها بود . 
در اين جلسه ها سر و وضع و جنسيت افراد مهم نبود بلكه قدرت تفكر 
و اس��تدالل آنها بود كه اهميت داش��ت . عالوه بر اين، ويرجينيا همراه 
خواهر و برادرش به سفر و كسب تجربه نيز می پرداخت . استقالل مالی 
ويرجينيا در جوانی و پيش از مش��هور ش��دن، از طريق ارثيه مختصر 
پدرش، ارثيه برادرش، توبی كه در سال 1۹۰6 بر اثر حصبه درگذشت 
و ارثيه عمه اش، كاروالين اميليا اس��تفن )كه در كتاب اتاقی از آن خود 
بدان اشاره كرده است( به دس��ت آمد.او در سال 1۹1۲ با لئونارد وولف 
كارمند پيشين اداره دولتی سيالن و دوس��ت قديمی برادرش ازدواج 
كرد و همراه با همسرش انتشارات هوكارث را در سال 1۹17 برپا كردند 
انتشاراتی كه آثار نويسندگان جوان و گمنام آن هنگام )از جمله كاترين 
منسفيلد و تی. اس. اليوت( را منتشر كرد.طی جنگ های جهانی اول و 
دوم بسياری از دوس��تان خود را از دست داد كه باعث افسردگی شديد 
او ش��د و در نهايت در تاريخ )۲۸ مارس 1۹۴1( پ��س از اتمام آخرين 
رمان خود به نام »بين دو پرده نمايش«، خسته و رنجور از وقايع جنگ 
جهانی دوم و تحت تأثير روحيه حس��اس و شكننده خود، با جيب های 
پر از س��نگ به »رودخانه اوز« در »رادمال« رفت و خ��ود را غرق كرد.

نخستين زندگينامه نويس رس��می وولف خواهرزاده اش، كوئنتين بل 
است كه گذشته از ويژگی های مثبت، چهره ای نيمه اشرافی و پريشان از 
او ترسيم كرده است . در دهه های 1۹۸۰ و 1۹۹۰ پژوهشگران مختلفی 
درباره وولف نوشتند و به تدريج هم تصويری واقع بينانه تر و متعادل تری 
از وولف به وجود آمد و هم به اهميت س��بک و فلسفه او در ادبيات و نيز 
نقد فمينيستی پرداخته ش��د. جين ماركوس از پژوهشگرانی است كه 
درباره سبک وولف كتاب نوشته اس��ت . او وولف را سياسی سرسخت و 
مبارز می داند و استدالل می كند وولف با آگاهی كه به طبقه اجتماعی و 

تاثير آن بر رشد فردی داشته، نبايد نخبه گرا محسوب شود.

چكناوري��ان  لوري��س 
آهنگس��از و رهبر اركس��تر 
س��مفونيک، مجموع��ه ای 
از نقاش��ی هاي��ش را در 
 گالری ش��يرين ب��ه نمايش 

می گذارد.
لوريس چكناوريان با اعالم 
اين خبر گفت: حدود س��ی 
اثر از نقاشی ها و طرح هايم 
را كه اغلب با تكنيک رنگ و 
بافت آكرليک اس��ت از روز 
جمعه آينده تا چهارش��نبه 

پنجم بهمن ماه به نمايش خواهم گذاش��ت.اين آهنگس��از با اشاره به 
اينكه اغلب نقاشی ها به نوعی ملهم ازهنر موسيقی است گفت:در اين 
نمايشگاه بسياری از موسيقيدانان و ديگر هنرمندان رشته های مختلف 
را دعوت كرده ام تا از اين آثار ديدن كنند؛ ضمن اينكه ويژه نامه ای كه 

حاوی نظرات دوستان است ارائه می شود.

تم��ام  خب��ر  گروه 
خبرگزاری های فرهنگ و هنر

 دني��ا را پ��ر كرد:
»فيل��م »جدايی  

نادر از سيمين« به كارگردانی اصغر فرهادی در 
شصت و نهمين دوره جوايز ساالنه گلدن گلوب 
،جايزه بهترين فيل��م خارجی زب��ان را دريافت 
كرد.«،بله؛ ديگر خبر وزنه برداری و فوتبال نبود. 
هنر بود و يک فيلم كه يک س��الی می شود همه 
مردم ايران آزرو دارند بعد ازبرلين و ش��يكاگو و 
خاورميان��ه ...جهانی تر و مطرح تر ديده ش��ود.  
مراسم اين دوره جوايز گلدن گلوب يكشنبه شب 
)دوشنبه صبح به وقت ايران( در هتل بورلی هيلز 
برگزار ش��د.»جدايی ن��ادر از س��يمين« كه به 
نمايندگی از ايران در اسكار ۸۴ حضور دارد،  در 
بخش گلدن گلوب فيلم خارجی زبان پيروز شد؛ 
يعنی برای نخس��تين باراس��ت ك��ه  فيلمی از 
سينمای ايران اين جايزه را دريافت می كند. اصغر 
فرهادی به همراه پيمان معادی روی سن حاضر 
شد و پس از دريافت جايزه گفت: »وقتی به اينجا 
می آمدم داشتم فكر می كردم چه بگويم. خواستم 
از پدر و مادرم تش��كر كنم، از همسر مهربانم، از 
فرزندانم، اما اينجا می خواهم از مردمم حرف بزنم. 

آن ها مردمی  دوست داشتنی هستند.«

رقبای فیلم فرهادی
فيلم بوسنيايی »در س��رزمين خون و عسل« به 
كارگردان��ی آنجلينا جول��ی، »گل های جنگ« 
ژانگ ييمو از چين، »پسری با دوچرخه« ساخته 
ژان پی ير و لوک داردن از بلژيک و فيلم اسپانيايی 
»پوستی كه در آن زندگی می كنم« به كارگردانی 
پدرو آلمودوار رقبای »جدايی نادر از سيمين« در 
بخش بهترين فيلم خارجی زبان بودند.در ديگر 
بخش ها كريس��توفر پالمر ب��رای »تازه كارها« 
جايزه بهترين بازيگر مرد مكمل را برد و ميش��ل 
ويليامز برای »هفته من با مريلين« بهترين بازيگر 
زن موزيكال يا كمدی ش��د. وودی آلن نيز برای 
»نيمه شب در پاريس« جايزه بهترين فيلمنامه 
را گرفت.لودوويک بورس برای »هنرمند« جايزه 
بهترين موسيقی را دريافت كرد و مدونا برای ترانه 
»شاهكار« از فيلم »دبليو. ای.« برنده جايزه گلدن 
گلوب بهترين ترانه ش��د. جايزه بهترين بهترين 
فيلم انيميش��ن به »ماجراهای تن تن« استيون 
اسپيلبرگ رس��يد.جوايز گلدن گلوب را انجمن 

مطبوعات خارجی هاليوود اعطاء می كند. گلدن 
گلوب پس از اسكار مهمترين جايزه سينمايی در 
آمريكاست.مراسم ش��صت و نهمين دوره جوايز 
س��االنه گلدن گلوب همچنان در حال برگزاری 
است و اخبار تكميلی درباره ديگر برندگان متعاقبا 

اعالممی شود.
اصغر فره��ادی و پيمان معادی پ��س از دريافت 
جايزه فيلم ك��ه دو جايزه بهتري��ن فيلمنامه و 
بهتري��ن فيل��م خارجي زب��ان را درياف��ت كرد 
گفتگويی انجام دادند ك��ه در ادامه می خوانيم؛ 
مصاحبه كننده از اصغر فرهادي درباره احساسش 
مي پرس��د و فرهادي مي گويد خوشحالي اش به 
اين دليل اس��ت كه فيلمش يک جايزه ي فني و 
تكنيكي گرفته است. فيلم ، برنده جايزه بهترين 
فيلمنامه هم بود و پيمان مع��ادي درباره ارتباط 
مخاطب هاي مختلف با موضوع فيلمنامه مي گويد 
كه اين فيلم نامه فارسي نوش��ته شده ولي همه 
مردم جهان با ه��ر زباني با فيلم ارتب��اط برقرار 

مي كنند، چون يک موضوع جهاني دارد.

تصویر واقعي بخشي از جامعه شهري 
امروز ایران

فرهادي در جواب اين سوال كه »فيلم شما چطور 
توانس��ته جامعه ايران به بقيه دنيا نشان بدهد« 
چنين مي گويد: »فيلم تصوير واقعي بخش��ي از 
جامعه شهري امروز ايران است. من ادعا نمي كنم 
كه اين فيلم تصوير كاملي ست از ايران، ولي سعي 
كردم تصويرم از يک بخ��ش آن صادقانه و بدون 

اغراق باشد.«
به اعتق��اد فرهادي ه��ر اتفاق خوبي ب��راي هر 
ايراني در هر جاي دنيا بيفتد، باعث خوش��حالِي 
تمام ايرانيان داخل كش��ور و جای جای  جهان 
مي ش��ود،؛مخصوصاً اي��ن روزها كه متاس��فانه 
تصوير درس��تي از ايران، خارج از كش��ور وجود 
ندارد.« معادي مي گويد:» ما نمي توانيم تعيين 
كنيم كه ديگران چطور بايد ما را ببينند يا آن ها 
 بگويند ما چطور بايد آنها را  ببينيم . اين  فيلم ها و 
كنار هم بودن ها همه بهانه هايي ست كه از طريق 
آن بتوانيم همديگر را بهتر بشناسيم، به خصوص 
اين روزها كه بايد ايران با ديد بهتري نگاه شود.« 
پيمان مع��ادي در پايان مي گويد ، م��ردم ايران 
منتظرند كه فيل��م فرهادي جواي��ز و افتخارات 

ديگري را هم برايشان به ارمغان بياورد.

حراج  نقاشي
نتردام پیکاسو 

جسیکا چاستین به 
ماداگاسکار مي رود 

حراجي آثار مدرن و امپرسيونيس��تي بونامز، تابل��وي »نتردام« پابلو 
پيكاسو، هنرمند اس��پانيايي، را در كنار ش��اهكارهاي نقاشان بزرگ 
ديگري چون »رائول دافي« و »آمدي��و موديلياني« به معرض فروش 
مي گذارد.در اين حراجي كه ماه فوريه ۲۰1۲ برگزار مي شود،  آثاري 
از »آمدئ��و موديلياني«، »رائول دافي«، »مارک چ��اگال«، »كانديدو 
پورتيناري« و »كارل��وس نادال« در كن��ار اثر معروف پيكاس��و قرار 
مي گيرند.»نتردام« پيكاسو كه در س��ال 1۹5۴ كشيده شد، يكي از 
آخرين منظره هايي اس��ت كه پيكاس��و خلق كرده اما تاثير تجربيات 
كوبيس��مي او را به وض��وح نماي��ان مي كند.به نوش��ته ي روزنامه ي 
اينديپندنت، پيش بيني مي ش��ود اين نقاش��ي بين 7۰۰ هزار تا يک 
ميلي��ون پوند به فروش برس��د.پابلو پيكاس��و نقاش، ط��راح صحنه، 
پيكرتراش، گراورساز و س��راميک كار اس��پانيايي و يكي از برترين و 
تاثيرگذارترين هنرمندان قرن بيستم بود. وي در ۲5 اكتبر سال 1۸۸1 

در ماالگا، يكي از شهرهاي كشور اسپانيا، زاده شد.

»جسيكا چاستين« بازيگر فيلم »درخت زندگي« به پروژه سينمايي 
»ماداگاسكار3« پيوس��ت.» چاس��تين« همراه با »بن استيلر« جزء 
صداپيشگان اصلي اين انيميشن خواهند بود.به نقل ازاعالم هاليوود 
ريپورت��ر، »ماداگاس��كار: فرار به آفريق��ا « براي نمايش در دس��امبر 
س��ال آينده آماده خواهد بود.اين فيلم در ادامه سري هاي قبلي اين 
انيميش��ن موفق و پرفروش تهي��ه و توليد مي ش��ود.اين پويانمايي، 
داس��تان تالش حيوانات را  براي فرار از ماداگاسكار نشان مي دهد كه 
مي خواهند به س��مت نيويورک بروند، ولي به صورت ناخواسته سر از 
آفريقا،  زادگاه خودشان درمي آورند.فيلم با نشان دادن كودكي الكس 
در آفريقا ش��روع مي ش��ود.الكس بچه اي بازيگوش بوده و پدرش هم 
سلطان جنگل است.پدرش مي خواهد او را براي جانشيني خود تربيت 
كند، ولي الكس فقط ب��ه دنبال رقص اس��ت.ناگهان در لحظه اي كه 
پدرش توجهش به درگيري با شير ديگري جلب مي شود، شكارچيان 

انسان الكس را مي گيرند و ...

پیشنهاد به دبیر جشنواره تئاتر فجر؛امضا ی اساسنامه  تولیت مقبره ي شمسسروش حبیبي بازهم ترجمه کرد

کتاب

خشکسالي و 
دروغ 

گروه فرهنگ 

نمايش��نامه ي  دوم  چ��اپ 
»خشكس��الي و دروغ« نوش��ته  
محمد يعقوبي منتشر شد.يعقوبي 

درباره انتش��ار دوباره كتاب خود گفت: »چاپ دوم نمايشنامه  »خشكسالي 
و دروغ« همراه با بخش هايي اضافه منتش��ر شده اس��ت. اين چاپ همراه با 
نقدهايي از مسعود فروتن،  رضا آشفته ، امين عظيمي  و اشكان غفارعدلي و 
همچنين چند مصاحبه با من است.در اين كتاب همراه با عكس هاي اجراي 
قديمي ، عكس هاي اجراي جديد اين نمايش��نامه نيز آمده است.چاپ دوم 
نمايشنامه »خشكس��الي و دروغ« با طرح جديد، در ۲۰۰ صفحه و 11۰۰ 
نسخه با قيمت ۴۴۰۰ تومان از سوي نشر افراز روانه ي بازار كتاب شده است.«

یادبود

خبر

فیلم آنجلینا جولی رقیب  جدایی نادر از سیمین نشد  

پسر اصفهان گلدن گلوب را در آغوش کشید 

جشنواره فيلم 
»پالم اسپرينگز«، 

بازيگران فيلم 
»جدايي نادر 

از سيمين« را 
شايسته دريافت 

جايزه بهترين 
بازيگر زن اين 

فستيوال دانست.
فيلم »جدايي 

نادر از سيمين« 
ساخته اصغر 

فرهادي ، عالوه  
بر جايزه بهترين 

فيلم خارجي گلدن 
گلوب، توانست 

در جشنواره فيلم 
پالم اسپرينگز 
جايزه بهترين 

بازيگر زن را براي 
»ساره بيات«، 

»سارينا فرهادي« 
و »ليال حاتمي« به 

همراه بياورد.

هنرکده

کتاب
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بومی ماندن و جهانی شدن 
محمد
 سومین فیلم ازس�ه گانه دروغ، س�اخته اصغر فرهادی این روزها برتارک تاریخ س�ینمای ایران و با کمیبندر عباسی

 خوش بینی، دنیا ایستاده وکمتر کسی است که آن را ندیده باشد، فیلم با  تم ایرانی اش، بیش از هر نکته 
دیگری درساختار و محتوا، مخاطب هم وطن را در هر جای کره خاکی که باشد سرشار از لذت می کند.

همین لذت تماشای یک اثر تمام ایرانی اس�ت که ماجرای جدایی نادر از سیمین را جهانی کرده و بزرگ و 
کوچک به افتخار فرهادی و فیلمش ایس�تاده دست می زنند.  جدایی نادر از سیمین دوست داش�تنی است چرا که روایتی سلیس 
از زندگی امروز ایرانیان ترس�یم می کند، بدون آنکه حرفهای گنده بزند یا در وانفس�ای جهان سیاس�ت زده پیرامونش،  ادعاهای 

روشنفکرمآبانه داشته باشد، اصل جنس است، سینماست، زندگی است.   



يادداشت
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با شكست نمايندگان ايران  گروه 
در بازي هاي غرب آس��يا و ورزش

ج��ام ش��يخ راش��د،  روز 
يكش��نبه،  روز خوبي براي 

بسكتبال ايران نبود و يكشنبه سياه لقب گرفت.
تيم بس��كتبال ذوب آهن در آخرين ديدار از بازيهاي دور 
مقدماتي مسابقات باشگاههاي غرب آسيا، با قبول شكست 
س��نگين مقابل الرياض��ي لبنان ، عملك��رد ضعيفي را در 

مقايسه با سه ديدار گذشته خود برجاي گذاشت.
اين تيم ك��ه در ديدارهاي قبل��ي خود با به��ره گيري از 
بازيكنان��ي همچون آرن داوودي، اوش��ين س��اهاكيان و 
لورن وودز ، امتيازات ارزش��مندي را كس��ب كرده بود در 
اين ديدار نتوانس��ت به خوبي از داش��ته هاي خود در اين 
ديدار اس��تفاده كند. نبايد از بازي هماهنگ و دفاع عالي 
الرياضي و حمايت چهار هزار نفري تماش��اگرانش در اين 
ديدار چشم پوش��ي كرد؛  به گونه اي كه با همين برتري 
توانس��ت در هم��ان كوارتر اول ب��ا گرفت��ن 30 امتياز از 
ذوب آهن، برتري قاطع خود را به نماين��ده ايران  ديكته 
كند.ش��اگردان فرزاد كوهيان، پراش��تباه تر از بازي هاي 
 قبلی نبرد خود را ب��ا مدافع عنوان قهرمان��ي آغاز كردند. 
پرتاب هاي سه امتيازي لبناني ها، تمركز و انسجام دفاعي 
ذوب آهن را به هم ريخت و با رهبري خوب دريك اسپنسر 
در زمين براي الرياضي ها اي��ن ذوب آهن بود كه با نتيجه 

30 بر9 مغلوب هنرنمايي ميزبان اين رقابت ها شد.

برت��ري الرياضي لبن��ان در كواترهاي س��وم و چهارم نيز 
ادامه داشت و تالشهاي شاگردان كوهيان براي كم كردن 
اختالف خود با حريف، ثمره اي در بر نداشت و اين تيم با 

نتيجه 104 بر64، صدرشين اين گروه شد.
در شرايطی كه اكثر بازيكنان ذوب آهن در اين ديدار آمار 
ضعيفی داشتند،  لورن وودز،  تنها بازيكن خارجی اين تيم 
وبازيكن سابق تيم الرياضي لبنان با 31 امتياز و 16 ريباند 
بهترين بازيكن تيم و البته بهتري��ن بازيكن زمين از نظر 
آمار فردی بود. بدين ترتيب كار ذوب آهن در دور مقدماتي 
رقابت هاي غرب آسيا باسه پيروزي و يك شكست و كسب 
عنوان دوم گروه A  پايان يافت. چه��ار تيم صعود كننده 
 از گروه Aبه ط��ور ضربدري با چهار تي��م اول گروه B كه 
 رقابت هايشان از پنج بهمن ماه آغاز مي شود پيكار خواهند 

داشت.
باخت دوباره ماهان در جام شيخ راشد

تيم فوالدماهان، نماينده ايران در رقابت هاي جام ش��يخ 
راشد روز يكش��نبه به مصاف االهلي ميزبان اين رقابت ها 
رفت و با نتيجه 88 بر81 نتيجه را واگذار كرد تا اصفهاني 
ها درشكس��ت ميزبانان خود در اي��ن روز، همچنان ناكام 
بمانند. در اين مسابقه، راشد اندرسون با كسب 13 امتياز 
بهترين بازيكن ميدان و فوالد ماهان بود و در طرف مقابل 
نيز شيخ سمب، سنتر تيم االهلي كه فصل گذشته نيز براي 
مهرام بازي ميكرد با كسب 21 امتياز بهترين بازيكن تيم 

ميزبان لقب گرفت. 

 تيم واليبال گيتی پسند اولين 
گروه 
ورزش

شكس��ت خ��ود را هم��راه با 
س��رمربی جدي��د در كارنامه 
خود ثبت كرد. گيتی پسندی 
كه در هفته های آخر دور رفت 
روی نوار برد افتاده بود،  در اولين بازی از دور برگشت مقابل 
پيشگامان كوير يزد،  تن به شكست داد تا همچنان شگفتی 
ساز باقی بماند. چرا كه گيتی پسندی ها نشان داده بودند در 
معادالت روی كاغذ، عمل نمی كنند؛ در شرايطی كه اين تيم 
در هفته های پايانی دور رفت بازی های قابل قبولی را از خود 
به نمايش گذاشته بود و حريفان را يكی پس از ديگری از پيش 
رو برداشته بود،  انتظار می رفت مقابل تيم هفتم جدول كار 
چندان سختی را در پيش نداش��ته باشد؛  اما انگيزه و روحيه 
جنگجويانه و تعصب بازيكنان مير حسينی فرصت جبران و 

كسب نتيجه را از تيم پرمهره گيتی پسند گرفت.
گيتی پسند در حالی اين هفته نتيجه را به نماينده يزد واگذار 
كرد ك��ه در دور رفت،  همراه با مصطف��ی كارخانه،  موفق به 
شكست اين تيم شده بود. گيتی پسند با وجود باخت در اين 
ديدار به لطف نتيجه بازی تيم های هاوش گنبد وكاله و كسب 
تنها دو امتياز اين ديدار،  در رده پنجم جدول باقی ماند و گرنه 
همين جايگاه پنجمی هم از دس��ت اصفهانی ه��ا می پريد. 
گيتی پسندی ها بايد مراقب باشند كه در صورتی كه امتياز 
بازی هايی مانند پيشگامان، شهرداری، كشاورز و امثال آن را 
از دس��ت بدهند،  در مصاف با مدعيان  به مراتب با مشكالت 

بيشتری رو به رو می شوند. گيتی با ناكامی های دور رفت ديگر 
فرصتی برای آزمون و خطای دوباره ندارد و هر ناكامی در اين 
تيم به منزله دور شدن از سكوی قهرمانی و در ادامه اعتراض 
هواداران،  تغييرات احتمالی در كادر و جريمه های مالی است. 

خوشحالی يزدی ها بعد از اين شکست
سرمربی تيم واليبال پيشگامان كوير يزد بعد از اين ديدار گفت: 
»تيم گيتی پسند علی رغم داشتن نفرات بسيار خوب، در اين 
مسابقه خارج از خانه،  اصال خوب عمل نكرد. در اين مسابقه 
مهم و نفس گير، همه بازيكنان پيشگامان خيلی بهتر از حد 
انتظار ظاهر شدند و روز خوبی را برای واليبال يزد رقم زدند.«

باريج اسانس در پی جبران 
برد تيم باريج اسانس مقابل شهرداری اروميه كمی از تلخی 
ديگر ناكامی نماينده اصفهان  را در ليگ ،كاست و با تحميل 
شكست سه بر يك ، بر مهمان خود،  يك پله در جدول صعود 
كرد. باريج اسانس كه در دور رفت بنا به داليل مختلفی از ارائه 
بازی های هميشگی خود عاجر مانده بود،  با رفتن مصطفی 
شجاعی و آمدن حسين معدنی جان دوباره ای به خود گرفت 
و در تالش است با پيروزی در بازی های دور برگشت حداقل 
از عنوان فصل پيش خود دفاع كند و در جمع 5 تيم برتر ليگ 
قرار بگيرد. آخرين خبرها از اردوی كاش��انی ها حاكی از آن 
است كه به زودی يك بازيكن بلغارستانی به جمع شاگردان 
حس��ين معدنی اضافه خواهد ش��د. اين بازيكن 23 س��اله 
بلغارستان قرار است با دريافت های خوب خود دغدغه كاشانی 

ها را در اين فصل برطرف كند.

 گیتی با
 ناکامی های دور 
رفت دیگر فرصتی 
برای آزمون و خطای 
دوباره ندارد و هر 
ناکامی در این تیم 
به منزله دور شدن از 
سکوی قهرمانی 
و در ادامه اعتراض 
هواداران و تغییرات 
احتمالی در کادر و 
جریمه های مالی 
است

 کار ذوب آهن 
در دور مقدماتي 
رقابت هاي غرب 
آسیا باسه پیروزي 
و یك شکست و 
کسب عنوان دوم 
گروه A  پایان
 یافت

بحران در کمين  تيم واليبال گيتی پسند يكشنبه  سياه

حسادت فوتبال به سينما

امروز روز حس��ادت فوتبال به سينماست.  گروه 
 س��ينماي خانه خ��راب)!( ما ب��دون ادعاورزش

قله هاي جهاني را فتح مي كند، و فوتبالمان،  
پر از هياهو و خالي از افتخار، به راهش ادامه 
مي دهد.ايرانيانی كه ديشب تا پاسی از شب بيدار ماندند و به تماشای داربی 
ميالن نشستند و قبل تر از آن شكس��ت پرويز مظلومی در مقابل چيرو  و 
همچنين غلبه ژنرال را در مقابل سرهنگ بوشهری ها شنيده بودند و البته 
تغيير چه��ره گوارديوالی وطنی را ني��ز دنبال كرده بودن��د، در حالی به 
رختخواب رفتند كه فكر مي كردند فردا صبح در تاكسی، اتوبوس و محل 
كار بايد گوش به بحث های فنی مردمی بدهند كه از ديروز كلی سوژه با 
خود به همراه دارند. اما صبح روز دوشنبه هيچكس حرفی از پرويز سوبله 
چوبله نزد. هيچ حرفی از اينتر دوباره اوج گرفته نبود. كسی از آن تماشاگری 
كه يهو وسط چمن آزادی سبز شد حرفی نزد. اميرپاشای تبريزی ها را به 

ياد نياوردند كه با تراكتور برای رسيدن به صدر جدول دورخيز كرده...
 ام��روز همه حرفه��ا و تحلي��ل ها ح��ول محور ي��ك نفر م��ی چرخيد: 
»اصغر فرهادی«. ديش��ب كه همه ما خسته از تماش��ای بازی فوتبال به 
 خواب خوش رفته بوديم يك ايرانی در آن س��وی مرزه��ا برای ما افتخار

 درو كرده بود.  اصغر فرهادی با فيلم تحس��ين ش��ده اش »جدايی نادر از 
س��يمين« جايزه بهترين فيلم خارجی گلدن كلوپ را دريافت كرد.صبح 
وقتی از خواب بيدار ش��دم  برای آگاهی از اتفاقات و حاش��يه های ريز و 
درشتی كه در هفته بيستم ليگ برتر افتاده به سراغ سايت ها رفتم اما هيچ 
خبری از اين اتفاقات نبود؛  هر چه بود افتخار بود و افتخار.حاال برای ساعاتی 
هم كه شده از دنيای فوتبال بيرون مي آييم و شاديمان را با اصغر فرهادی 
شريك مي ش��ويم. او هم  وقتی جايزه اش را گرفت، گفت: »فكر ميكردم 
كه اگر جايزه را گرفتم از كی تشكر كنم. از مادرم يا پدرم يا همسر مهربانم 
و يا از گروه فيلمم؟ اما حاال می خواهم از مردمم بگويم. آنها مردم صلح و 

دوستی هستند. متشكرم.«
به افتخار اصغر فرهادی كاله از س��ر بر می داريم و حق مي دهيم به تمام 
آنهايي كه صبح امروز هياهوي فوتبال را از ياد برده بودند و كلمه اي از ژنرال 
ها و سرهنگ ها، از سوبله ها و چوبله ها حرف نزدند! راستي آخرين باري كه 
فوتبال يك افتخار جهاني نصيب ما كرد ِكي بود؟ ِكي پاي يك آدم فوتبالي 
به استيج هاي جهاني باز شد تا از ما به نيكي ياد كند؟ از ما كه مردم صلح 

و دوستي هستيم؟ 
امروز روز حسادت فوتبال به سينماست. سينماي خانه خراب)!( ما بدون 
ادعا،  قله هاي جهاني را فتح مي كنيم، و فوتبالمان، پر از هياهو و خالي از 

افتخار، به راهش ادامه مي دهد. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده مال منقول )نوبت اول(
10/512 اجراي احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومي- حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي به کالسه 900114 جح/ 3 له آقاي مهدي قلي بهرامي فرزند رضا و علیه 
آقاي محمدعلي موسي خاني به نشاني اصفهان، شهرک صنعتي جي،  جاده فرودگاه، شرکت کافي 
کوال مبني بر مطالبه مبلغ 511/635/327 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 6/455/000 ریال بابت 
هزینه دادرسي و مبلغ 3/880/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسي و حق الدرج آگهي مزایده و 
مبلغ 16/000/000 ریال بابت حق االجراي دولتي در روز چهارشنبه مورخه 1390/11/12 ساعت 
9 تا 10 صبح در محل این اجرا، اتاق 307، طبقه س��وم دادگس��تري اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخت جهت فروش یک دس��تگاه کلوچه زن شش نازله ساخت کارخانه ماشین سازي امیدي 
)مس��تعمل( به ارزش دویست و ده میلیون ریال و یک دستگاه خمیرکن ساخت شرکت سپه کار 
)مستعمل دو سرعته داراي موتور گیربکس سه فاز( به ارزش یازده میلیون ریال که از سوي هیأت 
س��ه نفره کارشناسان رسمي دادگستري جمعاً به ارزش 221/000/000 ریال ارزیابي و نظریه آنان 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید مي توانند در مدت پنج روز 
قبل از جلسه مزایده با مراجعه به حافظ اموال موضوع مزایده )آقاي غالمرضا موسي خاني به آدرس 
شهرک صنعتي جي، شرکت کافي کوال( و بازدید از اموال با تودیع ده درصد قیمت پایه کارشناسي 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و کل اموال 
فوق بابت پرداخت قسمتي از محکوم به موضوع پرونده به فروش خواهد رسید. م الف/ 16601 

دادخواه- مدیر اجراي احکام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار 
10/530 چون آقاي میالد طالبی فرزند عباس ش��کایتي علیه آقاي س��عید سخایی منش مبني بر 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901054ب1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می 
آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه 
نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 16573 دفتر شعبه 

اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
10/531 چون اولیاء مقتولین آچکزهی شکایتي علیه آقاي قوص الدین آچک زهی فرزند سید رسول 
مبني بر قتل عمدی مقتولین )شاهزاده و صدرالملوک آچک زهی( مطرح نموده که پرونده به کالسه 
870339ب1 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت 
پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 16571 دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
10/532 چون آقاي فضل اله حافظ الفرقان و غیره شکایتي علیه آقاي علی طباطبایی مبني بر تعهد 
معارض از طریق به رهن گذاشتن اموال غیر با مشارکت نکویی و فروش مال غیر به حافظ الفرقان 
مطرح نموده که پرونده به کالسه 890587ب1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت 
یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت 
عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 16570 دفتر شعبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ نظریه كارشناسي
10/534 به موجب پرونده اجرایی کالسه 890803ج/12 اجرای احکام شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان محکوم لهم 1- احمد. 2- غالمرضا. 3- زهرا. 4- خدیجه شهرت همگی رضایی حسین آبادی 
فرزندان علیرضا. 5- زهره درویش فرزند محمد علیه آقای ناصر خیرالهی فرزند عبدالرحیم مطالباتی 
دارند که در این راستا تمامت سهم االرث محکوم علیه مجهول المکان از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 4999/7902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان توقیف و در جری تشریفات مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری مبلغ 1/200/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد 
در صورت تمایل به این اجرا )اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان 
– خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق 319( مراجعه و 
چنانچه اعتراض دارند ظرف 3 روز کتباً ارائه دهد در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد 

یافت. م الف: 16546 مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
10/538 ش��ماره دادنامه: 9009970351401010. شماره پرونده: 9009980351400034. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900034. خواهان: آقای امیرحس��ین مغمومی نژاد به نشانی خیابان پروین – پل 
س��رهنگ – خیابان عطار نیشابوری – کوی شهید مطلبی فشارکی – پالک6. خوانده: آقای رضا 
احمدی بابادی به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه طلب. 2- الزام به تحویل اسناد و 
مدارک. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت آقای امیرحس��ین مغمومی نژاد فرزند اکبر بطرفیت آقای 
رضا احمدی بابادی فرزند غالمرضا مبنی بر استرداد مدارک خودرو پژو به شماره انتظامی 261ی 
71ایران13 و همچنین مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه دریافتی خودرو و خسارت تاخیر تادیه 
و دادرسی، با این توضیح که خواهان مدعی گردیده حسب قرارداد مورخ 88/6/18 یک دستگاه 
خودرو پژو 405 به شماره انتظامی فوق را از خوانده خریداری و مبلغ 60/000/000 ریال آن را نقداً 
به وی پرداخت نموده که به دلیل اختالفات صورت گرفته خوانده خودرو را در تاریخ 88/7/25 
از درب منزل خواهان ربوده و از پرداخت وجه دریافتی نیز امتناع نموده است، محتویات پرونده 
مطروحه در شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان که منجر به صدور حکم محکومیت خوانده 
به تحمل حبس به اتهام ربودن مال غیر شده و این رای در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است، 
حکایت از صحت اظهارات خواهان در ربودن مال مذکور توسط خوانده دارد لکن از محتویات 
پرونده چنین برمی آید که بعد از عمل ربودن طرفین قرارداد بیع را اقاله نموده اند ولی در هر دو 
پرونده کیفری و حقوقی، خوانده دلیلی بر استرداد وجه دریافتی )ثمن( ارائه ننموده است، دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده، مراتب فوق مفاد دادنامه های شماره 1539 مورخ 88/12/24 صادره 
از شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان و دادنامه شماره 399 مورخ 89/3/19 صادره از شعبه 
3 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر استرداد وجه و اذعان 
طرفین به فسخ معامله ادعای خواهان را در خصوص مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال ثابت و مسلم 
تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 282 قانون 
مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/2/28 
تا زمان وصول و وفق شاخص بانک مرکزی و در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد 
و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد مدارک خودرو نظر به اینکه به شرح فوق، از 
نظر دادگاه عقد بیع اقاله گردیده است، لذا مالکیت خودرو از خواهان به خوانده منتقل گردیده و در 
نتیجه خواهان به مدارک و یا عین خودرو دیگری حقی ندارد تا استرداد مدارک را بخواهد و اساسًا 
جمع دو خواسته خواهان با هم ممکن نیست، لذا ادعا را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 
قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 

16566 محمدی جرقویه اي– رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اخطار اجرایي
10/565 ش��ماره: 331/90 به موجب رأي ش��ماره 616 تاریخ 90/6/31 حوزه 24 ش��وراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه رامین عضدي مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ شانزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزي از تاریخ سررسید 
مورخه 90/4/1 تا زمان وصول در حق محکوم له جواد الماس��ي نش��اني محل اقامت: اصفهان خ 
پروین دوم طبقه زیرین بانک انصار. همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم 
علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر 
گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 24 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
10/573 در خصوص پرونده کالسه 1979/90 خواهان سهیال رفیعي- مریم خانم و حفیظ اله،  سارا، 
لیال، علي، همگي مولوي با وکالت آقاي انصاري دادخواستي مبني بر تحویل مبیع و الزام به انتقال 
به طرفیت 1- مهوش خلعتبري فرزند حس��ن، 2- کامبیز رفیع 3- امیر کیوان رفیع، 4- هاله رفیع، 
5- کسري رفیع همگي فرزندان کامران، تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ 
91/2/10 ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به 
پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م 

الف/ 16786 مدیر دفترشعبه 12 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

مزایده
10/603 ش��ماره: 13158 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 6-475/86 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 225 مترمربع به شماره پالک ثبتي 2085 فرعي از 71- اصلي واقع در کوي سرشک جزء 
بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز به آدرس شهرستان نطنز خیابان امیریه کوچه پنجم پالک 75 
که س��ند مالکیت آن در صفحه 35 دفتر 107 امالک ذیل ثبت 12987 به ش��ماره چاپي 022394 
به نام آقاي سید محمد نقوي الحسیني صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمي شماره 55606 
مورخ 1369/09/18 دفتر اسناد رسمي 7 نطنز به آقاي عباسعلي ظفره نسراني انتقال قطعي گردیده 
و محدود اس��ت ش��ماالً به طول 9 متر دیواریست به خیابان 12 متري شرقاً به طول 25 متر دیوار 
ب��ه دی��وار پالک 2086 جنوباً به طول 9 متر به دیوار پ��الک 2099 فرعي غرباً به طول 25 متر به 
پالک 2084 فرعي و حقوق ارتفاقي و صاحبان آن ندارد و طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري 
پالک فوق به صورت یکباب ساختمان مسکوني دو طبقه واقع در نطنز خیابان امیریه کوچه پنجم 
پالک 75 که با مصالح آجري و س��تون هاي قائم فلزي و س��قف طاق ضربي احداث شده است 
طبقه همکف )پیلوت( به مس��احت 135 مترمربع با کف موزائیک و درب و پنجره هاي فلزي و 
دیوار آجري و بدون نما اجرا ش��ده است طبقه اول مسکوني است و داراي اتاق خواب و هال و 
آشپزخانه و سرویس بهداشتي است پنجره ها آلومینیوم و نماي اصلي ساختمان سنگ اجرا شده 
است مساحت بناي مسکوني در این طبقه نیز 135 مترمربع مي باشد پوشش بام آسفالت و قدمت 
احداث بنا بالغ بر 27 سال است مشترکات شامل یک انشعاب آب- یک امتیاز برق- یک کنتور گاز 
و دو خط تلفن مي باشد و طبق سند رهني 73879 مورخ 1382/12/13 دفتر اسناد رسمي 7 نطنز 
در رهن بانک کشاورزي شعبه نطنز مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1390/11/18 
در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداري به مزایده گذارده مي شود. و 
مزایده از مبلغ پایه 622/000/000 ریال شروع و به هر کسي که خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب- برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهي هاي مالیاتي وعوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمناً این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 1390/10/27 )روز س��ه شنبه( درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به 

روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 646 شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

اخطار اجرایي
10/605 ش��ماره: 940/89 به موجب رأي ش��ماره 648 تاریخ 90/7/30 حوزه 25 ش��وراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه ناصر قندشکن مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
130000 ریال به عنوان خسارت دادرسي و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 89/10/6 لغایت زم��ان وصول در حق خواهان امراله زحمتکش ش��غل: راننده 
نش��اني محل اقامت: اصفهان س��ه راه س��یمین کوچه مالکي پالک 73، و همچنین نیم عشر 
اجرای��ي در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. 

م الف/ 16621 شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
10/608 آقاي اس��ماعیل رمضاني پور دس��تجردي داراي شناس��نامه ش��ماره 25432 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 4896/90 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان رحیم رمضاني پور دس��تجردي بشناسنامه 11157 در تاریخ 
89/3/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 3 پس��ر و 5 دختر و یک عیال به نام هاي ذیل: 1- حس��ین رمضاني پور دس��تجردي ش ش 
37 پس��ر متوفي، 2- اس��ماعیل رمضاني پور دستجردي ش ش 25432 پسر متوفي، 3- حسن 
رمضاني پور دس��تجردي ش ش 77 پس��ر متوفي، 4- فاطمه رمضاني پور دس��تجردي ش ش 
16803 دختر متوفي، 5- ربابه رمضاني پور دستجردي ش ش 9 دختر متوفي، 6- ملک رمضاني 
پور دستجردي ش ش 13 دختر متوفي، 7- مریم رمضاني پور دستجردي ش ش 25043 دختر 

متوفي، 8- نفیس��ه رمضاني پور دس��تجردي ش ش 1032 دختر متوفي، 9- فاطمه جعفري ش 
ش 7 عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یکمرتبه آگهي 
مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 16831 رئیس شعبه 

دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
10/609 ش��ماره: 361/90 به موجب رأي ش��ماره 1485 تاریخ 90/8/30 حوزه اول شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد اعتدالي نژاد مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت نفقه یک میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار تومان از تاریخ 89/1/1 
لغایت 89/12/29 و از تاریخ 90/1/1 لغایت زمان صدور حکم 90/8/25 ماهیانه صد و شصت و 
دو هزار تومان. مشخصات محکوم له: فاطمه غفاري نشاني محل اقامت: خ وحید، جنب تاکسي 
تلفني خاقاني، بن بست شهید غفاري پ 376. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. م 

الف/ 16820 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مزایده
10/612 شعبه دوم اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرای��ي به ش��ماره 3506/90 ش ح دوم له بابک نادري و علیه فرش��ته ن��وروزي زاده به آدرس 
بهارس��تان خیابان آبشار خیابان البرز پ 254 بخواسته مطالبه مبلغ 27/580/000 ریال بابت اصل 
خواسته هزینه کارشناسي و نشر آگهي جلسه مزایده اي را در تاریخ 90/11/9 ساعت 9/30-10/30 
در طبقه اول مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران 
به منظور فروش اموال منقول توقیفي محکوم علیه که توسط کارشناس رسمي دادگستري اصفهان 
به مبلغ 8/110/000 ریال ارزیابي گردیده است برگزار نمایند. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از 
تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناسي را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملي 
دادگستري اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا واصل نمایند و مزایده از قیمت پایه 
شروع شده اموال به شخص یا اشخاصي فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و 
مشخصات کامل در نظریه کارشناسي به شرح پیوست مي باشد. شماره: 84/ق/90 به قرار کارشناسي 
موضوع پرونده کالسه 3506/90 در خصوص دعوي آقاي بابک نادري علیه خانم فرشته نوروزي 
باستحضار میرسانم اینجانب پرویز قاسمي فرد کارشناس منتخب ضمن مراجعه به دفتر آن شعبه و 
مطالعه و بررسي محتویات پرونده مذکور با راهنمایي خواهان آقاي بابک نادري در تاریخ 90/8/2 
به آدرس حافظ اموال آقاي محمدحس��ین نادري بني اصفهان- بهارس��تان- خیابان الوند- الوند 
دوم- پالک 812 مراجعه و از اموال توقیف شده طبق صورتجلسه توقیف اموال مضبوط در پرونده 
که حافظ اموال ارائه نمود بازدید و کارشناسي بعمل آمد. و نتیجه ارزیابي با عنایت به کیفیت اقالم 
موجود و با در نظر گرفتن نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و همچنین با در نظر گرفتن جمیع 
جهات و عوامل مؤثر و دخیل در تعیین قیمت گذاري بعنوان قیمت پایه مزایده برآورد و بشرح 
176S MB ذیل اعالم مي گردد. 1- یکدستگاه کامپیوتر شامل یکدستگاه مونیتور سامسونگ مدل 
و یکدس��تگاه کیس BENZ با صفحه کلید و موس مربوطه بصورت مس��تعمل جمعاً بارزش 
1/600/000 ریال، 2- یکدستگاه ماشین لباسشویي پنج کیلویي آبسال مدل AES-3s3 بصورت 
مستعمل بارزش 1/000/000 ریال،  3- یک تخته فرش ماشیني 9 متري )3/5×2/5 متر( 500 شانه 
فرش نگین مش��هد 65 درصد پلي اس��تر و 35 درصد پنبه بصورت مس��تعمل بارزش 550/000 
ریال، 4- یکدست مبل هشت نفره چوبي رویه پارچه اي شامل دو عدد کاناپه دو نفره راحتي و 
چهار عدد مبل یکنفره راحتي بصورت مستعمل جمعاً بارزش 1/600/000 ریال، 5- یکدستگاه 
تلویزی��ون 32 اینچ x.vision م��دل LC-321MF7 فاقد کنترل مربوطه LCD TV صفحه 
تخت بصورت مس��تعمل بارزش 2/000/000 ریال، 6- یکدستگاه چرخ گوشت برقي ناسیونال 
مدل MK-G20NR بصورت مس��تعمل بارزش 350/000 ریال، 7- یکدس��تگاه آبمیوه گیري 
برقي پاناسونیک مدل MJ-W176 P بصورت مستعمل بارزش 240/000 ریال، 8- یکدستگاه 
سرخ کن SUN STAR مدل SDF-288293 بصورت مستعمل بارزش 220/000 ریال، 9- 
یکدستگاه ماکروفر LUXOR مدل LF s320 بصورت مستعمل بارزش 550/000 ریال. جمع 
نه ردیف فوق کاًل به مبلغ هشت میلیون و یکصد و ده هزار ریال 8/110/000 ریال برآورد واعالم 

مي گردد. دفتر شعبه اول اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودي
10/610 کارت پایان خدمت اینجانب امیر مس��عود اکبراف فرزند حسین بشماره 6561533 یگان 

ترخیص کننده بندرعباس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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کاهش مصرف شیر خشک در کارخانه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری از کاهش 25 درصدی مصرف شیر خشک در کارخانه های 

صنعتی لبنیات این استان خبر داد.
برزو هیبتیان به ف��ارس گفت: امروز در بس��یاری از صنایع غذایی 
کشور نظیر بیسکویت سازی، بستنی سازی، شکالت سازی و غیره 
به جای استفاده از شیر طبیعی از شیر خشک استفاده می شود که 
این شیر خشک از کیفیت خوبی برخوردار نیست. وی ادامه داد: در 
همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از ورود هرگونه شیر خشک به 
صورت قانونی و غیر قانونی جلوگیری و قرارداد ورود شیر خشک را 
 لغو کرده است. در حال حاضر 10 میلیون تن شیر در کشور تولید 
می ش��ود که س��هم اس��تان چهار محال و بختیاری 250 هزار تن 

شیر است. 

»شهد پارسي« در راه است

مدیرکل صدا و سیماي مرکز چهارمحال و بختیاري گفت: مستند 
»شهد پارسي« در شبکه استاني سیماي جهان بین مراحل تولید 

را سپري مي کند.
حجت اله رحیم زاده در گفتگو با ایس��نا افزود: این مس��تند براي 
نخستین بار بر اساس تحقیقات علمي به موضوع گزانگبین که نامي 
آشنا در صنعت گزسازي کشور است اما نحوه تولید آن براي بسیاري 
پوشیده مانده است، مي پردازد و در آن تالش مي شود با استفاده از 

همه ابزارهاي موجود بصري این ماده ارزشمند معرفي شود.
وي ادامه داد: گزانگبین محصول فرآیند حشره اي به نام پسیل گز و 
ماده اي با ارزش دارویي و غذایي فوق العاده اي است که در مستند 
شهد پارسي داستان تولید گزانگبین توسط این حشره و نحوه تولید 

آن به تصویر کشیده مي شود. 

مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری گفت: به زودی عملیات 
اجرایی سه پرژه ملی در این استان آغاز می شود که با بهره برداری از 
آن ها چهارمحال و بختیاری به آزادراه های سراسری متصل می شود.

علی علیخانی امروز در گفتگو با فارس از اجرایی شدن سه پروژه با 
اعتباری بالغ بر 108 میلیارد ریال در این اس��تان خبر داد و اظهار 
داشت: پروژه چهار خطه ش��هرکرد، بن ، داران با 46 میلیارد اعتبار 
مراحل پایانی تصویب در کمیس��یون مربوط��ه را می گذراند تا در 
ش��مار پروژه های ملی قرار گرفته و با تخصیص اعتبار از این محل 
اجرایی  ش��ود. وی افزود: با اجرای این طرح چهارمحال و بختیاری 
از سمت شمال غرب به یکی از بزرگراه های سراسری کشور متصل 
می شود و این اتصال، استان را به بزرگراه های اصلی، جهت توسعه 

بیشتر وصل می کند. 

  مدير امور برنامه و بودجه جهادکشاورزي :

امسال 372 پروژه کشاورزی در 
استان اجرا مي شود

مدیر ام��ور برنامه و بودج��ه س��ازمان جهادکش��اورزي چهارمحال 
و بختی��اري از اج��رای 372 پروژه کش��اورزی با اعتب��ار تخصیصی 
 51 میلی��ارد و 581 میلی��ون ریالی در اس��تان در س��ال جاري خبر

 داد.
مهندس س��ام مرداني در گفتگو با ایس��نا، با بیان اینکه 45 پروژه به 
منظور افزایش تولید محصوالت باغی با اختصاص اعتبار 6 میلیارد و 
964 میلیون ریال در حال اجراست، افزود: 53 پروژه با اعتبار 7 میلیارد 
ریال برای افزایش تولید محصوالت دام و طیور ، 14 پروژه با اعتبار یک 
میلیارد و 711 میلیون ریال برای افزایش تولید محصوالت زراعی و 18 
پروژه برای افزایش تولیدات آبزیان و شیالت با اعتبار دو میلیارد و 855 

میلیون ریال در حال اجراست.
وی اظهار داش��ت: 21 پروژه نیز برای افزایش سطح پوشش خدمات 
ترویجی با اعتباري بی��ش از 2 میلیارد ریال ، 8 پ��روژه با اعتبار 473 
میلیون ریال در جهت ایج��اد صنایع تبدیلی و 161 پ��روژه با اعتبار 
25 میلیارد ریال برای تامین و عرضه آب از دیگر پروژه های در دست 

اجرای این سازمان است. 

 انتخابات شهرکرد، 
100 درصدالکترونیکی 

برداشت 135 کیلوگرم 
زعفران در چهارمحال

 رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: حوزه انتخابیه شهرکرد 
در این استان تنها حوزه ای است که در آن انتخابات به صورت 100 درصد 
الکترونیکی برگزار می ش��ود. یزدان جاللی در این باره به مهر گفت: 650 
هزار برگ تعرفه برای اخ��ذ رأی مردم در انتحاب��ات نهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در این استان مورد نیاز اس��ت. وی تأکید کرد: این تعداد 
تعرفه رأی گیری یک ماه قبل از انتخابات مجلس نهم به دست مسئوالن 
ستاد انتخابات در چهارمحال و بختیاری می رسد .معاون سیاسی امنیتی 
استاندارچهار محال و بختیاری افزود: حوزه انتخابیه شهرکرد تنها حوزه ای 
بوده که در آن انتخابات به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزار می شود.

وی همچنین تصریح کرد: دشمنان ایران اس��المی همواره به فکر توطئه 
برای براندازی نظام بودند، اما به لطف خدا و حضور همیشه در صحنه مردم 

همواره با شکست رو به رو شده اند. 

کارشناس مسئول گل، گیاه و قارچ جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 135 کیلوگرم محصول زعفران 
در این استان در سطحی به مساحت 38 هکتار برداشت شد. حسین برزگر 
در گفتگو با فارس این اس��تان را رویش��گاه اولیه زعفران وحشی نام برد و  
اظهار داش��ت: با توجه به میزان برداش��تی محصول زعفران از مزارع این 
استان، شهرستان شهرکرد در میان دیگر شهرستان های استان بیشترین 

میزان تولید زعفران را در سال جاری به خود اختصاص داده است.
وی افزود: زعفران برخالف سایر گیاهان خواب تابس��تانه دارد و در فصل 
پاییز و زمستان بیدار است. به همین دلیل بیش��تر مزارع زعفران در  این 
استان به صورت کشت دوم هستند.گفتنی است این رقم در چهارمحال و 
بختیاری حدود 3/5 تا 4 کیلوگرم در هکتار است که رقم پایینی در مقایسه 

با میانگین کشوری آن است. 

خبر

مديرکل راه و ترابری چهارمحال: مديرکل صدا و سیماي چهارمحال: در چهارمحال و بختیاری

چهره روز

 در مدارس  گفتمان دينی
 اجرا می شود  

 حجت االسالم سيد عبدالحميد صفوي

رئيس اداره فرهنگي تبليغات اسالمي 
 گفتمان ه��اي دین��ي در مدارس ب��ا محوری��ت جوان��ان و نوجوانان، 
مس��لک هاي نوظهور و عرفان هاي انحرافي، آس��یب شناسي فرهنگ 
دیني، مهدوی��ت، عفاف و حج��اب، جنگ نرم، بصی��رت، مهارت هاي 

زندگ��ي، آس��یب هاي 
و  زن  و  اجتماع��ي 
 خانواده در اسالم برگزار 
مي ش��وند. ه��دف این 
برنام��ه پاس��خگویي به 
س��ؤاالت دانش آموزان 
و مربی��ان در زمین��ه 
و فرهنگ��ي   مس��ائل 

اجتماعي است.

خبر

 | شماره704 |سه شنبه 27 دی 1390 | 23 صفر 1433 روزنامه اجتماعی، سیاسی،فرهنگی،ورزشی

اتصال چهارمحال به آزادراه ها

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

فرهنگ و هنر

مزایده 
10/150 ش��ماره: 38712. به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 31350-2/841 و به استناد سند 
رهنی شماره 132151 مورخ 86/8/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره یک اصفهان له 
موسسه قوامین علیه محمد کریمی و غیره، تمامی شش دانگ پالک ثبتی 2187/5422 واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع با جمیع متعلقات آن ملکی خانم فاطمه کریمی 
درچه فرزند احمد به شناس��نامه ش��ماره 6177 صادره از خمینی ش��هر متولد 1334 به نشانی 
شهرستان اصفهان – بهارستان – خیابان الفت غربی – پالک 636 کدپستی 43781-81431 و 
43838-81431 که سند مالکیت آن در صفحه 348 و 359 دفتر 73 و 189 به شماره 11395 
و 47387 ثبت و صادر شده است با حدود آن برابر نامه وارده شماره 19940-89/5/16 اداره 
ثبت بدین شرح می باشد شمال به طول 10 متر پی است به کوچه احداثی شرق یک به طول 2 
متر پی است به کوچه احداثی و دوم به طول 16 متر به پی زمین 5421 جنوب به طول 10 متر 
پی است به خیابان احداثی غرب اول به طول 16 متر پی است به زمین 5423 فرعی و دوم به 
طول 2 متر پی است به پارکینگ و میدان که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
توصیف گردیده: محل مورد نظر عبارت است یک مجتمع تجاری مسکونی در چهار سقف که 
دارای 160 مترمربع عرصه و 640 مترمربع اعیانی شامل زیرزمین همکف اول و دوم می باشد. 
در زمان بازدید زیر زمین به عنوان محل پخت ش��یرینی دارای س��رویس بهداشتی و بدنه کف 
سرامیک و همکف مغازه شیرینی فروشی و سرویس بهداشتی حمام و پارکینگ و دستگاه پله 
با کف و بدنه س��رامیک و س��قف کاذب PVC و دستگاه پله با سنگ گرانیت بدون نماسازی 
در بنه می باشد. طبقات دوم و سوم در حد سفت کاری با اسکلت بتن و سقف تیرچه بلوک 
می باش��د و در طبقه دوم دیوار چینی و لوله کش��ی آب و گچ و خاک شده و طبقه سوم فاقد 
موارد باال و فقط در حد س��قف و س��تون است. نمای مجموعه در طرفین شمالی و جنوبی به 
جز بدنه تجاری در همکف انجام نپذیرفته است. مغازه دارای شیشه سکوریت و درب کرکره 
ای برقی و در ضلع جنوبی است. سیستم گرمایش و سرمایش در مغازه و زیرزمین موجود و 
دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد در ضمن با توجه به پروانه شماره 86/9/7-26496 
مجموعه مس��کونی و تنها دارای مجوز 42/4 مترمربع تجاری می باش��د و پایان کار دریافت 
نش��ده اس��ت و با توجه به اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد. در رهن قرار گرفته از ساعت 9 
الی 12 روز دوش��نبه مورخ 90/11/24 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هش��ت بهشت ش��رقی – چهارراه حمزه اصفهانی – دست چپ – ساختمان اداره ثبت اسناد 
و امالک – طبقه س��وم به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 3/970/000/000 ریال 
شروع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مسترد می گردد. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان در تاریخ 90/10/27 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م 

الف: 15135 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده
10/354 اجراي احکام شعبه 14 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایي 900069 
ج ح/ 14 ل��ه حمیدرضا آرین منش علیه 1. ف��رزاد رجاء به آدرس خ پارک آیینه خانه، دفترخانه 
اسناد رسمي 15 و 2. رضا رویدشتي خ هشت بهشت شرقي، مقابل امام زاده زید، پاساژ قائم 3. 
عفت همتي مشتاق 2، خ مهرآباد،  کوچه فرعي سوم، انتهاي کوچه، مجتمع هزاره مبني بر دستور 
فروش ملک مشاعي 15191/4354 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس خ هشت بهشت شرقي، 
مقابل امام زاده زید، پاساژ قائم مزایده اي براي روز 90/11/17 ساعت 10 صبح در محل اجراي 
شعبه 14 دادگاه حقوقي واقع در خ نیکبخت،  ساختمان دادگستري، طبقه سوم،  اتاق 324 برگزار 
نماید و براساس نظر کارشناس رسمي دادگستري که مصون از اعتراض قرار گرفته پالک مذکور 
مجتمع چهارواحدي چهار س��قفي به مس��احت عرصه 138/88 مترمربع و اعیان شامل زیرزمین 
مس��کوني همکف تجاري و 2 طبقه اول و دوم به صورت اداري هر یک به مس��احت 138/88 
مترمربع جمعاً 555/52 مترمربع زیربنا با اسکلت و سقف تیرچه و بلوک بتني حدوداً ده سال قبل 
احداث گردیده است. طبقه زیرزمین و همکف به صورت انباري و یک باب مغازه تجاري پرده 
فروشي با کف سرامیک و بدنه چوبکاري شده و داراي سه انشعاب برق تکفاز، تک برق سه فاز، 
آب اشتراکي، گاز فعاًل قطع و چندین خط تلفن و داراي پروانه ساختماني که براي چهار سقف، 
جمعاً مساحت 469 مترمربع با کاربري مسکوني و انباري مسکوني پارکینگ و 50 مترمربع زیرزمین 
صادر گردیده اس��ت. ارزش ش��ش دانگ پالک مذکور بدون احتساب بدهي با شهرداري و براي 

مزایده 15/694/000/000 ریال برآورد ش��ده است که آقاي رضا رویدشتي مالک معادل 18 حبه 
مشاع معادل 3/847/384/100 ریال از پالک فوق را دارا مي باشد. طالبین خرید مي توانند پنج روز 
قبل از جلسه مزایده از ملک بازدید نمایند. کساني حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 
درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً در جلسه مزایده به همراه داشته باشند. مزایده از مبلغ ارزیابي 
شده شروع و برنده فرد یا افرادي مي باشند که باالترین قیمت را از نظریه کارشناس پیشنهاد نماید. 

م الف/ 15848 مدیر اجراي احکام شعبه 14 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/450 ش��ماره دادنامه: 9009970361501620،  شماره پرونده: 9009980361500680، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900711، خواهان: خانم محبوبه حیدري با وکالت آقاي سعید صالحي به نشاني 
اصفهان خ بزرگمهر س��اختمان میرداماد طبقه سوم دفتر آقاي امامي، خوانده: آقاي جهانگیر نادي 
پور به نش��اني اصفهان خ گلس��تان خ مهساء کوي استاد شهریار پ 74 جنب امالک خدابخشي، 
خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دعوي خانم محبوبه حیدري 
فرزند مرتضي با وکالت آقاي سعید صالحي به طرفیت آقاي جهانگیر نادي پور فرزند رحمت اله 
به خواس��ته صدور گواهي عدم امکان س��ازش، دادگاه بدواً با توجه به سند نکاحیه شماره 9283 
دفترخانه 155 اصفهان مورخ 1376/12/1 علقه زوجیت طرفین را محرز دانس��ته، در این پرونده 
خواهان در جلسه دادرسي بیان نمود )... ما حدوداً دوازده سال است که ازدواج کرده ایم و داراي 
یک فرزند مشترک به نام مهتاب نه ساله هستیم همسرم از ابتدا نسبت به من سوءرفتار داشت و 
ایش��ان اعتیاد به مواد مخدر داشت و همواره مرا مورد ضرب و شتم و فحاشي قرار مي داد ایشان 
بیش از یکسال است که منزل مشترک را ترک کرده است و در این مدت هیچ چیزي بابت نفقه 
به من پرداخت نکرده است من در خصوص ضرب و شتم و ترک انفاق از ایشان شکایت کیفري 
کردم که حکم کیفري در این خصوص صادر گردیده اس��ت... اینجانب یک سکه از مهریه خود 
را به همسرم بذل مي کنم و تقاضا دارم حضانت فرزندم به عهده اینجانب باشد( مالحظه مي شود 
دادنامه ش��ماره 215 مورخه 1381/1/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي اصفهان حکایت از 
محکومیت خوانده به دلیل ترک انفاق و فحاشي دارد، همچنین دادنامه شماره 8901327 صادره 
از شعبه 112 دادگاه عمومي جزایي اصفهان حکایت از محکومیت زوج به دلیل ترک انفاق دارد،  
همچنین مالحظه مي شود تالش دادگاه و داوران جهت حل و فصل موضوع به نتیجه نرسید علیهذا 
دادگاه با توجه به مفاد دادخواس��ت و اظهارات خواهان و وکیل وي در جلس��ه دادرسي و توجهًا 
نظر به محکومیت هاي متعدد زوج )با توجه به آراي کیفري بیان شده( و با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلس��ه دادرسي و عدم ارائه دفاع مؤثر جهت رد ادعاي خواهان و با توجه به گزارش 
مرجع انتظامي و با توجه به تخلف زوج از بندهاي اول،  دوم شروط ضمن العقد، مستنداً به ماده 
1119 قان��ون مدن��ي و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمای��ت خانواده گواهي عدم امکان 
س��ازش طرفین صادر و اعالم مي گ��ردد و چنانچه زوج جهت اجراي صیغه طالق به دفترخانه 
مراجعه ننمود دادگاه به خواهان اجازه مي دهد به وکالت از زوج و با حضور در دفترخانه رسمي 
ثبت طالق خود را مطلقه نماید. رعایت مفاد مواد 1134، 1135، 1140، 1141 قانون مدني حسب 
مورد برعهده مجري صیغه طالق خواهد بود، نظر به اینکه زوج یک سکه از مهریه خود را در قبال 
طالق به زوج بذل نمود مستنداً به ماده 1145 قانون مدني نوع طالق بائن مي باشد و عده طالق سه 
طهر مي باشد همچنین در راستاي ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند مشترک برعهده خواهان 
مي باشد و زوج مکلف به پرداخت نفقه مي باشد،  مدت اعتبار گواهي صادره سه ماه از تاریخ ابالغ 
رأي قطعي مي باشد. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این 
شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر اصفهان مي باشد. 

م الف/ 16302 شفیع زاده- رئیس شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/451 ش��ماره دادنامه: 9009970354701400، شماره پرونده: 9009980358000224،  شماره 
بایگاني شعبه: 900717، شاکي: آقاي مهرداد پهلوان زاده به نشاني خ خاقاني روبروي بن شقایق ط 
فوقاني کفش ادیداس پ 150، متهم: آقاي سیدعلي مصطفوي به نشاني متواري، اتهام: خیانت در 
امانت، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاي س��یدعلي مصطفوي در حال حاضر مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت موضوع 
کیفرخواست دادسراي عمومي و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت آقاي مهرداد پهلوان 
زاده و اظه��ارات گواهان و نظر به عدم حض��ور و دفاع از ناحیه متهم با وصف احضار از طریق 
جراید اتهام انتس��ابي را محرز و مسلم مي داند مس��تنداً به ماده 974 از قانون مجازات اسالمي به 
تحم��ل 6 ماه حبس تعزیري محکوم مي گردد. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مهلت ده روز پس از 

ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهي در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/ 16301 مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومي 

جزایي اصفهان

ابالغ رأي
10/452 ش��ماره دادنامه: 9009970353001103، شماره پرونده: 8909980359800913، شماره 
بایگاني شعبه: 891218، شاکي: آقاي اکبر و ایمان هر دو قدمي زاده به نشاني خ پروین پل سرهنگ 
کوچه گرامي پ 14، متهم: آقاي حمید عابدپور به نشاني خ 24 متري روبروي بانک سپه، اتهام: 
خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص شکایت اکبر و ایمان قدمي 
زاده علیه حمید عابدپور دهاقاني دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو نیسان آبي 
رنگ مدل 1356 به شماره انتظامي 11762- شیراز 77 نظر به اینکه حسب اقرار شکات وانت مورد 
ادعا به عقد اجاره به متهم واگذار شده و شکات مدعي اند اجاره پرداخت ننموده و خود را مخفي 
نموده است بنظر دادگاه بزهي متصور نیست. دادگاه مستنداً به اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسي 
جمهوري اسالمي حکم بر برائت متهم صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 16300 اسفناني- رئیس 

شعبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ
10/488 نظر به اینکه از س��وي خانم شهال وکیلي نس��بت به دادنامه شماره 90/8/29-9001065 
در پرون��ده کالس��ه 890917 تجدیدنظرخواه��ي گردی��ده و با توجه به مجه��ول المکان بودن 
تجدیدنظرخواندگان رضا، محمدرضا، فتانه، فاطمه شهرت همگي طالب زاده،  عبدالعلي جعفري و 
حاج علي ارک شیراني، مراتب در اجراي ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهي و به تجدیدنظرخواندگان ابالغ مي گردد ظرف ده روز از 
تاریخ نشر آگهي با مراجعه به دفتر شعبه و دریافت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن 

پاسخ کتبي خود را ارایه نماید. م الف/ 16368 رشیدي- مدیر دفتر شعبه دوازده حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/501 ش��ماره دادنامه: 9009970352601796، شماره پرونده: 8909980352601842، شماره 
بایگاني شعبه: 891908،  خواهان: خانم زهرا رحماني به نشاني خ امام خمیني خ مشیرالدوله مغازه 
س��یزدهم لوازم اتوبوس مصلحي، خوانده: آقاي مهدي امیري به نشاني مجهول المکان، خواسته: 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردش��کار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام 
مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأي 
مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم زهرا رحماني فرزند رضا به طرفیت آقاي 
مهدي امیري فرزند عباس به خواس��ته صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صیغه 
طالق به لحاظ عسر و حرج بدین شرح که خواهان اعالم نموده در تاریخ 79/10/22 به عقد دائمي 
خوانده درآمدم که حاصل آن یک فرزند به نام عسل بوده و لیکن نامبرده داراي سوءرفتار مي باشد 
و معتاد به مواد مخدر بوده و بنده را مورد ضرب و جرح قرار داده است و از پرداخت نفقه اینجانب 
و فرزند خویش امتناع نموده است دادگاه با توجه به سند نکاحیه شماره 2681 دفترخانه 3 نائین 
مورخه 79/10/22 که رابطه زوجیت طرفین را محرز دانسته و با عنایت به دادخواست خواهان، 
گواهي گواهان، عدم حضور خوانده در جلس��ات رسیدگي علي رغم دعوت قبلي و عدم ارسال 
الیح��ه مالحظه دادنامه 900931 مورخه 90/6/14 صادره از ش��عبه 109 جزائي اصفهان و اینکه 
تالش داوران جهت س��ازش طرفین ممکن نبوده و با توجه به سایر قرائن موجود ادعاي عسر و 
حرج خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدني خوانده را ملزم به حضور 
در یکي از دفاتر طالق جهت مطلقه نمودن همسر خویش مي نماید و چنانچه الزام وي ممکن نبوده 
به خواهان اجازه داده مي شود تا با هماهنگي دادگاه نسبت به مطلقه نمودن خویش اقدام نماید ضمنًا 
زوجه مدخوله بوده و خواهان کلیه مهریه و حقوقات مالي خویش بوده که مطالبه خواهد نمود و 
حضانت فرزند نیز برعهده زوجه مي باشد و نوع طالق رجعي است. رأي صادره غیابي و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه مي باشد. و پس از آن ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 16380 

اقبالي- دادرس شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/502 پرونده کالس��ه 9009980358700354 ش��عبه 101 دادگاه عمومي )کیفري( شهرستان 
اصفهان دادنامه شماره  9009970352701572، شماره بایگاني شعبه: 900704، شاکي: آقاي احمد 

صادقي به نش��اني اصفهان- خ طبیب اصفهاني- کوچه آزادي- کوچه گل محمدي- پالک 16، 
متهمین: 1- آقاي مجید کیاني به نش��اني مجهول المکان، 2. آقاي مرتضي پرامند به نشاني زندان 
مرکزي اصفهان، اصفهان- طوقچي- پارک باقوش��خانه- کوچه پهل��وان- پالک 228، اتهام ها: 1. 
تهدید، 2. ورود به مسکن یا منزل دیگري به عنف و تهدید، 3. توهین، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص شکایت 
آقاي احمد صادقي فرزند حس��ین علیه آقایان 1- مرتضي پرامند فرزند محسن، 2- مجید کیاني 
فرزند علي و متهم ردیف اول داراي سابقه کیفري وفق محتویات صفحه 11 پرونده و هر دو دائر بر 
الف ورود به عنف ب تهدید ج فحاشي دادگاه با توجه به جامع محتویات و اوراق پرونده تحقیقات 
انجام ش��ده شکایت شاکي گزارش مرجع انتظامي صورتجلس��ه مورخه 1390/4/3 صفحه دوم 
پرونده و محتویات صفحه 4 پرونده و اظهارات آقاي حسن نصري اظهارات مطلعین در پرونده و 
اقرار متهم در صفحه هشتم پرونده و نحوه اظهارات متهم در جلسه دادگاه اقرار ضمني و تلویحي 
و مفاد کیفرخواست صادره و سایر محتویات پرونده در مجموع اتهامي انتسابي را ثابت و محرز 
دانسته مستنداً به مواد 608-669-694-2-16-47 از قانون مجازات اسالمي و بند دوم ماده سوم 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نیز رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسالمي بلحاظ 
وضعیت خاص متهم ردیف اول و جواني آنها هر یک از متهمین موصوف الذکر را جهت بزه بند 
الف به پنج ماه حبس و جهت بزه بند ب بپرداخت یک میلیون ریال جزاي نقدي و جهت بزه بند 
ج به پرداخت پانصد هزار ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم مي نماید. رأي صادره 
نسبت به متهم ردیف اول حضوري و نسبت به متهم ردیف دوم غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در 
محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد. م الف/ 16378 ذبیحي- رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
10/504 ش��ماره دادنامه: 9009970354401088، شماره پرونده: 8909980358000552، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900243، شاکي: آقاي صفر صدري ایراني به نشاني اصفهان بلوار آیینه خانه بعد 
از بانک پارسیان مجتمع فخر زنده رود ط 3 واحد 103، متهم: آقاي سید اکبر هاشمي درچه فعاًل 
مجهول المکان، اتهام: کالهبرداري، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي سید اکبر 
هاشمي فرزند فتح اله متواري و مجهول المکان دائر بر جعل ضمانت نامه بانکي و کالهبرداري 
9/700/000/000 ریال و اس��تفاده از س��ند مجعول )ضمانت نامه بانکي( به این شرح که متهم با 
جعل ضمانت نامه بانکي بانک رفاه و کارگران به شماره 88/5/6-209/1161 شعبه کرمان به مبلغ 
ده میلیارد ریال و ارائه آن به بانک ملت استان اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالي و اعطاء وکالت 
وصول به آن بانک و پس از آن اعطاء وکالتنامه رسمي به شاکي آقاي صفر صدري ایراني جهت 
وصول مبلغ مذکور از بانک ملت و محاسبه آن بابت طلب یک میلیارد توماني خود که پس از ارائه 
بانک و پس از استعالم به عمل آمده از بانک صادرکننده ضمانت نامه مذکور جعلي بودن آن کشف 
مي شود ضمانت نامه مذکور ضبط شده و وجهي جابه جا نمي شود دادگاه نظر به محتویات پرونده 
اقدام متهم را دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول محرز دانسته مستنداً به بند 5 از ماده 525 و 
رعایت ماده 47 از قانون مجازات اس��المي به جهت تعدد مادي جرم حکم به محکومیت وي به 
تحمل دو فقره چهارسال حبس تعزیري صادر و اعالم مي نماید و در خصوص اتهام کالهبرداري 
نظر به اینکه حاصل اقدامات فوق منتهي به خروج مال از شبکه بانکي یا شخص شاکي نشده است 
مستنداً به اصل 37 از قانون اساسي رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي 
و ظرف مهلت ده روز از ابالغ واقعي قابل واخواهي در این شعبه است. م الف/ 16381 محمدي 

کمال آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ
10/505 شماره درخواس��ت: 9010460350300036، ش��ماره پرونده: 9009980350300849، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 900849، به حکایت محتویات پرونده 9009980350300849 که در این 
ش��عبه دادگاه تحت رسیدگي مي باشد اعالم گردیده متوفي فوت فرضي خانم شهربانو محمدي 
شریف آبادي از بیست و پنج سال قبل غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبري از نامبرده در دست 
نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کساني که خبري از غایب یاد شده دارند دعوت 
مي شود اطالعات خود را به نحو مقتضي در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقي از کسي تضییع 
نگردد. این آگهي سه نوبت متوالي هر یک به فاصله یک ماه در اجراي ماده 1023 قانون مدني در 
امور مدني منتشر مي گردد. بدیهي است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن )نشر آ گهي( حیات 
غایب ثابت نش��ود حکم موت فرضي او صادر خواهد ش��د. م الف/ 16366 دادخواه- مدیر دفتر 

شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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رسول اکرم )ص( : 
دو تن از یکی بهتر و س��ه تن از دو تن برتر و چهار تن از س��ه تن 

نیکوتر است ،همیشه با جماعت باشید. 
)نهج الفصاحه (

طنز

داستان

علمی

 فردوسی پور در سینما 
چه می کند؟

ظاهرا قرار اس��ت فردوس��ی پور مجری  ارمیا 
جشنواره فیلم فجر شود . البته خیلی هم نوربخش

نباید تعجب کرد.  ب��ا اتفاقاتی که اخیرا 
 ب��رای خان��ه س��ینما پی��ش آم��ده و 
جنجال هایی که صورت گر فته، سینما 
به چهره هایی چون فردوس��ی پور نیاز 
دارد. همین طور ک��ه دارد پیش می رود 
یحتمل فردا پس فردا اعالم می کنند که 
هیئ��ت داوری جش��نواره فیل��م فجر را 
کسانی چون فردوسی پور و دکتر صدر و 
حاجی بابایی و افش��ین پیروانی تشکیل 
م��ی دهن��د! در ای��ن ص��ورت احتماال 
جشنواره فیلم فجر یک تفاوت هایی با سال های گذشته پیدا می کند  
و در اعال م فیلم های برتر س��ال تغییراتی صورت می گیرد  . ما اینجا 
 چند تا از احتمال های��ی را که برای این هیئت داوری مطرح اس��ت، 
پیش بینی کردیم  و برندگان رشته هایی را که می توانیم حدس بزنیم 
می آوریم : جایزه ویژه بهترین جلوه های ویژه و س��یمرغ بلورین و هر 
جایزه ای که در این زمینه وجوددارد،  اهدا می شود به تنها فیلم اکشن 
این نامزد ساخته شده توسط دایی و مایلی کهن، به خاطر صحنه های 
اکشن خفنی که ایجاد کردند و سینمای ایران را ارتقا دادند . بهترین 
کارگردان س��ال : پرویز مظلومی به خاطر برد چهار داربی و اعتماد به 
نفس فوق العاده اش، مخصوصا آنجایی که گفته  قهرمانی یعنی بردن 
داربی که من چهار تایش را دارم . بهترین کارگردان بین الملل : باز هم 
جایزه ویژه هیئت داوران می رسد به پرویز مظلومی چون در صحبت 
هایش گفته  اس��تقالل قوی تر از کادر فنی من پیدا نمی کند، هم در 
ایران هم در تمام دنیا ! بهترین بازیگر زن سال : هیئت داوران این رشته 
را کل یوم حذف کرد چون چیز به درد نخور و بدون استفاده ای بود ! 
بهترین بازیگر مرد سال : جایزه ویژه اهدا می شود به سردار رویانیان به 
خاطر بازیگری در نقش های مختلفی چون مدیر پرسپولیس، ریاست 
س��تاد قاچاق ارز و کاال و مخصوصا بازی زیر پوستی اش در همه این 

نقش ها !

 درویشی که سلطان شد 
 یکی از پادشاهان عمرش به سر آمد و دار فانی را بدرود گفت و به سوی 
عالم باقی شتافت چون وارث و جانشینی نداشت وصیت کرد، بامداد 
نخستین روز پس از مرگش اولین کسی که از دروازه شهر در آید تاج 
شاهی را بر سر وی نهند و کلیه اختیارات مملکت را به او واگذار کنند. 
اتفاقا فردای آن روز اولین فردی که وارد ش��هر شد، گدائی بود که در 
همه عمر مقداری پول اندوخته و لباسی کهنه و پاره که وصله بر وصله 
بود به تن داشت. ارکان دولت و بزرگان وصیت شاه را به جای آوردند 
و کلیه خزائن و گنجینه ها به او تقدیم داشتند و او را از خاک مذلت بر 
داش��تند و به تخت عزت و قدرت نشاندند.پس از مدتی که درویش به 
مملکتداری مشغول بود، به تدریج بعضی از امرای دولت سر از اطاعت 
و فرمانبرداری وی پیچیدند و پادش��اهان ممالک همس��ایه نیز از هر 
طرف به کشور او تاختند. درویش به مقاومت برخاست و چون دشمنان 
تعدادشان زیادتر و قوی تر بود به ناچار شکست خورد و بعضی از نواحی 
و برخی از شهرها از دس��ت وی بدر رفت. درویش از این جهت خسته 
خاطر و آرزده دل شد. در این هنگام یکی از دوستان سابقش که در حال 
درویشی، رفیق سیر و سفر او بود به آن شهر وارد شد و یار جانی و برادر 
ایمانی خود را در چنان مقام و مرتبه دید.  به نزدش ش��تافت و پس از 
ادای احترام و تبریک و درود و سالم گفت ای رفیق شفیق شکر خدای 
را که گلت از خار برآمد و خار از پایت بدر آمد. بخت بلندت یاوری کرد 
و اقبال و سعادت رهبری، تا بدین پایه رسیدی! درویش پادشاه شده 
گفت: ای یار عزیز در عوض تبریک، تسلیت گوی. آن دم که تو دیدی 
غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی! رنج خاطر و غم و غصه ام امروز 
در این مقام و مرتبه صدها برابر آن زمان و دورانی است که به اتفاق به 

گدائی مشغول بودیم و روزگار می گذراندیم!

 IP طریقه  پی بردن به 
 در اینترنت از طریق گوگل 

IP ب��ه آدرس عددی گفته می ش��ود که ب��ه هر یک از دس��تگاه ها و 
کامپیوتره��ای متصل به ش��بکه  های مبتنی ب��ر TCP/IP )همانند 

اینترنت(، اختصاص داده می شود
. شاید ش��ما نیز دوست داش��ته باش��ید بدانید هم اکنون که در حال 
اتصال به اینترنت هس��تید IP شما چیس��ت؟ راه های مختلفی برای 
این کار وجود دارد، یکی از راه های جالب استفاده از موتور جستجوی 

»گوگل« است. 
برای این کار:

کافی است ابتدا به صفحه اصلی موتور جستجوی »گوگل« به نشانی 
www.google.com بروید. سپس عبارت »IP« یا »My IP« را 
جستجو کنید. در خط ابتدایی نتایج جس��تجو، آدرس IP شما درج 

شده است.

خواندنی

قرن ها می گذرد از روزی که هن��ری چهارم پس از 
سرپیچی از امر پاپ گریگوری هفتم، در لباس فردی 
پشیمان به قصر کانوس��ا رفت و پوزش خواهانه، سه 
روز با پای برهنه در میان برف ها ایستاد تا پاپ که او 
را تکفیر کرده بود از گناهش صرف نظر کند و او را به 

مقام خود بازگرداند.
ح��اال عذرخواه��ی ها به چن��د جمل��ه و گاهی یک 
جمله خالصه می ش��ود. در این س��ال ها بسیاری از 
سیاس��تمداران، س��تاره های دنیای هنر و ورزش و 
شخصیت های مذهبی در پی رسوایی، جنجال های 
رس��انه ای، اعتراض های مردمی یا حت��ی با انگیزه 
های س��ودجویانه ناگزی��ر به عذرخواهی ش��ده اند. 
عذرخواهی هایی که در صمیمانه بودن بعضی از  آنها 

تردیدهای جدی حس می شود.
این عذرخواهی ها گاهی به اعتراض های ایجادشده 
 پای��ان داده و زمان��ی تاثی��ر چندان��ی در خواباندن 

جنجال ها نداشته است.
در س��ال ۲۰۱۱ هم چهره های فراوان��ی در دنیای 
مذهب، سیاست، ورزش و هنر در جهان عذرخواهی 
کردند. نگاهی به برخی از این ش��خصیت ها و شیوه 
عذرخواهی آنها -و گاه تکذیبش��ان پ��س از مدتی- 

خالی از لطف نیست.

پاپ بندیکت شانزدهم
اکتب��ر امس��ال، پاپ 
بندیکت ش��انزدهم، 
مس��یحیان  رهب��ر 
جه��ان،  کاتولی��ک 
نس��بت به اس��تفاده 
از زور و جن��گ برای 
مس��یحیت  تروی��ج 
ه��ای  س��ده  در 

 گذش��ته، انتقاد و اظه��ار ندامت کرد. او با اش��اره به 
خش��ونت هایی که در تاریخ برای ترویج مسیحیت 
رخ داده اس��ت گفت: »ما این را با شرم بزرگی تایید 
می کنیم. ولی کامال واضح است که این سوء استفاده 
از ایمان مسیحی بوده اس��ت، چیزی که به وضوح با 
ذات واقعی آن در تضاد اس��ت.« او گفت که نباید از 
دین برای تروریس��م یا جنگ افروزی استفاده کرد.

این نخس��تین عذرخواهی پ��اپ نبود: او در س��ال 
 ۲۰۱۰ هم در بریتانیا از کسانی که مورد آزار جنسی 
کش��یش های کاتولیک قرار گرفته اند عذرخواهی 
ک��رده بود.پاپ بندیکت در مراس��م دع��ای جمعی 
در کلیسای وست مینستر، تاس��ف عمیق خود را از 
»جنایات ناگفتنی« کش��یش ه��ای کاتولیک ابراز 
کرده و گفت��ه بود این گناهان موجب شرمس��اری و 

سرافکندگی تمام کلیسا شده است.

روپرت مرداک
انتش��ار هفت��ه نام��ه 
»نی��وز آو د ورل��د« 
ژوئی��ه   ۱۰ روز  در 
۲۰۱۱ متوقف ش��د. 
آخری��ن ش��ماره این 
روزنام��ه محتوی یک 
عذرخواهی بود و تیتر 
صفحه نخس��تش این 
بود: »ممنون از ش��ما 

و خداحافظ.«
هفته نامه نیوز آو د ورلد، متعل��ق به روپرت مرداک، 
غول رس��انه ای جهان، در یک آگهی یک صفحه ای 
با امضای آقای مرداک که در ش��ماره  روز شنبه، ۱۶ 
ژوئیه )۲۵ تیر( روزنامه های بریتانیا منتش��ر ش��د، 
به دلیل »اش��تباهات جدی« عذرخواه��ی کرد. به 
 دنبال رسوایی هایی که درباره شنود تلفن ها از سوی 
هفت��ه نام��ه متعلق ب��ه مؤسس��ه رس��انه ای »نیوز 
کورپوریش��ن« در بریتانیا به وجود آم��د، از این که 
سریعا برای »حل و فصل مس��ائل« اقدام نشده، ابراز 

تأسف شده بود.
در این آگهی روپرت مرداک، مالک این موسسه گفته 
بود: »دریافتم که عذرخواهی ساده، کافی نیست. در 
روزهای آینده، ما گام های محکم و بیشتری برای حل 
مس��ائل برمی داریم و ضررهایی را که وارد کرده ایم، 
جبران خواهیم ک��رد. در این مدت ش��ما خبرهای 

بیشتری از ما خواهید شنید.«
روپرت م��رداک در جلس��ه علنی کمیت��ه پارلمانی 
مجلس ع��وام بریتانی��ا نیز از رس��وایی ش��نود ابراز 
 ش��رمندگی ک��رد و آن روز را شرمس��ارترین روز 
زندگی اش خواند. هر چند گفت ش��خصا مسئولیت 

این ماجرا را برعهده نمی گیرد.

هیالری سوانک
ازیگر فیلم های »پسرها گریه نمی کنند« و »دختر 
میلیون دالری« بابت اینکه در مهمانی تولد رمضان 
قدیروف، رهبر چچن حاضر ش��ده بود، ابراز تاس��ف 
کرد. او گفت: »من عمیقا از حض��ور در این مهمانی 
 متاس��فم.« ای��ن عذرخواه��ی پ��س از آن صورت 
می گرفت که س��ازمان های حقوق بشری از حضور 
هیالری س��وانک و ژان کلود وندم، بازیگر فیلم های 
اکشن هالیوودی، در مهمانی چندین میلیون پوندی 
رمضان قدیروف، رئیس جمه��ور چچن، در گروزنی 
پایتخت این کشور به شدت انتقاد کردند. سال ۲۰۰۹ 
سازمان حقوق بش��ری »فریدام هاوس«، جمهوری 
چچن را در کنار کره ش��مالی، برمه و تبت در ردیف 

سرکوبگرترین حکومت های جهان قرار داده بود.

عذرخواهی های مهم 
سال 2011

چهارشنبه ۲٨ دي، ساعت ۱۵ به 
مناسبت برگزاري هفته فرهنگي 
ژاپن در اصفهان نمایشگاهي  سه 

روزه در موزه هنرهاي معاصر اصفهان افتتاح مي شود.
در این  نمایشگاه عکس هایي ازمناطق زلزله و سونامي 
زده ي  ژاپن در سه زمان قبل، در حین و بعد از سونامي 
و زلزل��ه ، همچنین نقاش��ي هاي گروه  »گ��ون ئن« و 

صنایع دستي در معرض نمایش قرار مي گیرد.
گروه »گون ئن« یک گروه هنري ژاپني است که قدمتي 
۵۰ ساله دارد. از جمله فعالیت هاي این گروه برگزاري 
نمایش��گاه هاي هنري مش��ترک با جمهوري اسالمي 

ایران است. 
این هم��کاري از س��ال ۲۰۰۲ با به نمایش گذاش��تن 
 کاره��اي هنرمن��دان ایران��ي در چهلمین س��الگرد 
راه اندازی این گروه آغاز شد و پنج سال بعد، با دعوت از 
هنرمندان ایراني و برگزاري نمایشگاه ، تبادل فرهنگي 
ادامه یافت. برگزاری کارگاه هاي مختلف نیز از برنامه 
های این نمایش��گاه س��ه روزه اس��ت؛روز پنج شنبه، 
س��ه کارگاه آموزش��ي  گل آرایي، خوشنویسي ژاپني 
 و مراس��م چاي براي تع��دادي ازدانش آم��وزان دختر 
هنرس��تان هاي اصفهان برگزار مي شود؛ خوشنویسي 
ژاپني ب��ه دو دس��ته خوشنویس��ي به س��بک ژاپني 

ب��ه  خوشنویس��ي  و  »وای��و« 
 س��بک چیني »کارایو« تقس��یم

 مي شود. 
خوشنویس��ي مدرن ژاپني نیز دو دس��ته اس��ت: 
خوشنویسي با حروف »کانجي« که در آن شعر را با 
حروف چیني مي نویسند و خوشنویسي »کانا« که 

نگارش شعر ژاپنی یا هایکو با حروف ژاپني است.
مراس��م چاي نیز یک��ي از مهم تری��ن جنبه های 
فرهنگي ژاپن است که در یک کارگاه آموزشي به 

عالقه مندان معرفی می شود.
همچنی��ن روز جمع��ه کارگاه »اریگام��ي« براي 
کودکان و نوجوانان در دو قسمت برگزار مي شود.

 اُریگامی یا »هنر کاغذ و تا« یکی از کاردستی های 
محبوب ژاپنی اس��ت که امروزه در سراسر جهان 
طرفداران زی��ادی دارد.الزم به توضیح اس��ت در 
آئین گشایش این نمایشگاه  سفیر ژاپن در ایران، 
استاندار و شهردار اصفهان، تعدادي از هنرمندان 
گروه   »گون ئن« ژاپن و مس��ئوالن شهر اصفهان 

حضور دارند.
عالقه مندان به فرهنگ و هنر ژاپ��ن می توانند با 
مراجعه به این نمایش��گاه از نزدی��ک با فرهنگ و 

تمدن این کشور آسیایی آشنا شوند .

س��ید محمد حس��یني درباره اکران 
نشدن برخي فیلم ها در شهرستان ها 
گف��ت:  برخ��ي از فیلم ه��ا ب��ه دلیل 
پرداختن به مسائل خاصي که مبتال به 
کالن شهرها بوده و جنبه هشدار براي 
خانواده ها، به منظور مراقبت بیش��تر 
دارد، فق��ط در تعدادي از ش��هرهاي 
کش��ور اکران مي شوند. س��ید محمد 
حسیني گفت: براس��اس تصمیماتي 
که مدتی قبل در معاونت هاي مربوطه 
وزارت ارش��اد اجرایي ش��ده است، به 
جاي این ک��ه یک فیلم ب��ه طور مثال 
توقیف شود و به نمایش در نیاید، به صورت محدود اجازه نمایش در تهران یا برخي از 
شهرستان ها به آن داده مي شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در گفتگویي درباره اکران 
نشدن برخي فیلم ها در شهرستان ها اظهار داشت: برخي از فیلم ها به دلیل پرداختن به 
مسائل خاصي که مبتالبه کالن شهرها بوده و جنبه هشدار براي خانواده ها به منظور 
مراقبت بیشتر دارد، فقط در تعدادي از شهرهاي کشور اکران مي شوند. وي افزود: اما 
در برخي از شهرستان ها این مس��ئله موضوعیت ندارد و بي جهت ممکن است براي 

خانواده ها دغدغه ها و دلمشغولي هایي ایجاد کند. 
حس��یني در ادامه گفت: این موضوع بنا بر تشخیص مسئوالن مربوطه بررسي شده و 
گاهي اوقات اکران محدود براي برخي از فیلم ها تعیین مي شود، یعني به این صورت 
نیست که مانند گذشته بگوییم فیلم ها یا در تمام کشور یا در هیچ جایي اکران نشوند. 
به جاي این که یک فیلم احیاناً توقیف شود و به نمایش در نیاید، به صورت محدود اجازه 

نمایش در تهران یا برخي از شهرستان ها به آن داده مي شود.

اعتیاد به اینترنت همانند اعتیاد 
به مواد مخ��در و الکل خطرناک 

است.
محققان چین��ي عقی��ده دارند 
معتادی��ن ب��ه اینترن��ت دچ��ار 
تغییراتي در مغز مي ش��وند که 
شبیه به تغییرات مغزي معتادین 

به کوکائین و الکل است.
این نتایج بعد از گرفتن اسکن از 
مغز افراد تحت مطالعه به دست 

آمد.
مقایسه اسکن هاي مغزي افراد 

مبتال به اختالل اعتیاد اینترنتي نشان 
داد در مغز آنه��ا تغییراتي در فیبرهاي ماده س��فید مغز ص��ورت مي گیرد که 
 این فیبرها فراینده��اي عاطفي، توج��ه و تصمیم گیري مغز را ب��ه هم مرتبط 

مي کند.
 Public Library of Science One در نتایج این تحقیقات که در مجل��ه
منتشر شد، آمده است: تعامل درست و کامل ماده سفید مغز را مي توان درمان 
بالقوه اعتیاد اینترنتي دانس��ت. البته آنها نمي دانند تغییرات صورت گرفته در 

مغز علت اعتیاد اینترنتي است یا پیامد آن.
براس��اس گ��زارش دیل��ي تلگ��راف، متخصصی��ن عقی��ده دارن��د ی��ک دهم 
اس��تفاده کنندگان از اینترنت دچار اعتیاد به آن مي شوند که بخش عظیمي از 
آنها را ِگیِمرهاي اینترنتي )اس��تفاده کنندگان از بازی های اینترنتی( تشکیل 

مي دهند.

خبر ویژه

اخبار

برگزاري هفته فرهنگي ژاپن در اصفهان 

 چرا برخي فیلم ها در شهرستانها 
اکران نمي شوند؟

اعتیاد به اینترنت باعث
 تغییر مغز می شود 

-7+9 -15+8

نمایش »هولستر فرزند اصفهان« از 
آثار نمایشی تولید شده در تاالر هنر، 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفه��ان در بخش مرور 
سی امین جشنواره بین المللی تئاتر 

 فجر پذیرفته ش��د. بنا بر گزارش دریافتی روابط عمومی تاالر هنر از پایگاه رس��می
 اطالع رسانی س��ی امین جش��نواره بین امللی تئاتر فجر، از میان متقاضیان شرکت 
 در بخش مرور این جش��نواره، نه نمایش از اس��تان ه��ای مختلف کش��ور پذیرفته 
شده اندکه در این بین، نمایش » هولستر فرزند اصفهان « به نویسندگی محسن رهنما 

و کارگردانی محسن عرب زاده از استان اصفهان نیز قرار دارد .

این نمای��ش از جمله آثار اجرا ش��ده 
در جش��نواره یکص��د س��الگی تئاتر 
فرایب��ورگ آلم��ان اس��ت و روایتگر 
زندگ��ی هولس��تر، ع��کاس آلمان��ی 
 اس��ت ک��ه در زم��ان قدیم مس��ئول 
تلگ��راف خان��ه اصفهان بوده اس��ت. 
مژگان نوای��ی، علیرضا قدس��یه، الهام رضای��ی ، محم��د ترابی ، نعیم��ه مهدویان، 
عبدالحمید ابراهیمی و رهام بحیرایی از جمله بازیگرانی هستند که در این نمایش به 

ایفای نقش می پردازند.
گفتنی است سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از تاریخ ۵ لغایت ۲۲ بهمن سال 

جاری در تهران  برگزار می شود.

  هولستر فرزند اصفهان 
راهی جشنواره تئاتر فجر شد

 بیشتر روی هوا زندگی 
می کرد تا روی زمین . خیلی 

دوست داشت که روی 
زمین کاری داشته باشد، اما 
ازکارروی زمین خبری نبود . 
این قدر روی آسمان زندگی 

کرده بود که روی زمین هم 
که راه می رفت حواسش 

بود زمین نخورد! باالخره 
روزی از ارتفاع یک متری 
افتادو ُمرد . باورش کمی 

سخت بود !

    ]عکس نوشت: رضا کامروا[ عکس: ایمنا
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