
 سادگیبه هیچ وجه  آب جیره بندی نمی شود 
 در طرح های 91

+life style 
استاندار اصفهان : 

 باید 
شبهات را رفع کرد 16

 باحكم فيفا
1211 قانون باید اجرا شود 

 بفرمایيد 
10هتل هواپيمـا 

آقای مهرجویی! وا ترقيده اید

مهرجویی کیست؟ کارگردانی که »گاو«ش اوج تنهایی یک 
انسان را نشانمان داد، با »اجاره نشین ها« معادالتمان درمورد 
زندگی را به هم ریخت و حتی هر چند ابتر و بد ساخت، اما با 
تک اپیزودی که در »طهران تهران« برایمان به ارمغان آورد، 
در گوش��مان نجوا کرد که هنوز خوبی و مهربانی در دل مردم 
شهر های بزرگ که تنش��ان زیر چرخ اقتصاد خرد شده وجود 
دارد و »هامون«ش نیز جای خود را دارد، ولی واقعا مهرجویی 
با چ��ه تص��وری »نارنجی پوش« را س��اخته؟ چ��ه چیزی را 
می خواس��ته ثابت کند؟ آتوپیایش برای ساخت این فیلم چه 

بوده و به قول دوستان، خب که چی؟

خانه ها، استخرآب شد

دراصفهان مطرح شد 

این خلیج ،همیشه فارس است

 گیتی پسند سرانجام
 آسیایی شد

 30سال است که جواز دفن 
کودک صادرنشده است

  مردی که
 معجزه را باور داشت 
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تأمين بودجه مترو در توان شورای 
شهر نيست

 با توجه به گستردگی کشور ایران و داشتن مناطق جغرافیایی 
مختل��ف با فرهنگ ه��ا و آداب و رس��وم متف��اوت  و نیاز های 
گوناگون در آن مناطق، باید دخالت مردم در اداره امور محلی 
پر رنگ تر باشد و تنها مسیر دس��تیابی به این اهداف، فعالیت 

شورا های اسالمی شهر و روستاست.

9برج پيزا در اصفهان
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تورم همچنان توهم است؟ 
اجرانشدن بسته های حمایتی دولت، گرانی ها را به وجود آورد

منار ساربان در کوچه های اصفهان بانگ غربت می زند

چند صباحی اس��ت که ذکر بیش��تر روزنامه ه��ا و خبرگزاری ها این 
جمله اس��ت: »دولت فضای کاذب گرانی را می ش��کند«. وقتی این 
جمله را می شنویم، کمی متعجب می ش��ویم و هر چه دور و برمان را 
نگاه می کنیم، خبری از گرانی نمی بینی��م و نمی دانیم وقتی گرانی 
 کاذب نداری��م، دولت می خواهد چه چیز را بش��کند؟! ب��ه باال رفتن

 400 درصدی قیمت موز و 20 درصدی قیمت برنج و روغن و شکر و 
نبود شیر پاکتی در مغازه ها و... آن هم در یک ماه که گرانی نمی گویند! 
سالیانه به حقوق کارمندان 15 درصد افزوده می شود، حاال اشکالی 

ندارد که هر ماه، اقالم خوراکی 20 درصد گران شود!

گرانی های خودسرانه، این بار با چاشنی توهم
از زم��ان اج��رای ف��از اول هدفمن��دی یارانه ه��ا ش��روع ش��د؛ توهم 
 گران��ی را می گویی��م. البت��ه آن اوای��ل ب��ه ای��ن ان��دازه نب��ود و 
 واقع��ا برخ��ی چیزه��ا گ��ران ش��ده ب��ود، ام��ا رفت��ه رفت��ه برخ��ی

 از سودجویان، توانستند این بازار از آن خود کنند و به مردم ساده بقبوالنند 
با آغاز هدفمندی یارانه ها بود که همه چیز رو به گرانی رفت. کسانی که 
دستی در خرج و مخارج زندگی دارند، می گویند افزایش قیمت در برخی 
کاال ها روزشمار شده است. براس��اس آمار بانک مرکزی، برخی کاالهای 

مصرفی و ضروری مردم تا ۹5 درصد هم افزایش قیمت داشته است.
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آگهی مزایدهآگهی مناقصه عمومی
شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد مناقصات عمومی 
ذيل را انجام دهد. از كليه شركت ها و پيمانكاران واجد شرايط كه مايلند در مناقصات 
شركت فرمايند دعوت می شود جهت دريافت مدارک مربوطه ظرف مدت پنج روز از 
تاريخ نشر آگهی در روزنامه با در دست داشتن فيش بانكی مبنی بر واريز مبلغ 50000 
ريال برای هر كدام از اسناد مناقصه به تفكيک، بحساب سيبا شماره 0104777450002 
نزد بانک ملی مركزی شعبه شهركرد بنام شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال 
و بختياری به آدرس شهركرد- بلوار آيت اله كاشانی- ميدان آيت اله دهكردی- امور 

بازرگانی- اداره تداركات مراجعه فرمايند.

1- قرائت كنتور و توزيع صورتحساب مشتركين رديف عادی و قرائت كنتورهای معابر 
شهرستان شهركرد

2- قرائت كنتور و توزيع صورتحساب مشتركين رديف عادی و قرائت كنتورهای معابر 
شهرستان بروجن

كنتورهای  قرائت  و  عادی  رديف  مشتركين  صورتحساب  توزيع  و  كنتور  قرائت   -3
معابر شهرستان های اردل و كيار

كنتورهای  قرائت  و  عادی  رديف  مشتركين  صورتحساب  توزيع  و  كنتور  قرائت   -4
معابر شهرستانهای فارسان و كوهرنگ

تلفن های تماس: 3-2254740-0381 و 021-88675657

ساير  و  بازگشايی  مكان  و  زمان  مناقصه،  در  شركت  سپرده  ميزان  فنی،  مشخصات 
اطالعات تكميلی در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

آخرين مهلت تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه شركت توزيع ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1391/02/25 خواهد بود.

هزينه چاپ آگهی در روزنامه )در دو نوبت( به عهده برندگان مناقصه می باشد.

کارفرما در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آبادروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

 علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی، اس��تاندار اصفهان در نخس��تین 
 جلس��ه ش��ورای اداری اس��تان در س��ال جاری با انتقاد از 
صحبت های برخی مس��ئوالن که بدون هیچ دلیلی در مورد 

جبره بندی آب سخن گفتند، تصریح کرد...



چهره روزيادداشت

اعتراض به کشتار مردم سوريه
معاون عرب��ی و آفریق��ای وزارت امورخارجه کش��ورمان با محکومیت 
اقدامات تروریستی در سوریه که منجر به قتل و جراحت مردم مقاوم و 
بصیر سوریه می ش��ود، گفت: طرح اصالحات بشار اسد، رییس جمهور 
سوریه مناس��ب ترین راهکار در قبال سوریه است و مسأله سوریه صرفا 
راهکار سیاس��ی دارد. عبدالهیان با حمایت از مردم فهیم س��وریه که 
همواره در محور مقاومت افتخ��ار آفریده اند، مداخالت خارجی در این 
کشور را محکوم و اضافه کرد: برخی طرف ها خود را برتر از سازمان ملل و 
طرح نماینده سازمان ملل در امور سوریه دانسته و تالش می کنند اراده 

خود را با اقداماتی شتابزده تحمیل کنند.

چه کسانی می توانند رأی بدهند؟
بنا ب��ه گفته رییس س��تاد انتخابات کش��ور، افرادی ک��ه در مرحله 
 اول در هریک از حوزه های وارد ش��ده به مرحل��ه دوم رأی داده اند، 
می توانند در انتخابات جمعه آینده شرکت کنند. همچنین تابعین 
نظام جمهوری اسالمی که در فاصله 12 اسفند 90 تا 15 اردیبهشت 
 91 به س��ن 18 س��ال تمام رس��یده اند یا افرادی که ب��ه هر دلیل 
نتوانسته اند در مرحله اول انتخابات شرکت کنند،  مجاز به رأی دادن 
در هریک از حوزه های مجری انتخابات مرحله دوم هستند. مرحله 
دوم انتخابات مجلس شورای اس��المی در تاریخ 15 اردیبهشت 91 
در 18 اس��تان که متش��کل از 33 حوزه انتخابیه و ح��دود 14 هزار 
 ش��عبه اخذ رأی انجام می ش��ود که در آن ش��ش حوزه به صورت 
تمام رایانه ای و در حوزه انتخابیه تهران نیز 50 ش��عبه اخذ رأی به 

صورت کامال اتوماتیک رأی گیری صورت می گیرد.

مخالفت ريیس جمهور  با مشايی
بنا به گفته س��ایت مش��رق ظاهرا در یکی از جلس��ات هیأت دولت 
پیشنهادی از سوی مشایی مطرح  می شود مبنی بر این که 800 پروژه 
بزرگ نیمه تمام دولت در قالب طرح » مهرگان« نامگذاری و اجرایی 
شود که برخی وزرا با این نامگذاری به دلیل شائبه های پان ایرانیستی 
و آتش پرس��تی مخالفت می کنند. احمدی نژاد هم استدالل وزرا را 
پسندیده و این نامگذاری منتفی و مصوب می شود دولت پروژه های 

نیمه تمام را در قالب طرح »مهر ماندگار« تکمیل کند.

احمدی نژاد غیرقابل پیش بینی است
حجت االس��الم علی س��عیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ 
به س��ؤالی پیرامون حضور احمدی نژاد در جلس��ه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بعد از گذشت سال ها و همچنین در خصوص برخی 
اظهارات درباره اعضای تش��خیص مصلحت نظام، گفت: مجمع یک 
جایگاه مهمی در قانون اساسی دارد و به عنوان بازوی مشورتی رهبر 
انقالب به شمار می آید. سعیدی خاطر نشان کرد: اصوال احمدی نژاد 
فردی غیرقابل پیش بینی اس��ت و در این مورد توصیه های رهبری 
به ایش��ان نیز مؤثر بوده و امیدواریم حضور احم��دی نژاد در ابتدای 
سال در جلس��ات مجمع، نویدآور حضور مس��تمر وی در جلسات تا 

پایان سال باشد.

عده ای به دنبال تقابل روحانیتند
حسین فدایی گفت: توصیه های رهبری برای رعایت اخالق انتخاباتی 
بستر مناسبی را برای ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر موازین دینی 
فراهم کرد، ولی برخی گروه های سیاسی برای تصاحب کرسی های 
مجلس، تخریب سایر نیروهای را درصدر برنامه های انتخاباتی خود 
داش��تند. دبیر کل جمعیت ایثارگران خاطرنشان ساخت: از ابتدای 
انقالب اس��المی این نگرانی وجود داش��ت که عده ای تحت عنوان 
روش��نفکری به صحنه آمدند و اس��الم منهای روحانیت را به وجود 
آوردند. امروز نیز متأس��فانه این عرصه ادامه دارد و عده ای تقابل با 
روحانیت را دنبال می کنند؛ یعنی روی دیگر همان سکه هستند که 

امیدوارم این تالش ها با شکست مواجه شود.

الهام عذرخواهی کند
محمد نبی حبیبی در مورد اظهارات الهام درباره مجمع تش��خیص 
گفت: صحبت های آقای الهام برای ما بسیار عجیب بود. وی در سخن 
خود گفته بود که مجمع، کارآمدی خود را از دس��ت داده است. اگر 
واقعاً مقام معظم رهبری چنین نظری داش��تند، آی��ا دوباره اعضای 
مجمع را انتخاب می کردند؟ وی در ادامه افزود: به نظر من آقای الهام 
دچار اشتباه فاحشی شد و بهتر است زودتر عذرخواهی کند. احتماال 
ایشان به خاطر دشمنی با آقای هاشمی این را مطرح کردند، در حالی 
که ما نباید رفاقت ها و دشمنی هایمان را در این مسأله دخالت دهیم.

 واکنش حدادعادل 
به تخريب های انتخاباتی

منتخب اول م��ردم تهران در مجل��س نهم، در واکن��ش به تخریب 
فزاینده علیه اصولگرایان گفت: با ه��ر انتخاباتی یک مقدار از همین 
رفتارهای تخریبی انجام می شود و معتقدم که باید آن را تحمل کرد.

حداد عادل اضافه کرد: تخریب جبهه متحد صحیح نیست و امیدوارم 
همه نامزدها و گروه ها اخالق انتخاباتی در دور دوم انتخابات مجلس 

را رعایت کنند.

امتیاز مهم برای ايران
به گزارش مهر، ل��س آنجلس تایمز در ش��ماره دی��روز خود 
نوشت: مقام های دولت آمریکا می گویند در صورتی که تهران 
از  برخی برنامه های هس��ته ای خود دس��ت ب��ردارد، ممکن 
اس��ت امتیاز مهمی به دس��ت آورد. این مقامات معتقدند در 
صورتی که جمهوری اسالمی گام هایی را در راستای انصراف 
از برخی توانمندی خود در زمینه توس��عه بمب اتمی بردارد، 
 آمریکا ممکن است به این کشور اجازه دهد تا برخی از عناصر 

هسته ای خود را حفظ کند.
این روزنامه در ادامه می نویس��د: یک مقام ارشد دولت آمریکا 
گفت که اگر ایران در زمینه اجرای نظ��ارت ها و پادمان های 
س��ازمان ملل متحد به خواس��ته های آمری��کا و قدرت های 
 جهانی به طور کام��ل عمل و آنه��ا را اجرایی کن��د، آن وقت 
می توان در باره اجازه به این کش��ور برای غنی س��ازی سطح 

پایین در داخل بحث کرد.
 این مقام ک��ه نام��ی از او برده نش��ده، گفته اس��ت ک��ه آنها 

 ممکن است به ایران اجازه دهند تا برنامه غنی سازی خود را تا 
 5 درصد داش��ته باش��د؛ مقداری ک��ه باالترین می��زان برای 
 یک برنامه هسته ای غیرنظامی اس��ت. در مقابل آمریکایی ها 
امتی��از  ای��ن  قب��ال  در  بای��د  ای��ران  گوین��د،   م��ی 
 محدودیت ه��ای مرب��وط ب��ه بازرس��ی ه��ا را ب��ردارد و ب��ا 
نظارت های مورد درخواست سازمان ملل و پادمان های متعدد 

هم موافقت کند.

موافقت اوباما با غنی سازی اورانیوم با درصد پايین
پیش از این نیز اخبار تأیید نشده ای در رسانه های غربی منتشر 
ش��ده بود مبنی بر این که باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت 
 متحده موافقت خود با بهره مندی ایران از چرخه س��وخت و 
 غنی س��ازی اورانیوم ب��ا درصد پایی��ن را از طری��ق بعضی از 
 واس��طه ه��ا ب��ه اط��الع مقام��ات عال��ی رتب��ه ایران��ی 

رسانده است.
در این میان آنچه جلب توجه می کند، عقب نشینی گام به گام 

پنج عضو دایم شورای امنیت و آلمان در طی مذاکرات فشرده 
و پرتنش هشت سال اخیر است.

 ای��ران ک��ه زمان��ی ب��ا مخالفت ش��دید غ��رب با اس��تقرار 
امض��ای  ب��ا  ب��ود و   حت��ی ی��ک س��انتریفوژ روب��رو 
سه پیمان سعد آباد، بروکسل و پاریس عمال از حقوق مشروع 
 خود بر اس��اس معاهده منع گس��ترش تس��لیحات هسته ای

)NPT( به طور موقتی دست کشیده بود، اکنون با پشت سر 
گذاشتن غنی سازی تا 20 درصد، نه تنها توان فنی دانشمندان 
هسته ای، بلکه در کنار آن توان سیاسی و دیپلماتیک خود را به 

عنوان یک قدرت منطقه ای به رخ می کشد. 

فرارسیدن دور نهايی بازی
شرایط داخلی و خارجی، 
تح��والت منطق��ه ای و 
تحلیل ه��ای دوس��ت و 
دشمن، همه نشان دهنده 
این اس��ت که دور نهایی 
بازی فرا رس��یده و در این 
شرایط حساس باید تمام 
توان سیاسی و دیپلماتیک 
و نف��وذ و ق��درت مادی و 
معنوی کشور را در خدمت 
احقاق حق��وق ملت ایران 
 در اس��تفاده صلح آمیز از 
ان��رژی هس��ته ای به کار 

بست.
اگ��ر اخب��ار واصل��ه از 
 احتمال دس��ت برداشتن 
ق��درت ه��ای جهان��ی 

و کرن��ش آن��ان در برابر حق��وق مس��لم ای��ران در مذاکرات 
بغداد صحت داشته باش��د، باالخره هشت س��ال پایداری در 
برابریکجانبه نگری ه��ای قدرت های جهانی و تحمل فش��ار 
سنگین تبلیغات رس��انه ای و  تحریم های گوناگون به نتیجه 

خواهد رسید. 
دیپلمات های ایرانی حاضر در مذاکرات بغداد باید سنگینی بار 
آرزوهای یک ملت را در این برهه سرنوشت ساز بر روی دوش 
خود احساس کرده و با عزت و افتخاری که نشان دهنده ریشه 
و اندیش��ه و پیشینه این ملت بزرگ اس��ت، پشت میز مذاکره 

بنشینند.

لس آنجلس تايمز خبر داد

 موافقت واشنگتن با غنی سازی در ایران

در حالی که با نزديک شدن به زمان برگزاری دور دوم مذاکرات هسته ای ايران و 1+5 در بغداد  مجید
گمانه زنی ها  در مورد محتوی و نتايج اين گفتگوها جای ثابتی در رس�انه ها و اخبار سیاسی کافی

پیدا کرده است، روزنامه لس آنجلس تايمز از احتمال موافقت واشنگتن با غنی سازی 5 درصد 
در ايران خبر داد.

کره شمالی شمارش معکوس را 
آغاز کرد

یکی روزنامه آمریکایی  با اش��اره به سه عکس منتشر شده از 
یک سایت هسته ای کره شمالی نوشت که این کشور آماده 
برگزاری سومین آزمایش اتمی خود است.تصاویر ماهواره ای 
نش��ان دهنده آمادگی کره ش��مالی برای آزمایش هسته ای 
است. دولت کره ش��مالی دوبار در سال های 2006 و 2009 
آزمایش هسته ای انجام داده است و بعضی از منابع معتقدند 
که این کشور در حال فراهم کردن مقدمات سومین آزمایش 
هسته ای خود است. واکنش ها به کره شمالی از زمان پرتاب 
موشک ماهواره بر این کشور که شکس��ت خورد، آغاز شد و 

کماکان ادامه دارد.

 موضع گیری مخالفان بشار 
در خصوص رژيم صهیونیستی

رییس دولت انتقالي س��وریه تأکید کرد که سوریه جدید 
با رژیم صهیونیس��تي مذاک��ره خواهد ک��رد و این دولت 
تالش مي کند تا به مخالفان درون سوریه سالح برساند.به 
گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عبري معاریو، نوفل معروف 
الدوالیبي، رییس دولت خودخوانده انتقالي سوریه که روز 
پنج ش��نبه اعالم موجودیت کرد، عنوان داش��ت: سوریه 
جدید با اسرائیل مذاکرات صلح انجام خواهد داد. وي که 
از پاریس تشکیل دولت انتقالي سوریه را اعالم کرد، گفت: 
این مذاکرات صلح باید براس��اس طرح صلح کش��ورهاي 
عربي باشد و اسرائیل نیز باید ثابت کند که خواهان تحقق 
صلح بوده و نیروهاي دموکراسي خواه را در سراسر جهان 

عرب تأیید مي  کند.

به دنبال اجرای شريعت 
اسالمی هستیم

نام��زد جماعت اخوان المس��لمین در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری مصر تأکید کرد، در صورت پیروزی در انتخابات  
اسالم پایه و اس��اس برنامه های اخوان المسلمین خواهد 
بود. وی با اش��اره به این ک��ه بنابر اخبار موث��ق در زمان 
حاکمیت مبارک بیش از ش��ش میلیارد دالر از کشور به 
سرقت رفته اس��ت، تأکید کرد که ملت مصر هرگز اجازه 
نخواهد داد عوامل رژیم سابق به قدرت بازگردند. مرسی 
 تصریح ک��رد: انقالب مصر ت��ا زمانی که ریی��س جمهور 
مورد نظر م��ردم انتخاب ش��ود و به قدرت برس��د، ادامه 

خواهد یافت.

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل

تخريب کنندگان دين و عقل 
ندارند 

سیدمهدی طباطبایی/ استاد اخالق و نماینده مردم 
تهران در دور هفتم مجلس

هر که در رقابت های انتخاباتی، آن هم در یک جامعه اسالمی شخصیتی را 
تخریب  کند، دین و عقل ندارد. اولین و مهم ترین وظیفه دینی در انتخابات، 
این است که چه کس��ی را انتخاب کنیم. نکته مهم در انتخاب این است 
که ش��خص منتخب دارای ایمان و تقوای الزم سیاسی، اجتماعی باشد. 
قانون هم تقریبا موازینی دارد که باید نامزد دارای این ویژگی ها باش��د، 
لذا نمی توانیم بگوییم که نامزدی که رأی می آورد، این ش��رایط را ندارد. 
بسیاری از افرادی که در طول 
تاری��خ انقالب منتخ��ب مردم 
شده اند و به قدرتی دست پیدا 
کرده و با سیاست دینی روبرو 
شده اند سالم بوده اند، اما در این 
میان عده ای نیز وجود دارند که 
ناسالم هس��تند و مردم باید با 
دقت شرایط نامزدهای حضور 

در مجلس را بررسی کنند.
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بايد منتظر فتنه های جديد باشیم

آیت اهلل مصباح یزدی گفت : باید منتظر فتنه های جدید باشیم؛ جریانی که با تظاهر به اسالم و تشیع و تمسک 
به نام مبارک امام زمان � صلوات اهلل علیه � در باطن تیشه به ریشه اسالم می زند. بعضی از مسئوالن هم متوجه 

نیستند که بالقوه چه خطری در پیش است که شاید از همه خطرهای گذشته سخت تر و سنگین تر باشد.

ايران با پشت سر 
گذاشتن غنی سازی 
تا 20 درصد، نه تنها 

توان فنی دانشمندان 
هسته ای، بلکه در 

کنار آن توان سیاسی 
و ديپلماتیک خود را 
به عنوان يک قدرت 

 منطقه ای به رخ 
می کشد 

سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به لهستان به پرسش هایی درباره 
ایران پاسخ گفت. رامین مهمانپرست که سفری سه روزه به ورشو، پایتخت 
لهس��تان دارد، تهدید و احتمال حمله غرب به کش��ورمان را کم اهمیت 
دانس��ت و اعالم کرد که دش��منان می دانند هر حمله ای با پاسخ قوی و 

آهنین تهران روبرو خواهد شد.
مهمانپرست در ورشو در جمع خبرنگاران گفت : تهدیدهای غرب در مورد 
جنگ به طوری صورت می گیرد که ظاهرا باید آن را چنین تلقی کرد که 

قطعا حمله یا تجاوزی به وقوع نخواهد پیوست.
وی در جریان دیداری از پایتخت لهستان برای انجام مذاکرات دو جانبه 
گفت: در حال حاضر ، ایران از ب��زرگ ترین قابلیت دفاعی در طول تاریخ 
خود برخوردار است و هرکس که قصد حمله به کشور ما را داشته باشد، 
با پاسخ بسیار قوی روبرو خواهد ش��د. وی گفت: به همین دلیل است که 
دشمنان ما کامال دریافته اند که نباید به کشورمان حمله کنند و این حمله 
به یک تراژدی بزرگ برای خود آنها تبدیل خواهد شد. وی افزود: بنابراین 
احتمال جنگ، بسیار ضعیف است. مهمانپرس��ت ادعاهای یک نماینده 
جمهوریخواه کنگره آمریکا و کارشناسان غربی در مورد این که ایران خود 
را برای یک حمله سایبری بالقوه فلج کننده علیه آمریکا و متحدانش آماده 

می کند، بسیار دور از واقعیت دانست.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد:تصمیم برای انجام 
مذاکرات با معاون مدیرکل پادمان و مقامات ارشد بخش های فنی، حقوقی 
و سیاس��ی آژانس در اردیبهشت در وین، نش��ان دیگری از روح همکاری و 
شفافیت فعالیت های هسته ای کشورمان به عنوان کشوری مسئول و متعهد 
به تعهدات بین المللی است. علی اصغر س��لطانیه گفت: در ادامه مذاکراتی 
که قبال در تهران انجام ش��ده و در ماه ژانویه و فوریه صورت گرفته است و 
به منظور تهیه و تدوین یک مدالیته و چارچوب برای حل و فصل و پاس��خ  
به برخی س��ؤاالت و ادعاها و اثبات بی اس��اس بودن آنها و صلح آمیز بودن 
فعالیت های کشور، موافقت کردیم که دور دیگر مذاکرات در نمایندگی دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد کلیه س��ازمان های بین المللی از جمله آژانس 
مستقر در وین در تاریخ 14و 15 ماه می مطابق با 25 و 26 اردیبهشت ماه 
برگزار شود. وی با اشاره به این که در طول چند سال گذشته بارها با همکاری 
نزدیک با آژانس ثابت کردیم که ادعا بر علیه کشورمان کامال بی اساس بوده 
است، افزود: در طول این چند سال با انجام بازرسی های متعدد هیچگونه 
ش��واهدی از انحراف فعالیت های هس��ته ای به اهداف نظامی مش��اهده 
 نشده و این امر خود س��ندی غیر قابل انکار از صلح آمیز بودن فعالیت های 

هسته ای کشورمان است.

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی با اش��اره به دو عنصر عدالت و 
محبت در اندیشه شهید مطهری گفت: شهید مطهری شخصیت ذوابعادی بود 
که هم در فقه، فلسفه و کالم صاحب اثر بود و هم در عرصه سیاسی، اجتماعی 
و گاهی در عرصه هنر. وی افزود: رهبری ش��هید مطهری را ایدئولوگ انقالب 
می دانست که بار معنای زیاد دارد. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: شهید 
مطهری بر دو عنصر عدالت و محبت تأکید داشت، چون عدالت نهادهای مدنی 
را تحقق می کند و تعریف عدالت مطهری با آنچ��ه که برخی اوقات در جامعه 
ما صورت می گیرد، متفاوت اس��ت. عدالت مقوم نهاده��ای مدنی در جامعه 
است و خانواده نیز براساس محبت تحقق می یابد. وی با طرح این پرسش که 
 مقصود شهید مطهری از عدالت چیست، گفت: شهید مطهری منتقد عدالت 
شبه کمونیستی و لیبرالی بود و جامعه عادل، جامعه ای است که زمینه برای 
پرورش اس��تعداد انسان فراهم ش��ده اس��ت. الریجانی گفت: هر از گاهی در 
جامعه ما تعریفی از عدالت ارائه می شود که با عدالت مورد نظر شهید مطهری 
متفاوت است. اوایل انقالب عدالت شبه سوسیالیستی اجرا می شد و در دوره ای 
عدالت فراموش می شد. گاهی اوقات فکر می شود با دادن پول، عدالت محقق 
می شود،  این در حالی اس��ت که چنین عدالت هایی با تعریف شهید مطهر از 

عدالت زاویه دارد.

مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا و سیاستمدار کهنه کار این کشور براین باور 
است که نه ترکیه و نه قطر هیچ یک توانایی جایگزینی ایران در منطقه را 
ندارند. گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا و از متخصصان مسائل خاورمیانه 
و ایران با تشریح این موضوع، می افزاید: به عبارت دیگر آنها درصدد هستند 
تا نقش های مس��تقلی را در منطقه ایفا کنند که جایگاه آنها را در منطقه 
ارتقا دهد. ایفای این نقش ها در حالی دنبال می ش��ود که این دو کش��ور 
از متحدان آمریکا هس��تند و قطر عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس نیز 
هست، ولی ایفای نقش های متعدد، وجهه مستقلی به سیاست خارجی این 
کش��ورها به رغم متحد بودن با آمریکا و عضویت قطر در شورای همکاری 

خلیج فارس می دهد.
 وی در پاس��خ به این س��ؤال که ایف��ای نقش ه��ای متعدد از س��وی این 
 دو کش��ور چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اس��المی ایران دارد، 
می گوید: باید توجه داش��ت در واقع این دو کش��ور در خصوص مس��ائل 
مشخصی می توانند ایفای نقش کنند. برای نمونه این دو کشور در خصوص 
 مس��ائلی چون انرژی، امنیت منطق��ه ای و ثبات در منطق��ه ایفای نقش 
می کنند. مشاور ارش��د رونالدریگان، رییس جمهور اسبق آمریکا با تأکید 
براین که برخی از صاحب نظران معتقدند که حمایت ایران از دولت سوریه 
هزینه هایی را متوجه این کشور خواهد کرد، ادامه می دهد: احتماالً اختالف 

قطر و ترکیه با ایران در خصوص مسأله سوریه تداوم خواهد داشت. 

انرژی هسته ایبین الملل عدالت 

بین الملل

احتمال حمله به ايران 
ضعیف است

 مذاکرات وين نشان ديگری 
از شفافیت فعالیت های ايران

تعريف عدالت از نظر شهید 
مطهری چیز ديگری بود  

ترکیه و قطر نمی توانند جايگزين 
ايران در منطقه باشند  

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
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بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی 
عادی که در تاریخ 1391/2/23 ساعت 16:00 در محل قانونی شرکت به آدرس اصفهان، 

خیابان باغ دریاچه، کوی جوادی، پالک 21 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- تصویب صورت های مالی برای سال منتهی به 90/12/29

2- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل

3- انتخاب اعضای هیأت مدیره

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه باشد.

رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت آذرخش صنعت المان

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 40474 اصفهان



يادداشت

SMS 30006255 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 معتادان سمیرم جايی 
برای ترک اعتیاد ندارند 

سرهنگ دوم رجبعلی مختاری، فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم 
گفت: افراد معت��اد داوطلب ترك اعتیاد به مراك��ز درمانی معتبر در 
مركز استان معرفی می شوند. به گفته وی، هیچ مركز معتبر و دارای 
مجوزی به منظور ترك افراد معتاد در شهرستان سمیرم وجود ندارد.

مردگان اصفهانی سنگ قبر چینی را 
تحريم کردند 

در حال��ی كه س��نگ قبرهاي چین��ي وارد م��زار ایرانی ها ش��ده و 
 عمال بازار س��نگ هاي ایران��ي را از رون��ق انداخته، ام��ا در اصفهان 
به خصوص در باغ رضوان هیچ سنگ قبر چینی بر مزارها نصب نشده 
است. مجتبی كاظمی، مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان با تأكید بر این كه در س��طح باغ رضوان از س��نگ گرانیتی 
نطنز استفاده می شود، گفت: هر شخصی به غیر از این سنگ مصوب 
سازمان درخواست كند، هزینه های قابل توجهی را تحمیل خواهد 

شد كه مقرون به صرفه نخواهد بود.

زندانیان جديدالورود آماده تحمل 
حبس می شوند 

رمضان امیری، مدیر كل زندان های اس��تان اصفه��ان از راه اندازی 
واحدی مستقل و مجزا ویژه سالمت و درمان زندانیان جدید الورود 
زندان مرك��زی اصفهان خب��ر داد. به گفته وی، انج��ام طبقه بندی 
زندانیان از س��ال های گذش��ته تا كنون، در همه زندان های استان 
در حال اجراست، اما نخستین گام در سال جاری در زندان مركزی 
اصفهان، راه ان��دازی یک واحد ش��امل چندین ان��درزگاه  با تمامی 
امکان��ات فرهنگی، اجتماع��ی، ورزش��ی خواهد بود ك��ه زندانیان 
جدید الورود در مدتی مش��خص بیش از یک ماه پ��س از معرفی به 
زندان، تحت درمان و آموزش قرار گرفته تاتحمل حبس را پیدا كنند.

سرعت الک پشتی طرح های عمرانیبه هیچ وجه  آب جیره بندی نمی شود
گ�روه ش�هر: علیرضا ذاك��ر اصفهان��ی، اس��تاندار اصفهان در 
 نخستین جلسه شورای اداری استان در س��ال جاری با انتقاد از 
صحبت های برخی مس��ئوالن ك��ه بدون هیچ دلیل��ی در مورد 
جبره بندی آب س��خن گفتند، تصریح كرد: این مسئوالن بدون 
هیچگونه اطالعاتی باعث نگرانی مردم ش��دند و اقدام آنان برای 
مصاحبه با رسانه های سودجو، خودس��رانه بوده است. وی اعالم 
 كرد: امیدواریم با فعالیت هر چه بیشتر دستگاه ها در فعالیت های

 عمرانی، شاهد رشد اجرایی شدن طرح های عمرانی باشیم.
 ب��ه گفت��ه ذاك��ر اصفهان��ی، مدیری��ت كالن اس��تان ب��رای 
 اجرای��ی ش��دن و موفقیت ط��رح ه��ای عمران��ی برنامه های 
ویژه ای داشته كه هم اكنون به بار نشسته است. استاندار اصفهان 
با اشاره به این كه تحقق تعهد در حوزه اشتغال در استان اصفهان 
بسیار موفق بوده اس��ت گفت: در این بخش بیش از تعهد خود 

عمل كرده ایم. 

گروه ش�هر:حجت االس��الم طباطبای��ی ن��ژاد، رییس مجمع 
نمایندگان اس��تان اصفهان با انتقاد از س��رعت كند پیش��رفت 
 طرح ه��ای عمران��ی گفت: در این س��ال ه��ا به وضوح ش��اهد 
بودیم كه مس��ئوالن در س��اخت و اجرای این طرح ها با سرعت 
پیش نرفته اند. وی همچنین از مس��ئوالن خواست تا هر یک از 
آنان تا پایان دوره مسئولیت خود نس��بت به انجام دادن وظایف 
محوله كوشا باش��ند و در جهت اجرایی شدن طرح های عمرانی 

گام بردارند.
 وی همچنی��ن از مس��ئوالن خواس��ت ت��ا نس��بت ب��ه تکریم 
ارباب رجوع حساس��یت الزم را از خود نش��ان دهن��د و در طول 
 فعالی��ت خ��ود خدات��رس باش��ند. وی همچنی��ن با اش��اره به 
این كه مسئوالن باید در وهله نخست به فکر مردم باشند افزود: هر 
مسئولی برای عمل به وظیف ه شرعی و عرفی خود و جلب رضایت 
خدا باید عمل به خواسته های مردم را در رأس امور خود قرار دهد.

سالم زاينده رود

ديگر استفاده از هندزفیری  هم 
جريمه دارد

سرهنگ غالمی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان

در قوانین جدید راهنمایی و رانندگی استفاده از هندزفری و خواندن 
و زدن پیامک جریمه دارد. یک هفته  از ش��روع طرح برخورد پلیس 
راهنمایی و رانندگی با افرادی كه در حین رانندگی پیامک می زنند 
 و یا ب��ا تلفن صحبت می كنن��د می گذرد و این ط��رح موفقیت آمیز 
 بوده اس��ت. آمارها نش��ان می دهد تصادفات خس��ارتی در اصفهان 
در هفته گذشته كاهش چشمگیری داش��ته كه این نشانگر افزایش 

توج��ه رانن��دگان در حی��ن 
رانندگی و توجه به جلوست. 
ب��ر اس��اس ای��ن ط��رح، 
متخلف��ان در س��رعت های 
ب��ر  كیلومت��ر  ب��االی  ۶۰ 
س��اعت، ۵۰  ه��زار تومان و 
 زی��ر ۶۰  كیلومتر بر س��اعت، 
۳۰  ه��زار توم��ان جریم��ه 

می شوند.
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هشدار
آغاز کالس های آموزش شهروندی اصفهان از 15 اردیبهشت

داریوش فتحی، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: این سازمان 
با هدف اطالع رسانی و شناسایی افراد عالقه مند و استفاده از آنان به عنوان همیاران فضای سبز 

در اصفهان، اقدام به برگزاری كالس های آموزش شهروندی كرده است.
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0913***2585
در خیابان جی نرسیده به فلکه خوراس��گان، روبروی خیابان مسجد 
علی، خیابانی كش��یده شده به طول دوس��ه كیلومتر باتمام امکانات 
كه نه ورودی دارد و نه خروجی و به مح��ل تفریح خانواده ها و زمین 

فوتبال تبدیل شده. لطفا گزارشی تهیه كنید. 
---------------------------------------------------

0913***5903
من وام مسکن روستای می خواس��تم بگیرم.گفتند برای كارمندها 
ضامن كارمند اجباری نیست و ضامن عادی هم قبول است، امابانک 
...شهرستان س��میرم قبول نمی كند. بانک مركزی هم دستور داده 
بودكه اگر بانکی قبول نکرد، گزارش بدهید. به كجا بگویم خانه ندارم، 

ده سال مستأجرم؟ كمکم كنید.
---------------------------------------------------

0913***2329
 منطقه ش��هر ابریش��م با اخت��الف مکاني چه��ار كیلومت��ر، دارای  
كد است، اما بهارستان بااختالف ۳۰ كیلومتر، بدون كد. مركز تلفن در 
ابریشم احداث و تمامي كابل ها عوض شده و قرار بود كدها برداشته 
شود كه نش��د. متأسفانه كس��ی هم پاسخگو نیس��ت. حاال كي  قرار 
 است به این وعده عمل شود خدا داند. از پیگیري هاي شما  در آینده 

نه چندان دور پیشاپیش سپاسگزاریم.
---------------------------------------------------

0913***2586
چرا در ایام سوگواری و پخش نذری، برخی مردم به جای آنکه به فکر 
زیبایی شهر باشند بعد از خوردن نذری، زباله آن را در كوچه و خیابان 

می اندازند؟ لطفا مسئوالن فرهنگ سازی كنند.
---------------------------------------------------

0913***8273
 باز هم تابس��تان نزدیک است و بس��یاری از اتوبوس های فاقد كولر 
مس��افران را به خاطر گرما عاصی می كنند. كاش مس��ئوالن زودتر 

به فکر بیفتند.
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گشتی در اخبار 

دی��روز بی��ش از 2۰۰ نفر از ش��هروندان  داوود
اصفهانی ساكن خیابان كاوه و زینبیه در شیخ جبلی

مقابل  فرمانداری اصفهان جمع ش��دند و 
خواهان كمک مسئوالن  برای نجات خانه ها و مغازه های تجاری  
خود از دست پس زدن فاضالب شهری شدند.ظاهرا به هر دری زده 
بودند تا مشکلش��ان حل ش��ود، ولی مس��ئوالن هنوز  برای حل 

مشکلشان كاری نکرده بودند. این ها  معترض بودند كه وقتی چند 
روز گذشته باران با شدت بارید، چاه های فاضالب باال زد و به داخل 
منازل و مغازه های تجاری سرازیر شد. یکی از اهالی این خیابان ها 
گفت: یکی از علت های این مسأله سرازیر شدن آب های سطحی  
به درون چاه های فاضالب و نداش��تن گنجایش كانال های عبور 
فاضالب بود كه منجر به باال زدن آن ش��د. در نهایت هم  از طریق 

بعد از رسیدگی 
نکردن مسئوالن 
برای حل 
مشکلمان، تمامی 
اجناس و وسايل 
 خانه و 
مغازه هايمان در 
آب فاضالب فرو 
رفت

وقتی چند 
روز گذشته 
باران با شدت 
باريد، چاه های 
فاضالب باال زد و 
به داخل منازل 
و مغازه های 
تجاری سرازير 
شد

يکی از معضالتی 
که هم اکنون 
با آن در شهر 
روبرو هستیم، 
نداشتن 
مديريت واحد 
است که از اين 
مقوله، مسئوالن 
کشوری غافل 
هستند

مسئوالن به داد مردم برسند

خانه ها، استخرآب شد

لوله فاضالب و یا معابر وارد خانه و مغازه های تجاری منطقه شد كه 
وضعیت تأسفباری را به وجود آورد. این شهروند در ادامه صحبت 
خود به مسئوالن شهری اشاره كرد و اذعان داشت: در هنگام بروز 
این حادثه تماسی با اداره آبفای شهر اصفهان داشتیم و این اداره 
عکس العملی در این رابطه نشان نداد. همچنین در تماسی دیگر با 
اداره آتش نشانی با  وعده های فراوان آنها روبرو شدیم و در آخر هم 
در محل حاضر نش��دند و تمامی اجناس و وس��ایل خانه و مغازه 
هایمان در آب فاضالب فرو رفت. دیگر شهروند حاضر كه در خیابان 
كاوه واقع در منطقه پنج سکونت دارد،  اظهار داشت كه تنها آتش 
نشانی در محل حاضر شد و با كف كش، اقدام به خالی كردن آب 
فاضالب از منازل كرد، ول��ی در محله زینبیه ب��ه گفته اهالی آن 
منطقه، چنین اتفاقی رخ نداد و وضعیت به همین منوال پایان یافت. 
عدم قبول مسئولیت از سوی شهرداری، اداره آبفا، آتش نشانی و 
شورای شهر از دیگر شکایاتی بود كه ساكنان مناطق كاوه و زینبیه 

از آن گله مند بودند.

مسئوالن شورای شهر جوابی نداشتند 
كریم داوودی، نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان در 
گفتگویی با خبرنگار ما در اش��اره به مدیریت واحد ش��هری بیان 
داشت: یکی از معضالتی كه هم اكنون با آن در شهر روبرو هستیم، 
نداشتن مدیریت واحد اس��ت كه متأسفانه از این مقوله مسئوالن 
كش��وری غافل هس��تند و می توان باور داش��ت كه دلیل اصلی 
به وجود آمدن این مش��کالت، نداش��تن مدیریت واحد ش��هری 
اس��ت. وی طرح ریزی فاضالب در گذش��ته را بر اس��اس كاربری 
خانگی دانس��ت و در این رابطه بیان كرد: در گذشته طرح ریزی 

 فاضالب براس��اس كاربری خانگی بوده و با توجه به افزوده شدن 
كارب��ری های جدی��د از جمله صنعت��ی، كانال ه��ای فاضالب و 
كلکتورهای اصلی دیگر نمی توانند ب��ار فاضالب را در این مقاطع 

زمانی كه با بارش باران های شدید همراه است تحمل كنند.
داوودی در ادامه شهرداران را مورد بازخواست قرار داد و متذكر شد: 
نمی توان گفت كه شهرداران مناطق در این موضوع دخیل نیستند، 

زیرا با نداشتن كانال های دفع آب های سطحی و واریز شدن آب 
باران به فاضالب، این مشکالت پدید می آید.

وی خاطر نش��ان كرد: برای تقبل خس��ارت های وارده نمی شود 
گفت كه چگونه باید این خسارات پرداخت شود و از عهده شورای 
 اسالمی شهر و شهرداری خارج اس��ت، ولی برای حل این مشکل 
جلس��ه ای برای دفع آب های سطحی و مش��کل فاضالب برقرار 

می كنیم.

پیگیری

پس زدگی از فاضالب نیست
سمیه  برای پیگیری این مشکل با حسین 

اثنی عش��ری،  مدیر آب و فاضالب آخشی
شهر اصفهان گفتگو كردیم كه چرا 
به مشکل مردم رس��یدگی نمی كنند. وی هم در پاسخ به 
زاینده رود اعالم كرد: گروه های بازرسی ما از دیروز سركشی 
به منازل مردم را آغاز كرده اندكه در صورتی كه ثابت شود 
مشکل به علت نش��ت فاضالب بوده، خس��ارت را به آنان 
پرداخت می كنیم. ولی اثنی  عشری  تأكید كرد: مردم این 
منطق��ه تاكنون پس زدگی بع��د از ب��ارش در منازل خود 
نداشته اندكه این نشان می دهدآب های باال آمده كنونی در 
منازلشان آب باران بوده كه به خانه ها سرازیر شده است. وی  
در پاسخ به این كه چرا این آب باید به منازل مردم وارد شود 
هم گفت: این خانه ها غیر استاندار س��اخته شده و بسیار 
پایین تر از سطح زمین اس��ت و چون آب ها در كوچه های 
این مناطق  جمع آوری نش��ده، مردم با این مشکل مواجه 
شدند. ادامه پیگیری ما از مسئوالن  را برای حل این مشکل،  

فردا بخوانید.

در شهر چه می گذرد؟

اخبار شورای اداری استان

2 موزه در اصفهان ساخته می شود
علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان: در سال 
گذشته استانداری اصفهان چهار هزار پروژه عمرانی را 
در سطح استان اجرا كرده و تعداد پروژه های اجرایی 
اس��تان در س��ال جاری به چهار ه��زار  و ۶۰۰ پروژه 
افزایش یافته است. ایجاد دو موزه در كالنشهر اصفهان از مهم ترین برنامه های 

اجرایی استان در سال جاری به شمار می رود.

گاليه همیشگی 
عباس حاج رس�ولیها، ريیس ش�ورای اسالمی 
اصفه�ان: از ۳۰ س��ال گذش��ته تاكنون نس��بت به 
واگذاری اختیارات ش��وراها اقدامی ص��ورت نگرفته 
اس��ت كه تداوم این وضعیت، مشکالتی را برای مردم 

ایجاد می كند. این اختیارات باید در اسرع وقت واگذار شود.

شورا ها بايد قول هايشان را عملی  کنند 
جمال الدين صمصام ش�ريعت، مع�اون عمرانی 
اس�تاندار اصفهان: ش��ورا ها به عن��وان نمایندگان 
منتخب م��ردم باید ت��ا پایان س��ال ج��اری تمامی 
پروژه ه��ای نیمه تمام خود را به پایان برس��انند و این 
پروژه ها را به دوره های آتی منتقل نکنن��د. همچنین اجرای عدالت باید محور 

تمامی اقدامات شورا ها باشد.

 با توجه به گستردگی كشور 
پروين 
احمدی 

ای��ران و داش��تن مناط��ق 
جغرافیای��ی مختل��ف ب��ا 
فرهنگ ها و آداب و رس��وم 
متفاوت  و نیاز های گوناگون در آن مناطق، باید دخالت 
مردم در اداره امور محلی پر رنگ تر باشد و تنها مسیر 
دستیابی به این اهداف، فعالیت شورا های اسالمی شهر 
و روستاست. شورا ها به عنوان مرجع تصمیم گیری و 
بازوی توانمند دولت هستند و فرهنگ شورایی باید در 

س��طح جامعه و در میان مردم نهادینه شود. فعالیت 
شورا ها از سال 1۳78 در س��طح كشور آغاز شده و  با 
فعالیت خود، مزایای بسیاری را برای شهر داشته اند. به 
 میان ش��هروندان اصفهان��ی رفتیم ت��ا ازمهم ترین 

دغدغه هایشان آگاه شویم.
آقای فتوت یک مغازه دار اس��ت. به نظر او كه هر روز 
باید در محل كارش سر وقت حاضر شود، مهم ترین 
مسأله ساماندهی بحث حمل ونقل شهر است.او درباره 
مطالباتش از اعضای ش��ورا می پرسد:كی قرار است 

دیگر در صف طویل اتوبوس نباش��یم؟كی قرار است 
كه دیگر كرایه ها این قدر زیاد نشود و كی این متروی 

اصفهان را می توانیم سوار شویم؟ 
البته بس��یاری دیگر از م��ردم از گرانی ه��ا ناراضی 
 هس��تند.خانم خان��ه داری ك��ه ب��رای خری��د ب��ه 
س��وپر ماركت آمده، معترض اس��ت كه مگر یکی از 
وظایف اعضای ش��ورا كنترل و نظ��ارت بر قیمت ها 
نیس��ت، پس چرا جلوی برخی گران فروش��ی ها را 

نمی گیرند؟

راه ان��دازی مت��رو و كاه��ش آلودگی های زیس��ت 
محیطی از مطالبات اصفهانی هاس��ت، اما ش��ورای 
ش��هر و ش��هرداری ت��وان ای��ن موض��وع را ندارند، 
بلکه مت��رو به ت��وان دولت نیازمند اس��ت. مطالبات 
مردم را ك��ه ش��نیدیم، به س��راغ اعضای ش��ورای 
ش��هر رفتیم تا بدانیم این افراد چقدر ب��ا مهم ترین 
 دغدغ��ه های مردم آش��نا هس��تند و ب��رای آن چه 

كرده اند؟
حرکت ما مطابق ذائقه مردم است

سردار كریم نصر اصفهانی،  عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان در پاسخ به سؤال زاینده رود مبنی بر این كه 
مهم ترین دغدغه های مردم در سطح شهر چیست، 
اظهار داش��ت: ش��ورا ها با توجه به این ك��ه در حوزه 
مسئولیتی ش��هرداری ها فعالیت می كنند و به دلیل 
نبود مدیریت واحد شهری، نمی توانند تمامی انتظارات 
مردم را پاسخ بدهند. وی با اشاره به این كه شورا ها به 
دنبال تحقق مدیریت واحد شهری هستند، تصریح 
كرد: به ه��ر میزانی كه از فعالیت ش��ورا ها می گذرد، 
نیاز ها و ذائقه های مردم نیز تغییر می یابد و ش��ورا ها 
باید خود را با این نیاز ها و ذائقه ها مطابقت بدهند. عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان با پاس��خ به این سؤال 
كه شورا برای آینده شهر برنامه ای دارد یا خیر، بیان 
داشت: سال جاری آخرین سال از فعالیت این دوره از 
شوراست و شورا های بعدی باید به روز باشند و بدون 
این موضوع، شهر اداره نمی شود.وی با اشاره به این كه 
افزایش تعداد اعضای شورا از مهم ترین سیاست های 
شورا هاست، تأكید كرد: شورای شهر اصفهان در سه 
دوره از فعالیت خود به دلیل برخ��ورداری از وحدت 
مدیریتی، همواره در راستای برطرف شدن نیاز های 
مردم گام برداشته است. نصر اصفهانی با اشاره به این 
كه برطرف شدن مشکالت زیست محیطی در اولویت 
برنامه های ش��ورای ش��هر قرار دارد، یادآور شد: طی 
سال های اخیر مدیریت شهری اصفهان راهکار های 
الزم را برای رفع این موانع به عنوان مهم ترین مطالبات 

مردم به كار برده است. وی خاطر نشان كرد:8۰ درصد 
از بودجه شهرداری اصفهان به مباحث عمرانی و تنها 
2۰ درصد از بودجه به عنوان بودجه جاری شهرداری 

به شمار می رود.
م�ردم از آلودگی ه�وا عاصی هس�تند /

 راه اندازی مترو از توانمان خارج است
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در پاسخ به 
این سؤال كه مهم ترین دغدغه اصفهانی ها چیست، 
گفت: آلودگی هوا یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های 
شهروندان اصفهانی است و مردم همواره به دنبال این 
مطالبه خود هستند. سید كریم داوودی اظهار داشت: 
همچنین اصفهانی ها ساماندهی وضعیت حمل و نقل 
عمومی و مباحث ترافیکی را از شورای شهر خواستار 
هستند و ش��ورای شهر در راس��تای كاهش آلودگی 
هوا به توسعه سرانه فضای سبز پرداخته است. وی با 
اشاره به این كه توسعه فضای سبز یکی از اولویت های 
شورای شهر و شهرداری اصفهان است، تصریح كرد: 
معاینه فنی خودرو ها و جلوگیری از احداث كارگاه های 
صنعتی و تولیدی در شعاع ۵۰ كیلومتری اصفهان، از 
دیگر اقدامات شورای شهر به شمار می رود.نایب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به توسعه حمل 
و نقل عمومی ش��هر،  یادآور ش��د: ایجاد تقاطع های 
غیرهمس��طح، پل ها، تونل ها و دیگر م��وارد از دیگر 
اقدامات شورا در راستای پاسخ به مطالبات مردم است. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال كه جلوگیری از افزایش 
كرایه ها یکی از مطالبات مردم است و اقدامات شورا در 
این زمینه چه بوده، تصریح كرد: این موضوع مطالبه 
مردم نیست، بلکه مردم خدمت درس��ت را از سوی 
مسئوالن در راستای حمل و نقل عمومی می خواهند. 
داوودی در پاس��خ به این سؤال كه ش��ورای شهر در 
زمینه راه اندازی مترو چه اقدامی انجام داده اس��ت، 
بیان داشت: راه اندازی مترو یکی از خواسته های مردم 
و نیاز های شهر است و سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی 
مورد نیاز برای مترو از توان  شورای شهر خارج است. 

مطالبات مردم از شورايی ها چقدر تحقق يافت؟

تأمین بودجه مترو در توان شورای شهر نیست

س های ارسالی خوانندگان[
]عک
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 اجراي چند طرح بزرگ 
آب رساني در کشور

مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور از اجراي چند طرح 
بزرگ آب رساني در کشور در س��ال جاري خبر داد. به گزارش موج، 
سيد مهدي ثمره هاشمي در حاشيه مجمع عمومي ساالنه شرکت آب 
و فاضالب کاشان گفت: با ادامه خشکسالي در کشور، تأمين آب در 
سراسر کشور نيازمند اجراي طرح ها و برنامه هاي گسترده اي است 
که برخي از اين طرح ها به بهره برداري رسيده و بعضي ديگر در حال 

اجرا يا در مرحله مطالعه و طراحي است.

تعیین مشوق برای شرکت های حامی 
حقوق مصرف کنندگان

مدير کل دفتر امور نظارت ه��ای غير دولتی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، از ايجاد تمهيداتی برای ترغيب شرکت ها به رعايت هر چه 
بيشتر حقوق مصرف کنندگان خبر داد. فرشيد صيامی رعايت حقوق 
مصرف کننده را بهترين سرمايه گذاری برای توليدکنندگان داخلی 
دانست و از در نظر گرفتن تمهيدات تشويقی برای شرکت های رعايت 

کننده حقوق مصرف کنندگان خبر داد. 
کاهش ۱۴ درصدی مصرف شير  مطالعات نشان مي دهد مصرف شير 
مايع در سال 90 در ايران به طور متوس��ط ۱۴ درصد کاهش يافته 
است. برخي منابع خبري هم از کاهش 20 درصدي مصرف لبنيات 
در ايران خبر داده اند. با توجه به پايين بودن س��رانه مصرف شير در 
کش��ور، اين موضوع به معني تهديد س��المت جامعه است. حسين 
چمني، مش��اور مديرعامل صنايع ش��ير ايران گفت: اين آمار نشان 
مي دهد متوسط مصرف لبنيات خانواده ها در کشور 6 درصد کاهش 
يافته است. به گفته وي در حالي که کشورهاي توسعه يافته تا چهار 
برابر ما شير مصرف مي کنند، متأسفانه در کشور ما برنامه و حمايتي 
براي رشد سرانه مصرف شير و فرآورده هاي لبني که ضامن سالمت 
جامعه است وجود ندارد. وی افزود: ميزان مصرف سرانه شير در دنيا 
300 کيلوگرم است، در حالي که مصرف س��رانه ما 80 کيلوگرم در 

سال برآورد مي شود.

تولید 10 درصد از گوشت سفید 
استان در اردستان

رييس ش��بکه دامپزشکی شهرس��تان اردس��تان گفت: با توجه به 
برنامه های حمايتی انجام شده، اردس��تان ۱0 درصد توليد گوشت 
س��فيد اس��تان اصفهان را توليد می کند. محمد مهدی حسن پور 
 در گفتگو با ايرنا، توليد گوش��ت سفيد اردس��تان در سال گذشته را 
27 هزار تن عنوان کرد که 80 درصد بيش از نياز شهرس��تان بوده و 
به بازار مصرف اس��تان اصفهان و خارج از آن صادر شده است. وی با 
اشاره به ۱0 ميليون قطعه جوجه ريزی صورت گرفته در ۱25 واحد 
مرغ داری اردستان خاطر نش��ان کرد: در سال گذشته 65 ميليون و 
856 هزار دز واکس��ن طيور در اختيار مرغداری های اين شهرستان 
قرار گرفته است. به گفته وی، در سال گذشته پنج هزار تن تخم مرغ 

در اين شهرستان توليد شده است.

بهره برداري از خط انتقال زاينده رود 
به کاشان تا پايان سال

مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور گفت: تا پايان سال 
جاري، بهره برداري نهايي از خط انتقال آب زاينده رود به کاشان آغاز 
مي شود. به گزارش موج، س��يد مهدي ثمره هاشمي اظهار داشت: با 
قرارگرفتن طرح انتقال آب زاينده رود به کاشان در رديف طرح مهر 
ماندگار، بهره ب��رداري از ظرفيت نهايي خط انتق��ال آب زاينده رود 
به کاش��ان آغاز مي ش��ود. وي گفت: طرح انتق��ال آب زاينده رود به 
کاشان در رديف طرح هاي مهر ماندگاري به شمار مي رود که بايد تا 
پايان دولت دهم به بهره برداري کامل برسد. وي با اشاره به اين که، 
فاز نخس��ت پروژه خط انتقال آب خزر به فالت مرک��زي ايران از دو 
کيلومتري نکا آغاز و با اجراي 200 کيلومتر خط انتقال به س��منان 
مي رسد، گفت: اين پروژه در ادامه از شهرهاي قم، کاشان و اصفهان 
نيز عبور مي کند. به گفته وي، تأمين آب ش��رب و صنعت، دو هدف 

اصلي اجراي پروژه خط انتقال آب خزر به فالت مرکزي ايران است.

اقدامات دولت در تأمین يارانه های 
نقدی، قانونی است

 دبير ستاد هدفمندس��ازی يارانه ها، از پرداخت ۴6 هزار ميليارد تومان 
يارانه نقدی در سال 90 خبر داد و گفت: 27 هزار و 837 ميليارد تومان اين 
مبلغ از آزادسازی حامل های انرژی و ۱۱ هزار ميليارد تومان از رديف های 
بودجه تأمين شده است. محمدرضا فرزين با رد برخی اظهارات مبنی  بر 
تخلف دولت در برداش��ت از رديف های بودجه 90 ب��رای پرداخت يارانه 
نقدی به مردم تصريح کرد: دولت معتقد اس��ت تمام اقدامات را براساس 
قانون انجام داده اس��ت. وی افزود: بيان اين که تمام مبالغ در نظر گرفته 
شده در رديف يارانه ای بودجه متعلق به ستاد هدفمند کردن يارانه ها است.

طرح تحول بانکی، پشت ديوار 
فاز دوم هدفمندی يارانه ها

مدت ها از مطرح شدن طرح تحول بانکی می گذرد و بنا 
به گفته برخی مس��ئوالن، اين طرح نهايی و به کارگروه 
مربوطه فرستاده شده، اما دولت همچنان درگير و دار فاز 

دوم هدفمندی يارانه هاست.
 دولتی ها اوايل می گفتن��د محورهای طرح تحول را بايد 
با هم اجرا کنند. سال 89 هم رفت و طرح تحول به طور 
کامل اجرايی نش��د. ناگفته نماند طرح تحول گمرک در 
سال 90 نهايی و اجرا شد. اين بخش يکی از پيشرو ترين 
محورهای طرح تحول اقتصادی است. در حال حاضر آن 
چه به نظر می رسد اين است که ظاهرا هيچ برنامه ای به 
غير از فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها در اولويت دولت 
قرار ندارد. دولت آن قدر مشغول تهيه مقدمات اجرای فاز 
دوم و متقاعد کردن نمايندگان است که به نظر می رسد 
طرحی به نام طرح تحول بانکی وجود نداش��ته اس��ت. 
مدت ها پيش سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از 
نهايی شدن اين طرح در دبيرخانه کارگروه و ارسال آن به 
کارگروه اصلی طرح تحول اقتصادی خبر داده بود، اما در 
اين مدت هيچ مصوبه يا خبر خاصی از پيگيری اين طرح 
در کارگروه طرح تحول اقتصادی منتش��ر نش��ده است. 
پيگيری طرح تحول بانکی تنها در مدتی که موضوع فساد 
بانکی در رس��انه ها بس��يار مطرح بود، به شدت در حال 
پيگيری بود. موضوع در آن زمان آن قدر جدی پيگيری 
می شد که برخی جلسات طرح تحول بانکی در دفتر وزير 
اقتصاد برگزار می ش��د. به ويژه اين که در آن  زمان بحث 
اس��تيضاح آقای وزير هم مطرح بود، اما بعد از گذش��ت 
مدتی دوب��اره ف��از دوم هدفمندی يارانه ه��ا جای طرح 
تحول بانکی را گرفت. به نظر می رس��د در سايه فاز دوم 
هدفمندی يارانه ها و احتماال در يک سال آينده فاز نهايی 
 هدفمندی يارانه ها، محورهای مهم طرح تحول مثل طرح 
تحول مالياتی، طرح تحول بانکی به فراموش��ی س��پرده 

شده است. 
اجرای ف��از دوم هدفمندی يارانه ها مطمئن��ا دولت را با 
مس��ائل متعددی مواجه می کند که ديگ��ر نمی تواند به 
س��اير محورهای طرح تحول فکر کن��د. در حالی که به 
ق��ول احمدی نژاد - قب��ل از اجرای ف��از اول هدفمندی 
يارانه ها-: اگر بانک را اصالح نکنيد و فقط يارانه را اصالح 
کنيد، سيس��تم بانک آثار اصالح نظام يارانه را هم از بين 
می برد. يا اگر اين دو را اصالح کنيد و نظام مالياتی تان را 
اصالح نکنيد، آن نظام غلط مالياتی آثار آن دو اصالح را 

هم از بين می برد.

بهره برداری  از هشت 
طرح پااليشگاهی

قانون کار، از تولید  
حمايت نمی کند

مديرعامل شرکت ملی پااليش فرآورده نفتی ايران از بهره برداری هشت 
طرح پااليشگاهی با ظرفيت ۱2 ميليون تن در س��ال جاری خبر داد. به 
گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، عليرضا ضيغمی با اشاره به افتتاح ۱0 
طرح پااليشگاهی هشت طرح آن تا پايان س��ال 9۱ گفت: ساير طرح ها 
در ماه های نخست س��ال ۱392 در بندرعباس و اصفهان به بهره برداری 
می رس��د. وی اظهار داش��ت: در حال حاضر توليد بنزين کش��ور 55/5 
ميليون ليتر در روز است و در سال های 9۱ تا 93 به ترتيب 67/3 ، 8۱  و 
93 ميليون ليتر و در سال 9۴ براساس پايان برنامه پنجم به ۱3۱ ميليون 
می رسد. ضيغمی افزود: بخشی از اين توليد، مربوط به سهم ارتقای کيفی 
پااليشگاه های موجود و و بقيه آن در ارتباط با پااليشگاه جديد است که در 
سه فاز تعريف شده و با حدود سه ميليارد دالر در بندرعباس اجرا می شود.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با وجود تصويب 
قانون رفع موانع توليد، قانون کار در ايران، از کارگران و نه توليد حمايت 
می کند. مجيد اقارب پرس��ت در گفتگو با ايمنا، با اشاره به اين که قانون 
رفع موانع توليد پنج سال پيش تصويب شد، ولی دولت تاکنون به آن عمل 
نکرده است، اظهار داش��ت: به موجب قانون فعلی کار، کارفرما نمی تواند 
کارگر متخلف را اخراج کند و اين موضوع موجب مشکالتی در واحدهای 
توليدی شده است. وی تأکيد کرد: در کشورهای پيشرفته امور اقتصادی 
از سوی دولت به اتحاديه ها و انجمن های صنفی واگذار شده است. وی بر 
ضرورت اصالحات اساسی سيس��تم اعطاي مجوز به بخش صنعت اشاره 
کرد و بيان داشت: اعطاي تس��هيالت بانکي به بخش صنعت زماني که با 

استعالم کارشناسان خانه باشد، تأثيرگذار خواهد بود.

مدي��رکل اداره کل گمرک اس��تان اصفه��ان گفت: در 
نخستين ماه سال جاری تش��ريفات صادرات از گمرک 
استان 77 هزار و 8۴2 تن کاال بوده است. اسداهلل احمدی 
ونهری در گفتگو با ايمنا ارزش اين کاالهای صاداراتی را 
۱03 ميليون و 207 هزار دالر اعالم کرد و اظهار داشت: 
صادارت اين کاالها در مدت ياد شده، در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزن 37 درصد کاهش و از حيث 
ارزش 98 درصد افزايش داشته است. وی افزود: در اين 
مدت بخش های صنعتي و شيميايي با 95 درصد وزن و 
67 درصد ارزش کاال، بيشترين سهم صادارت کاالها را 
داشتند. مديرکل اداره کل گمرک استان اصفهان سهم 
بخش صنايع دستی شامل فرش دست بافت، مصنوعات 
گران بها ش��امل طال و نقره و س��اير صنايع دس��تي را از 
لحاظ ارزش 29 درصد عنوان کرد و بيان داشت: ارزش 
صادارت اين کااله��ا به ميزان 29 ميلي��ون و 869 هزار 

دالر بوده است.
وی عمدترين اقالم صادراتي به گمرک اس��تان اصفهان 
را مصنوعات طال و نقره ب��ا 26 ميليون و 578 هزار دالر 
اعالم کرد و گفت: آهن آالت و فوالد با ۱2 ميليون و 75۱ 
هزار دالر و مصنوعات مس با 8 ميليون و 993 هزار دالر 
در رديف های بعدی صادارت کاالها قرار دارند. احمدی 
اظهار داشت: در نخستين ماه سال جاری 8 هزار تن کاال 
به ارزش يک ميليارد و ۴8 ميليون و ۱۴6 هزار دالر وارد 

گمرک استان شده است. 
مديرکل اداره کل گمرک اس��تان اصفه��ان واردات اين 
ميزان کاال به گمرک اس��تان اصفهان را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر وزن ۱7 درصد کمتر دانست 
و افزود: اين کاالها از لحاظ ارزش 22 درصد رشد داشته 
اس��ت. وی ماش��ين آالت صنعتي با 39 ميليون و 293 
هزار دالر را عمده ترين کاالهاي وارداتي در اين مدت به 

گمرک استان اصفهان دانست .

معاون روابط کار اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان اصفهان گفت: با وجودی که خواس��ته کارگران 
پيش از افزايش دس��تمزدها، امنيت شغلی است، بيش 
از 70 درصد کارگران ش��اغل در اس��تان اصفهان دارای 
قرارداد موقت هستند. محس��ن نيرومند اظهار داشت: 
کارگران خواستارند در کارهايی که جنبه مستمر دارد، 
مشمول قرارداد ثابت شوند. اين درخواست در اصالحات 
قان��ون کار مجلس پيش بينی ش��ده اس��ت. وی درباره 
وضعيت درآمد کارگران افزود: افزايش نرخ تورم متناسب 
با رشد نرخ دستمزد کارگران نيست و با توجه به باال بودن 
تورم از دستمزد اين قشر، قدرت خريد آنها هر روز کمتر 
می ش��ود. معاون روابط کار اداره کل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان به 389 هزار تومان حقوق پايه 
کارگر در سال 9۱ اشاره کرد و بيان داشت: اين رقم بسيار 
پايين تر از اعالم حداقل س��بد کاالی زندگی کارگران، 
بين 500 تا 700 هزارتومان، تعيين ش��ده است. وی با 
 بيان اين که آم��ار دقيقی از تعداد کارگران بيمه ش��ده 
نمی توان ارايه کرد، اظهار داش��ت: در حال حاضر 90۱ 
هزار کارگر بيمه شده در اس��تان اصفهان هستند که با 
احتساب کارگران بيمه نش��ده آمار جامعه کارگری اين 

استان بيش از يک ميليون نفر است.

عضو کميس��يون کش��اورزی مجلس با بيان اينکه سود 
واردات و گرانفروشی موز به جيب چند نفر می رود، گفت: 
واردات موز با اس��تفاده از ارز دولتی انجام می شود تا به 
قيمت مناسبی به دست مردم برسد، اما در روزهای اخير 
قيمت اين ميوه به شدت افزايش يافته و سود ناشی از آن 
نصيب عده خاصی می ش��ود. محمدرضا اميری کهنوج 
افزود: واردکنندگان موز که تعداد محدودی هستند، از 
مدت ها پيش، اقدام به واردات اين ميوه با قيمت پايين و 
با ارز دولتی کرده اند و پس از نگهداری در انبارها قيمت 
آن را افزايش داده اند. وی با انتقاد از نظارت نکردن دولت 
بر قيمت و نحوه عرضه موز در بازار مصرف اظهار داشت: 
هدف دولت از اختصاص ارز دولتی به واردات موز پايين 
نگه داش��تن قيمت اين ميوه در بازار مصرف اس��ت، اما 
متأسفانه در س��ايه بی نظارتی دولت، عده ای قيمت های 
نجومی برای آن تعيي��ن می کنند. وی با بي��ان اين که 
در برخی از مناطق کش��ورمان پتانس��يل کشت و توليد 
موز وجود دارد، افزود: در مناطق جنوب و جنوب ش��رق 
کشورمان مانند سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب 
کرمان امکان کشت و توليد اين محصول وجود دارد، اما 
به دليل حمايت نکردن دولت، سرمايه گذاران تمايلی به 

سرمايه گذاری در اين بخش ندارند.

وزير امور اقتصادی و دارايی در اظهارنظری مدعی ش��د 
يارانه ۱0 هزار ميليارد تومانی به توليد در سال اول اجرای 

قانون هدفمندسازی پرداخت شده است.
به گزارش ف��ارس، در حالی يک��ی از انتقادهای اصلی از 
نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها اختصاص نيافتن 
يارانه 30 درصدی بخش توليد بوده اس��ت و نمايندگان 
مجلس نيز اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها را منوط 
به حمايت واقعی از بخش توليد در سال توليد ملی اعالم 
کردند، سيد شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی 
و داراي��ی در اظهارنظ��ری خطاب به مدعي��ان حمايت 
 نکردن دولت از توليد گفت: آنهايی که اين انتقاد را وارد 
 م��ی کنن��د، حماي��ت دول��ت از تولي��د را منحص��ر به 
پرداخت های نقدی می دانند در حالی که نظر دولت، در 

حمايت از توليد منحصر به پرداخت های نقدی نيست.
وی تصريح ک��رد: به طور مث��ال با اعم��ال قيمت های 
تبعيضی به نفع توليد )صنعت، کشاورزی و حمل و نقل( 
در يک س��ال اول اجرای قانون، حدود 80 هزار ميليارد 
ريال تخفيف قيمتی يا مع��ادل اعتبار انرژی و گندم، در 

اختيار بخش های توليدی قرار گرفته است.
حسينی افزود: از ساير منابع ممکن نيز ۱9 هزار و 600 
ميليارد ريال کمک نقدی )يارانه سود( به صنعت، حمل 

و نقل و کشاورزی پرداخت شده است.
وزير امور اقتص��ادی و دارايی تأکيد ک��رد: يادآوری اين 
نکته حائز اهميت اس��ت که توليدکننده بخشی از فشار 
هزينه خود را از طريق افزاي��ش قيمت به مصرف کننده 
منتقل می کند. مثال بارز اين امر افزايش حدود ده واحد 

درصدی تورم است.
وی در پايان گفت: البته افزايش حمايت تجاری از توليد 
نيز ۱2 درصد )رش��د ۴ درصدی نرخ دالر و 8 درصدی 
تعرفه( اعمال شد که برحس��ب ارزهايی چون يورو اين 

حمايت به مراتب باالتر )حدود ۱8 درصد( است.

تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجلسگمرک اقتصاد و دارایی

صادارت ۷۷ هزار و ۸۴۲ 
تن کاال از گمرک اصفهان

فعالیت ۷0 درصد کارگران 
با قرارداد موقت

مافیای موز با حمايت 
دولت، حذف می شود

اختصاص 10 هزار میلیارد 
تومان يارانه به تولید

اخبار کوتاه

يادداشت
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۴
چینی ها در نمایشگاه سنگ اجازه نمایش محصول ندارند

رييس بخش نمايشگاه هاي خارجي شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان گفت: چينی ها با شرکت در 
نمايشگاه سنگ،  فقط مجاز به ارايه تکنولوژی های خود در اين عرصه هستند و طبق سياست نمايشگاه به هيچ 

وجه اجازه نمايش محصول ندارند.  البته ايران برای پيشرفت به تکنولوژی اين کشور نياز دارد.
برای کنترل قیمت ها برنامه مشخص 

نداريم
معاون اول رییس جمهور

                            محمد رضا رحیمی
دامپزشکی کشور هنوز از غربت خارج نشده است و بايد گفت نقش 
و اهميت دامپزش��کان نه تنها از پزشکان کمتر نيست، بلکه در کنار 
آنها، يک��ی از نهادهای مهمی اس��ت که بايد به بهتري��ن وجه مورد 
حمايت قرار گيرد تا کشور از جهت دام و فرآورده های دامی از غربت 
خارج شويم. کش��ورمان می تواند بيش از چند صد ميليون نفر را در 
خارج از مرزها از نظر توليدات و فرآورده های دامی تأمين کند، ولی 
متأس��فانه امروز نيازمند 
کشورهايی هس��تيم که 
خودشان بايد وارد کننده 
م��واد دام��ی باش��ند. 
 قيمت گوش��ت ب��ه طور 
غي��ر قاب��ل قبول��ی باال 
رفت��ه ک��ه اي��ن موضوع 
نشان دهنده آن است که 
برنام��ه ای ب��رای کنترل 

گرانی های خودسرانه، اين بار با چاشنی توهم
از زمان اجرای فاز اول هدفمندی يارانه ها ش��روع ش��د؛ توهم 
 گران��ی را می گويي��م. البت��ه آن اوايل ب��ه اين ان��دازه نبود و 
 واقعا برخ��ی چيزها گران ش��ده بود، ام��ا رفته رفت��ه برخی

 از سودجويان، توانس��تند اين بازار از آن خود کنند و به مردم 
ساده بقبوالنند با آغاز هدفمندی يارانه ها بود که همه چيز رو به 
گرانی رفت. کسانی که دستی در خرج و مخارج زندگی دارند، 
می گويند افزايش قيمت در برخی کاال ها روزشمار شده است. 
براساس آمار بانک مرکزی، برخی کاالهای مصرفی و ضروری 

مردم تا 95 درصد هم افزايش قيمت داشته است.

بسته های حمايتی فاز اول هدفمندی، اجرايی نشد
محمدرضا حيدری، کارشناس اقتصاد، معتقد است در فاز اول 
اجرای اين طرح، محاسبات و برنامه ريزی هايی صورت گرفت 

که اجرای اين قانون )افزايش قيمت حامل های انرژی و ...( آثار 
مستقيم و غير مستقيم روی افزايش قيمت کاال و خدمات، به 

ويژه محصوالت نهايی گذاشت.
وی ادامه داد: دولت فضاهای روانی  را مديريت کرد و از شايعات 
زيادی در اين راستا جلوگيری کرد که اين کار در نهايت سبب 
شد انتظارات تورمی ناشی از اجرای اين قانون، مديريت شود. 
اما رفته رفته، با توجه به اين که بخش��ی از بسته های حمايتی 
طراحی ش��ده، برای جبران آثار اجرای قان��ون بر بخش های 
توليدی اجرا نش��د، اين امر موجب افزايش قيمت يک س��ری 
از کاالها شد. از طرف ديگر، تحريم ها و خالهايی در ارتباط با 
تأمين ارز مورد نياز بخش هايی از نيازمندان به ارز و همچنين 
اجرای برخی از سياست هايی که با اجرای اين قانون، تعارض 
داشت )مانند کاهش نرخ س��ود بخشی از س��پرده ها و اوراق 
مشارکت و محدود کردن ش��رايط واگذاری اين اوراق( سبب 

هجوم آوردن مقداری از نقدينگی س��رگردان بازار به س��مت 
فعاليت های سوداگرانه و بورس بازی شد که در نتيجه آن، شاهد 
شک به بازار، با توجه به افزايش قيمت ارز و طال و سکه شديم.

جو گرانی، با واريز يارانه مرحله دوم تشديد شد
عضو هيأت علمی دانش��گاه در ادامه تصريح کرد: زمزمه آغاز 
فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها به وسيله دولت و حتی واريز 
مجازی يارانه فاز دوم به حس��اب مردم، ج��و روانی حاصل از 
وضعيت ارز و سکه را تشديد کرد و با توجه به شرايط ويژه آغاز 
هر سال که معموال افزايش دستمزدها و حقوق کارگران را در 
پی دارد، اين انتظارات به تورم دامن زده است. به همين جهت 
کارگران اقتصادی، در اين فضای غير قابل پيش بينی، درصدد 
برآمدند خود را مقابل افزايش ه��ای احتمالی قيمت برخی از 
نهاده ها و خدمات مورد نياز خ��ود مصون کنند. وی بيان کرد: 
در شرايطی که فعاليت های مولد، با ثباتی که بر فضای کسب 
و کارشان حاکم هست، سوددهی الزم را دارند، معموال امکان 
بورس بازی محدود می شود، اما در اين شرايط کسانی که قادر 
به تزريق نقدينگی خود به بخش هايی هستند، می توانند فضای 

سفته بازی را تشديد کنند.

منافع عموم مردم در فاز دوم مدنظر باشد
حيدری با تأکيد بر اينکه در چهار ماه گذشته شاهد مشکالتی 
از اين قبيل بوديم، در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها 
اضافه کرد: با توجه به اخت��الف نظری که بين دولت و مجلس 
وجود دارد، پيشنهاد مشخص اين است که يک کميته مشترک 
از دولت و مجلس از کارشناسان زبده کشور تشکيل شده و در 

آن منافع عموم مردم را در نظر بگيرند.
 حال بايد بگوييم که گرانی به همه چيز رسيده است، هر چيزی 
که فکرش را کني��د؛ از کيف و کفش و لب��اس بگيريد تا روغن 

ماشين و ريزترين کاالهايی که در سوپر مارکت ها هست.

تکذيب افزايش نرخ تورم، تا کی؟
نرخ تورم همواره مس��أله ای مورد مناقشه بين دولت، مجلس 
و کار شناسان اقتصادی و رسانه ها بوده است. اقتصاد ايران در 
سال گذشته مسير پر فراز و نشيبی را پشت سر گذرانده است؛ 
از اجرای طرح هدفمند س��ازی يارانه ها تا التهابات ارزی و باال 
و پائين شدن قيمت س��که. در اين ميان اما، مسئوالن دولتی 
همچنان به تکذيب افزايش نرخ تورم می پردازند و می گويند 
روند زندگی مردم را نسبت به دولت های پيشين بهتر کرده اند.

اجرانشدن بسته های حمايتی دولت، گرانی ها را به وجود آورد

تورم همچنان توهم است؟

چند صباحی اس�ت که ذکر بیش�تر روزنامه ها و خبرگزاری ها اين جمله است: »دولت فضای  زهرا 
کاذب گرانی را می شکند«. وقتی اين جمله را می شنويم، کمی متعجب می شويم و هر چه دور نوبخت

و برمان را نگاه می کنیم، خبری از گرانی نمی بینیم و نمی دانیم وقتی گرانی کاذب نداريم، دولت 
می خواهد چه چیز را بشکند؟! به باال رفتن ۴00 درصدی قیمت موز و ۲0 درصدی قیمت برنج و روغن و شکر و نبود 
ش�یر پاکتی در مغازه ها و... آن هم در يک ماه که گرانی نمی گويند! س�الیانه به حقوق کارمندان 15 درصد افزوده 

می شود، حاال اشکالی ندارد که هر ماه، اقالم خوراکی ۲0 درصد گران شود!
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نگاه 

ديدگاه انديشمندان عرب 
درباره تغيير نام خليج فارس

بعضی افراد فکر می کنند جهان عرب یکپارچه به پا خواسته اند تا نام 
خلیج فارس را تغییر دهند، در صورتی تا سال های پیش اینگونه نبوده 
اس��ت. عده ای از متعصبان عرب با هیاهو و دست و پا کردن نوشته ها 
و نقشه هایی جعلی، س��عی در القای این قضیه به دولتمردان و اعراب 
کرده اندکه در این راه، رهبران عرب به یاری آنها آمده اند. اما متفکران 
و اندیش��مندان جهان عرب با رد ادعای آنها از اصالت نام خلیج فارس 
دفاع کرده و گام هایی را برای روشن کردن افکار عمومی جهان عرب 

برداشته اند. در این قسمت به بخشی از این گفته ها اشاره می شود.

مجله االهرام در شماره ۲۱۹- اگوست ۲۰۰۱ 
 این مجله مصاحبه آقاي مجدي عمر، معاون اول س��ابق شوراي دفاع 
ملي مصر را چاپ کرده است. او در بخشي از سخنان خود چنین گفته: 
نسل من به خاطر دارد که ما در ایام مدرس��ه در کتاب ها و نقشه ها با 
لفظ خلیج فارس سر و کار داشتیم، ولي بعد از مدتي آن را خلیج عربي 
نامیدیم. این غیر منطقي و عین حال، رذالت و پس��تي اس��ت. این که 
چند کشور عربي در اطراف آن باشند دلیل نمي شود که نامي تاریخي 
و مقبول را تغییر دهیم، حال براي این که خود را از این مخمصه نجات 
دهیم فق��ط آن را خلیج مي نامیم؛ کدام خلیج؟ مگ��ر خلیج بدون نام 

هم مي شود؟ 

كتاب » تطوير العالق�ات المصريه االيراني�ه« دكتر عبد 
المنعم س�عيد، رييس مركز تحقيقات سياس�ي و استراتژيك 

االهرام
  به صراحت تم��ام بگویم هیچ مدرك و س��ند تاریخي ندی��دم که نام 
خلیج فارس را بتوان مستند بر آن تغییر داد. در تمام نقشه ها و کتاب 
 های تاریخي و حتي بعضي از سخنراني هاي ناصر و رهبران انقالب از 
خلیج فارس صحبت ش��ده اس��ت. اگر تغییر نام خلیج باعث کدورت 
مردم ایران اس��ت، چرا به حقیقت اعتراف نمي کنیم؟ باید ش��جاعت 
داش��ت و این در حدود موازین علمي اس��ت. یکي از م��کان هایي که 
در س��فر ۲۰۰۲/۱۲/۹ در تهران بازدید کردیم، اداره اس��ناد و آرشیو 
وزارت امور خارجه بود. در آنجا صدها نقشه جغرافیایي- تاریخي وجود 
داش��ت که موقعیت ایران و جه��ان را در طول تاریخ نش��ان مي دهد. 
براي من هیچ تعجبي نداش��ت که در همه این نقشه ها که دوستان و 
 دشمنان ایران اعم از اعراب و یوناني ها تهیه کرده اند، همگي آنها نام 
خلیج فارس را در بر دارد. هیچ نقشه تاریخي در شرق و یا در غرب و در 
هیچ کجاي جهان با نام خلیج عربي وجود ندارد و بنابر این تغییر این 
نام به خلیج و یا خلیج عربي و یا هر نام دیگري، بر خوردی غیر منطقي 

و غیرحکیمانه با حقایق تاریخي و جغرافیایي است. 

صالح الساير، نويسنده سرش�ناس عرب در مقاله ای در 
روزنامه االنباء ۲۰۰۳/۱۰/۶ چاپ كويت:

 تأس��ف از این که تح��ت تأثی��ر ق��وم گرای��ان افراطي ن��ام تاریخي 
خلیج فارس در رس��انه هاي عربي به خلیج عربي تبدیل ش��ده است، 
بدون این که واقعیت هاي تاریخي و احترام به میراث تاریخي رعایت 
ش��ود. زمان آن فرا رس��یده که آب رفته به جوي بازگردد و امور را به 
جایگاه درس��ت آن بازگردانیم و نام واقعي این خلیج را به کار گیریم؛ 
 به ویژه ک��ه این نام ی��ك میراث تاریخ��ي خودي اس��ت و کاربرد نام 
خلیج فارس، هویت کشورهاي مشرف بر خلیج را تغییر نمي دهد، بلکه 

قطعاً عقالنیت از دست رفته را به ما باز مي گرداند. 

روزنامه كيهان عربي در تاريخ ۱۳۸۱/۷/۲۱- دكتر بروس 
اينغهام، رييس مركز پژوهش هاي خاور ميانه و نزديك دانشگاه 

لندن مد:
فکر مي کنم همه با من موافق هس��تند در این حقیقت که این آبراه از 
نظر تاریخي خلی��ج فارس نام دارد و این نام نزد همه ملت ها ش��هرت 
دارد و اعراب و ایرانی��ان نیز این نام را از یونانیان قبل از اس��الم گرفته 
اند. به نظر من براي مناطق جغرافیایي باید نام هایي با ریش��ه تاریخي 
 را به کار ب��رد و این ب��ه معني آن نیس��ت که خلیج ف��ارس متعلق به 
فارس هاست، همانطور که اقیانوس هند متعلق به هند نیست.  این که 
دولت بریتانیا و بعضي از دولت ها برخالف روند تاریخي این نام،کلمه 

»خلیج« را به کار مي برند، یك اشتباه فاحش و توهین آمیز است.

قدري قلعجي، نويسنده و متفكر عرب در مقاله اي تحت 
عنوان )مالقات صلح در مهد اس�الم( در روزنامه الراصد چاپ 

بيروت نو: 
 ایران دولتي اس��ت دوس��ت و ملتي اس��ت برادر، تاریخ آن با تاریخ عرب 
در ه��م آمیخته و فرهن��گ م��ا ب��راي دوره اي از تاریخ مخلوط گش��ته 
اس��ت...اختالفات ما با آن درب��اره عربیت خلیج ف��ارس، بیش از اختالف 
 م��ا درباره عرب ب��ودن اب��ن المقفع، اب��ن برذو، اب��ي نواس، اب��ن قتبیه، 
ابن سینا، س��یبویه، خوارزمي، اصفهاني، همداني، رازي، موصلي، بلخي، 
بیروني، غزالي، شهرستاني، گرگاني، طغرایي، کاشاني، تبریزي، شیرازي که 
همه از شاخه اي ایراني پدید آمده و در محیط اسالم رشد یافته اند نیست.

نگارگر
محمود فرشچیان

چند سال پیش در شیکاگو نمایشگاه داشتم.جوان عربي نزد من آمد 
و شماره تلفنم را خواست. بعد از شش هفت ماه تلفن زد که مي خواهد 

در کارگاهم مرا ببیند.
 به همراه یکي دو نفر با یك ماش��ین ب��زرگ ب��ه کارگاه من آمدند. 
یك کتاب هم برایم آوردند. وقتي مي خواس��تم کت��اب را ورق بزنم، 
چشمم به نقش��ه اي افتاد که به ش��کل معمول در اول هر کتاب آن 
کش��ور چاپ مي ش��ود. وقتي دقت کردم دیدم توي نقش��ه به جاي 
آن که نوشته باش��ند پرش��ین گلف یعني خلیج فارس، نوشته شده 

 عربیك گلف. خیلي ناراحت و 
رنگ به رنگ شدم. حتي یکي 
از آنها از حالت چهره ام متوجه 

شد که ناراحت شده ام.
 بعد هم هر کاري که کردند، 
راض��ي نش��دم حت��ي یکي 
از تابلوه��اي خود را ب��ه آنها 

بفروشم. 
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ایرانیان گل کاشتند 
 هزاران ایرانی در آس��تانه روز خلیج فارس ب��ا رفتن به یك صفحه در ش��بکه های اجتماعی  
ملك عبداهلل، شاه عربس��تان ضمن درج نام خلیج فارس، اعتراض خود را نسبت به جعل این 

نام تاریخی ابراز کردند.

این خلیج، همیشه فارس است
همه چيز درباره خليج فارس به  مناسبت روز ملی آن 

خلیج فارس در قاب کارتون

تاريخچه 
تحريف نام خليج فارس

درج نام های جعل��ی در کنار و یا به جای خلیج ف��ارس، از حدود چند دهه 
پیش آغاز و در دستور کار سردمداران برخی از کشورهای عربی و غربی قرار گرفته 

است که از جمله این تحریفات، تحریفاتی است  که توسط برخی افراد از جمله عبدالکریم 
 قاسم و جمال عبدالناصر و سرچارلز بلگریو، دیپلمات بریتانیایی که در آثار خود از واژه مجعول 

»خلیج ع.ر.ب.ی« استفاده کرد، صورت گرفت.
نشنال جئوگرافی 

در سال ۱383 خورشیدی مؤسسه آمریکایی نشنال جئوگرافی در اطلس جغرافیایی خود در کنار 
نام پرآوازه خلیج فارس از واژه مجعول »خلیج ع.ر.ب.ی« نیز استفاده کرد.

موزه لوور 
چن��د س��ال بع��د از آن یعن��ی در س��ال ۱385 

خورشیدی نیز مسئوالن موزه لوور پاریس 
واژه مجعول خلیج عرب را به جای 

خلیج فارس به کار بردند.

گ�وگل   
و ني�روی درياي�ی ارت�ش 

آمريكا 
در یکی دو سال اخیر نیز اخباری دیگر توسط 

برخ��ی از آژانس های خبری مبنی ب��ر تحریف نام 
خلیج فارس اعالم شد، البته این بار نام تاریخی خلیج 
فارس، توسط س��ایت های گوگل و نیروی دریایی 
ارتش آمریکا مورد تحریف واقع شد که بالفاصله 

همانند م��وارد قبلی با اعتراض ش��دید 
ایرانیان مواجه شد.

 ثبت روز ملی 
خليج فارس 

در جهت صیانت از این نام کهن، در دی ماه س��ال 
۱383 خورش��یدی ایده ای تحت عن��وان نامگذاری روز 

ملی خلیج فارس در تقویم رس��می ایران توس��ط یك محقق 
و پژوهشگر هرمزگانی مطرح شد که در نهایت در تیر ماه ۱384 
خورشیدی توسط ش��ورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و مورد 
تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی نیز قرار گرفت. به این ترتیب با 
کمك و همراهی گروه تاریخ دانشگاه تهران، روز دهم اردیبهشت 

 ماه که س��الروز اخ��راج پرتغالی ه��ا از تنگه هرمز اس��ت، 
 به ن��ام »روز مل��ی خلیج ف��ارس« نامگ��ذاری و در 

 تقوی��م خورش��یدی ای��ران ب��ه ثب��ت 
رسید.

سازمان 
ملل چه می گويد

تاریخ دان��ان می گویند که از آغاز قرن بیس��تم ک��ه نام خلیج 
فارس بیش از دریای فارس مورد اس��تفاده قرار گرفت، این ذهنیت 

را ایجاد کرد که دریای پارس نامی کهن اس��ت و خلی��ج فارس، نامی 
تازه که جانشین آن شده است. اس��تدالل اعراب هم شاید این باشد که 
اگر دریای پ��ارس به خلیج فارس تغییر کرده، پ��س می تواند به خلیج 

عربی نیز بدل شود، اما سازمان ملل متحد در این زمینه مرجع است.
 س�ازمان��ی  که ۲۲ کشور عربی و حاشیه 

خلیج فارس نیز 

خليج فارس در آيينه هنرمندان 

تاريخچه تحريف نام خليج فارس زاينده رود
نام جعلی خلیج عربی چه زمانی و توسط 
چه کس��انی برای دریای پارس ساخته 
شد؟ در زمان پادشاهی محمدش��اه قاجار در سال ۱۲۱۶ هجری 
خورش��یدی، او س��پاهی را برای س��رکوبی کامران میرزا، حاکم 
نافرمان هرات فرستاد. محمدشاه نخست قلعه غوریان را به تصرف 
درآورد و سپاه ایران در کنار رود نقره در نزدیکی هرات اردو زد. به 
دلیل موقعیت جغرافیای هرات و ضعف وسایل نظامی سپاه ایران، 
این محاصره یك سال به طول انجامید. انگلستان که همیشه به 
افغانستان به چشم دروازه هندوستان می نگریست، همیشه در 

پی این بود تا افغانس��تان را از ایران جدا کرده و به عنوان س��دی 
در برابر نفوذ روس ها استفاده کند. از این رو سفیر انگلیس، مك 
نیل با محاصره هرات به ش��دت مخالفت کرد و حتی چند نفر از 
 مهندسان انگلیسی را برای استحکام و تقویت حصار هرات به یاری 
کامران میرزا فرس��تاد. از طرف دیگ��ر،  مك نیل، ش��اه ایران را 
به مذاک��ره با کامران میرزا تش��ویق می کرد، اما ش��اه نپذیرفت. 
 مك نی��ل ب��ا ناامید ش��دن از نقش��ه انعقاد ق��رارداد بین ش��اه 
ایران وکامران میرزا با خش��م اردوی ایران را ترك کرد و نامه ای 
تهدیدآمیز به شاه ایران نوشت. در این نامه قید شده بود اگر شاه 
ایران قرارداد تنظیمی او را برای ت��رك مخاصمه با کامران میرزا 

نپذیرد، دولت انگلستان دس��ت به اقدامات تالفی جویانه خواهد 
زد. پس از این نامه، نیروی دریایی انگلس��تان با حمله به جزیره 
خارك، این جزیره را اش��غال کرد. انگلستان به ش��اه ایران فشار 
 می آورد تا با تخلیه قلعه غوریان، از محاصره هرات دست بردارد. 
سرانجام شاه دس��ت از محاصره هرات برداشت و انگلستان هم از 
خارك خارج شد؛ حرکتی ننگین در تاریخ ایران که اشغالگر بودن 
انگلیس��ی ها را اثبات می کند. قضیه هرات هنوز حل نشده بود و 
کشمکش و درگیری بین ایران و انگلستان ادامه داشت تا این که 
 در همان سال ها )۱۲۱۹ هجری خورش��یدی/ ۱83۷میالدی( 
 ای��ن مس��ائل دس��تمایه ن��گارش مقال��ه ای در روزنام��ه 

Times Journal چاپ لندن ش��د که در ای��ن مقاله به جای 
 نام خلیج فارس از نام جعلی دریای بریتانیا اس��تفاده ش��ده بود. 
انگلیسی ها برای رسیدن به اهداف خود به همه ترفندها متوسل 
می شوند.  اگر شده نام جایی را عوض کنند، حاکمی را جایگزین 
 حاکم دیگر کنند و حتی اگر خودش��ان زورش��ان نمی رس��ید 
 یکی دیگ��ر را جلو بیندازن��د و خالصه، هم��ه کاری می کنند تا
 نیات خودش��ان را عملی س��ازند. اس��تفاده از ن��ام جعلی برای

خلیج ف��ارس در آن زمان، نش��ان می دهد این اقدام را حس��اب 
 ش��ده و برنامه دار انجام داده اند.کما این که بعدها هم این کار را 

انجام داده اند.

نام های 
تاريخی خليج فارس 

دریای پارس یا خلیج فارس، از جمله نام های قدیمی و باستانی 
است که در زمان های مختلف تاریخی در اسناد، قراردادها و مکاتبات، 

مورد استفاده همه اقوام و ملل دنیا قرارگرفته است. نخستین بار ایرانیان 
در روزگار هخامنشیان، این دریا را پارس��ا درایا یا دریای پارس خواندند. 
طبق کتیبه ای که از داریوش پادشاه هخامنشی در تنگه سوئز به دست 
 آمده، از آن به عنوان »درایا هچا پارسا آیتی« یعنی دریایی که از پارس 

م��ی آی��د ی��اد ش��ده و ای��ن س��ند ب��ه عن��وان نخس��تین 
م��درك تاریخ��ی موج��ود اس��ت ک��ه حقانی��ت نام 

 خلی��ج ف��ارس را ب��ه وض��وح نش��ان 
می دهد. 

عضو آن هس��تند، تا به 
حال  دو بار نام تاریخ��ی و اصیل این 

آبراه را خلیج فارس اعالم کرده است. 
س��ازمان ملل متحد اولی��ن بار طی یادداش��ت / ۱۱ 

 unla4/5/8/۲ ۱۹۷۱ و  بار دوم طی یادداشت unaDQ
۱۹84 نام رسمی دریای جنوبی ایران و شرق شبه جزیره 
عربس��تان را خلیج فارس اعالم کرد. کنفرانس سالیانه 

س��ازمان ملل درباره هماهنگی در م��ورد نام های 
جغرافیایی نیز هر س��ال بر نام خلیج فارس 

تأکید کرده است.

 گفته 
می شود توسط 

برخ��ی گ��روه ه��ای 
افراطی عرب صورت گرفته، 

 با هدف هویت بخشی به کشورهای 
ذره ای عرب انجام می ش��ود. مس��ئوالن 

این س��ایت تصمیم دارند نتایج این نظر سنجی را 
 برای تغییر نام خلیج فارس در اختیار س��ایت های اینترنتی از جمله گوگل
 قرار دهن��د. گ��وگل ی��ك نظرس��نجی ایجاد ک��رده مبن��ی ب��ر انتخاب 
 نام خلیج فارس یا خلیج عربی که  بسیاری از ایرانیان با وارد شدن به این 

س��ایت، نظ��ر مثب��ت خ��ود را ب��رای انتخ��اب ن��ام خلی��ج 
ف��ارس اع��الم کردند.حت��ی لین��ك ای��ن نظ��ر س��نجی 

 درچن��د س��اعت بی��ن ه��زاران ایران��ی ب��رای 
شرکت در نظر سنجی ارسال شد.

اقدامات 
تحريف كنندگان

ب��ه گ��زارش اس��الم تایم��ز، گروه��ی از اع��راب 
افراط��ی در اقدام��ی غی��ر منطق��ی ب��رای تغیی��ر 
ایج��اد س��ایت ب��ا  تاریخ��ی،   واقعی��ت ه��ای 
 www.persianorarabiangulf.com 

اقدام ب��ه برگزاری نظر س��نجی در مورد نام 
خلیج فارس کرده اند. این اقدام که
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 رژيم های غذايی غلط 
اختالالت روحی به همراه دارد

رژیم های پر پروتئین، پرچربی و كم كربوهیدرات، رژیم های خیلی 
محدود از كالری )كمتر از 1200 كیلو كالری(، رژیم های كاهنده آب 
بدن، برنامه های غذایی تك وعده ای، برنام��ه غذایی معین و از قبل 
نوشته شده یا استفاده از برنامه دیگران، رژیم های غذایی تك غذایی 
كه یك یا چند ماده غذایی را مصرف می كنند ی��ا یك یا چند گروه 

غذایی را حذف می كنند.
توجه: رژیم های نادرس��ت و غیر علمی در ابتدا بسیار جالب به نظر 
می رسند، اما ادامه چنین برنامه های غذایی نامتعادلی می تواند باعث 
كج خلقی، اختالالت روحی، عدم كارایی و تمركز، كاهش یادگیری، 
كاهش مقاومت بدن به س��ایر بیماری ها، ریزش مو، خرابی پوست، 
بیماری های قلبی، گوارشی، تنفسی، افزایش ابتال به برخی سرطان ها 

و تحلیل عضالنی شده و حتی در بعضی موارد منجر به مرگ   شوند.
کاهش نیم تا يک کیلو در هفته، مشخصه رژيم غذايی سالم 

است
یك رژیم غذایي صحیح باید حاوي پنج گروه اصلي غذایي شامل:

1- ن���ان  و غالت 2- میوه ها 3- س��بزي ها 4- گوش��ت  و حبوبات  
و تخم مرغ 5- لبنیات و تأمی��ن كننده انرژي و تم��ام ریزمغذي ها 

)ویتامین ها و امالح( باشد.
برنامه غذایي باید متنوع باش��د و انواع مواد غذای��ي در  آن گنجانده 

شود.
در یك رژیم غذایي مناس��ب هیچكدام از وعده ه��اي اصلي غذایي 
)صبحانه، ناهار و شام( حذف نمي شود و گرسنگي هاي طوالني به فرد 
نمي دهد، همچنین در یك رژیم غذایي صحیح كاهش وزن، حداقل 

دو میان وعده در نظر گرفته  مي شود.
در یك  برنامه غذایي مناس��ب باید اعتدال در مص��رف مواد غذایي 
رعایت شده و از مصرف زیاد یك نوع ماده غذایي و حذف مواد غذایي 

دیگر پرهیز شود.
در   كاهش وزن درس��ت، باال نگاه داش��تن میزان سوخت و ساز بدن 
بس��یار مهم اس��ت، لذا بدین منظور بر انجام تمرینات ورزشي براي 

حفظ و حتي افزایش توده عضالني تأكید مي شود.
در رژیم  ه��اي صحیح از انجام تم��ام روش هایي ك��ه باعث تخریب 
عضالت و كاهش سوخت و س��از بدن مي ش��ود )مانند كاهش آب 
بدن، حذف وعده ها، كاهش شدید  كالري دریافتي و رژیم هاي غلط( 
اجتناب مي ش��ود، چرا كه در این روش ها بعد از مدت��ي، با كاهش 
سوخت و س��از بدن، وزن فرد ثابت مي ماند و كاهش وزن متوقف و 
فرد با شكست روبرو مي ش��ود.برنامه غذایي هر فرد و مقدار كاهش 
انرژي باید با توجه به نیازهاي فردي، شرایط فیزیولوژیك خاص وي، 

فرهنگ غذایي، سلیقه فردي و امكان تهیه وي طراحي شود.
امكان جایگزیني مواد با ارزش یكسان وجود داشته باشد. در یك رژیم 
غذایي اصولي كاهش وزن تدریجي اس��ت )حداكثر هفته اي نیم تا 
یك كیلوگرم( تا سالمتي فرد به خطر نیفتد. به خاطر داشته باشید 

اصلي ترین هدف كم كردن وزن، حفظ سالمتي است.
يادداشت از شهزاد محمديان
) کارشناس ارشد تغذيه(

 بیماران قلبی کره گیاهی 
مصرف نکنند

كارشناس تغذیه دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان این 
كه امروزه  كره گیاهي یا مارگارین به دلیل این كه داراي چربي هاي 
چند غیر اشباعي بوده و فاقد كلسترول است كه جایگزین مناسبي 
براي كره حیواني شناخته ش��ده، گفت: برای افرادی كه در معرض 
ابتال به بیماری های مزمن به ویژه قلبي و عروقي هس��تند، مصرف 
كره گیاهي به مقدار بس��یار كم توصیه می ش��ود، زیرا كره گیاهی 
حاوي اسیدهاي چرب ترانس اس��ت.فرزانه صادقی قطب آبادی در 
گفتگو با سالمت نیوز گفت:كره حیوانی محصولي لبني است كه از 
 شیر یا خامه تهیه می ش��ود و از چربي و پروتئین شیر و آب تشكیل 
 می گردد و در ف��رآوری آن از ش��یر ت��ازه گاو، 82 درص��د چربي، 
16 درصد آب و 2 درصد امالح شیر اس��تفاده می شود.هر چند كره 
بیشتر از شیر گاو به دست مي آید، ولي شیر سایر پستانداران مانند 

گوسفند و بز نیز قابلیت تولید كره را دارا هستند.
 وی در ادام��ه اظهار داش��ت:كره حیوان��ی داراي می��زان زیادي از 
ویتامین هاي محلول در چربي مانندA  وD  است كه در پخت و پز 
مانند محصوالت ناني، سس ها ، سرخ كردن و صبحانه مورد استفاده 

قرار مي گیرد.
 كره در حقیق��ت یك امولس��یون آب در چربي اس��ت ك��ه در آن 
پروتئی��ن ه��اي ش��یر نق��ش امولس��یفایر را ایف��ا م��ي كنن��د. 
 ك��ره حیوان��ي در دم��اي یخچ��ال جام��د و در دم��ای ات��اق 
ذوب و نرم می ش��ود. این محصول داراي اس��یدهای چرب اشباع و 

كلسترول باالیی است.

 پیشنهاد برای آنها 
که سردرد دارند 

مطالعات نشان داده افرادی كه از بی خوابی یا كم خوابی 
رنج می برند، دچار كمبود تریپتوفان هستند. 

  اس��ید آمینه تریپتوفان ماده ای ضروری است كه باعث 
تولید س��روتونین و مالتونین می شود كه هر دوی این ها 
باعث تنظیم خواب می ش��وند، لذا اگر دچ��ار كم خوابی 

هستید، گوشت بوقلمون بخورید.
حدود 90گ��رم گوش��ت بوقلم��ون تقریبا ح��اوی كل 
تریپتوفان مورد نیاز روزانه بدن است، همچنین تحقیقات 
نش��ان داده موز داراي مقادیر زیادي ویتامین B6 است. 
این ویتامین باعث می شود مقدار سروتونین تولید شده 
درمغز اندكی افزایش یافته و باعث تنظیم خواب می شود. 

 رابطه رازآلود كم خوابي و سرطان روده

 ورزش، داروي پیشگیري 
از پوکي استخوان براي مردان

یك بررسي جدید نشان مي دهد رابطه مستقیمي میان 
كم خوابي و سرطان روده وجود دارد.

به گزارش هلث دي، دانش��مندان دانش��گاه نیویورك با 
بررسي، تجزیه و تحلیل اطالعات پزشكي 1240 بیمار، 
پي بردند اشخاصي كه به طور میانگین هر شب كمتر از 
شش ساعت مي خوابند،50 درصد بیشتر از افرادي كه هر 
شب هفت س��اعت مي خوابند در معرض ابتال به سرطان 
روده ق��رار دارند. محققان س��اعات و مش��كالت خواب 
بیماران را پرس��یدند و س��پس به معاینه آنها پرداختند.

پزشكان اعالم كردندكه پس از كولونوسكوپي 338 نفر از 
بیمارانی كه هر شب كمتر از شش ساعت مي خوابیدند، 
پي بردند به س��رطان روده مبتال هس��تند. سرپرس��ت 
این تحقیق در دانش��گاه نیویورك گفت: این نخس��تین 
مطالعه اي اس��ت كه رابطه معنادار كم خوابي و سرطان 
روده را نش��ان مي ده��د. متخصص دانش��گاه نیویورك 
ادامه داد: افزایش احتمال ابتال به س��رطان روده به علت 
كم خوابي با علل دیگر از جمله وراثت خانوادگي و مصرف 
بیش از حد گوشت قرمز قابل مقایسه است. وی ادامه داد: 
كمبود ساعات خواب، سالمت عمومي را به اندازه دیابت، 
 چاقي، بیماري و سكته قلبي به خطر نمي اندازد، اما باید 
مردم را تشویق كرد تا دس��ت كم هفت ساعت بخوابند. 
محققان دانشگاه نیویورك در پایان گفتند: با این وجود 
هنوز منش��أ ابتال به س��رطان روده به عل��ت كم خوابي 

مشخص نیست. 

 آثار سونامی سرطان 
درکشور هويداست

راه اندازی مرکز خاورمیانه ای 
درمان سرطان در ايران  

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اش��اره به افزایش سن جمعیت در كشورمان، 
نس��بت به وقوع س��ونامی بیماری های هماتولوژی و آنكولوژی )سرطان( در 
سال های آینده هش��دار داد. به گزارش فارس، محمدعلی محققی در مراسم 
یازدهمین كنگره سراس��ری مدیكال آنكولوژی و هماتولوژی اظهار داش��ت: 
جهت گیری علمی در كشور باید بر محور سالمت باشد تا با ریشه یابی، پیشگیری 
و ارتقای سالمت در تمام مراحل زندگی، بتوان شاهد ارزش افزوده نیز باشیم. 
وی افزود: یكی از تهدیدهای سالمت در كشور مربوط به بیماری های سخت و 
صعب العالج است كه می توان با تشخیص زودرس، درمانی بهتر را داشت و در 
نهایت با بازتوانی بیمارانی كه در همه نظام های س��المت دنیا به آن پرداخته 

می شود، اقدام كرد.

مسئول مركز نخبگان سازمان بس��یج علمی، پژوهشی و فناوری كشورگفت : 
پیشنهاد تأسیس مركز خاورمیانه ای سرطان كشورهمزمان با برپایی چهارمین 
همایش نخبگان درحضور مقام معظم رهبری ارایه ش��د. این پیش��نهاد مورد 
موافقت قرارگرفت و فاز نخست مطالعاتی تأسیس این مركز تا پاپان امسال نهایی 
می شود.  مهدی حسینیان سراجه لو درگفتگو با ایرنا افزود: سرطان، سومین 
عامل مرگ  و میر در كشور است و در10 سال آینده شیوع آن سه برابر خواهد 
شد. عضو هیأت علمی پژوهشكده سرطان سینه جهاد دانشگاهی افزود: در حال 
حاضر وضعیت علمی كشورمان به ویژه در زمینه درمان بیماری هایی همچون 
سرطان، به نسبت دیگر كشورهای خاورمیانه بسیار بهتر است، بنابراین ضرورت 

دارد كه مركز خاورمیانه ای سرطان در ایران راه اندازی شود .

یك سوم از بیماران مبتال به سرطان س��ینه به دلیل اثرات 
جانبی ش��دید داروها ترجیح می دهند كه درمان را متوقف 

كنند.
پژوهشگران آمریكایی می گویند، حدود یك سوم از بیماران 
مبتال به سرطان سینه به دلیل اثرات جانبی شدید داروهایی 
كه برای درمان به آنها تجویز می شود، ترجیح می دهند از این 

داروها استفاده نكنند.
به گزارش سایت پزش��كان بدون مرز به نقل از بی بی سی، 
تیم تحقیقاتی دانش��گاه نورث وس��ترن پ��س از تحقیق بر 
روی بیش از 600 نفر از زنان مبتال به س��رطان سینه كه از 
Aromatase inhibitors استفاده می كردند دریافتند 
كه 36 درص��د از این افراد به دلیل ب��روز عالئمی نظیر درد 
مفاصل، گ��ر گرفتگی، اضاف��ه وزن وحالت ته��وع ترجیح 

می دهند كه از این دارو استفاده نكنند.
این دارو )Aromatase inhibitors( از جمله داروهایی 
است كه برای درمان سرطان های سینه و رحم در زنان پس 

می شود.از یائس��گی تجویز 
ین  داروها باعث ا

كاه��ش 
ن  ا می��ز
استروژن 
در ب��دن 
می شود؛  
ی��ش  ا فز ا
ن  ا می��ز
ن  ژ و س��تر ا
در مبتالی��ان ب��ه 
سرطان، باعث تحریك 
تومورها  بیش��تر 

می شود.
بیم��اران  از 
مورد تحقیق در 

دانشگاه نورث وسترن خواسته ش��د تا به 46 سؤال در مورد 
شیوه زندگی و عالئم مرتبط با سرطان سینه و نحوه درمان 

خود پاسخ بدهند.
از این بیماران خواس��ته ش��ده بود ت��ا به س��ؤاالتی درباره 
حاالتشان قبل از ش��روع درمان، همچنین در سه، 12 و 24 

ماه پس از شروع درمان نیز پاسخ دهند.
پس از گذش��ت س��ه ماه، یك س��وم از زنان مورد تحقیق از 
 درد مفاصل شدید شكایت داش��تند، این درحالی است كه 
28 درصد از آنها دچار گ��ر گرفتگی و 24 درص��د از آنها با 

كاهش میل جنسی روبرو شدند.
براساس این تحقیق، افزایش زمان درمان، باعث بروز عوارض 

جانبی بیشتری در بیماران شده است.
به دلی��ل تأثی��رات جانب��ی ش��دید ای��ن دارو، 10 درصد 
 از زن��ان ترجیح م��ی دادن��د ك��ه اس��تفاده از آن را پس از 
دو سال متوقف كنند، این در حالی است كه 26 درصد از زنان 

تحت درمان، مصرف آن را پس از چهار سال متوقف كردند.
دكتر لین واگنر، سرپرس��ت این تی��م تحقیقاتی می گوید: 
 پزش��كان به امید درمان، داروی��ی را برای بیم��اران تجویز 
می كنن��د، بنابراین آنها كمت��ر به اثرات منف��ی این داروها 

اشاره می كنند.
به گفته دكتر واگنر، بیماران هم تمایل��ی ندارند كه درباره 

اثرات داروها شكایتی كنند. 
پزشكش��ان  ك��ه  خواهن��د  م��ی  اغل��ب  بیم��اران 
هی��چ  بنابرای��ن  ده��د.  ادام��ه  را  درم��ان   رون��د 
كس نمی داند ك��ه واقعا این داروها چه تأثی��ری بر بیماران 
 دارد.دكتر س��وزی جنینگز، متخصص سرطان می گوید: ما 
می دانیم كه بعضی از بیماران مبتال به س��رطان در بریتانیا 
ترجیح م��ی دهند ك��ه درم��ان را متوقف كنن��د، از این رو 
باید اطالعات كام��ل را در م��ورد اثرات جانب��ی داروها در 
اختیار بیم��اران ق��رار داد. اگر زن��ی قص��د دارد درمان را 
 متوقف كند، باید او را تش��ویق كنیم كه با پزشك معالجش 

صحبت كند.

عمده مشتریان قرص های الغری را زنانی تشكیل می دهند 
كه اطالع دقیق از عوارض این قرص ها ندارند و نمی دانند كه 
اختالالت قاعدگی، پرمویی و عصبانیت از شایع ترین عوارض 

قرص های الغری به شمار می رود.
گرچ��ه والدین از داش��تن ك��ودكان چاق ابراز خرس��ندی 
می كنند، اما غافل هس��تند كه س��لول های چربی از زمان 
كودكی در تمام بدن س��اخته شده و در جوانی و پیری برای 

فرد ایجاد مزاحمت می كند.
كسانی كه مشكل اضافه وزن دارند، اغلب مایلند روش های 
مختلفی را برای كاهش وزن تجربه كنند تا به نتیجه دلخواه 

خود برسند.
یكی از این موارد، قرص های الغری است كه بسیار در مورد 
آنها تبلیغ می ش��ود. اگرچه به ادع��ای تولیدكنندگان، این 
قرص ها می توانند نتیجه قابل توجهی در كاهش وزن داشته 
باش��ند، اما اثرات جانبی و خطرناك آنها را نباید از نظر دور 
داشت. قبل از مصرف هرگونه قرص الغری از عوارض جانبی 

آن مطلع شوید.
قرص های الغری را می توان از داروخانه، با نسخه پزشك و 
یا به صورت آنالین خرید كرد. به دلیل سهولت دسترسی به 
این قرص ها از طریق آنالین یا تهیه آن از فروشگاه ها، اغلب 
افراد وسوس��ه می ش��وند مصرف این قرص ه��ا را با نام های 

مختلف تجربه كنند.
قرص های الغری شامل مواد مختلفی است كه مجموع آنها 
باعث كاهش وزن می شود. در عین حال روش كاهش وزن 
در قرص های مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال بعضی از 
قرص های با كاهش اشتها و كم خوردن به كاهش وزن كمك 
می كنند، در حالی كه س��ایر قرص ها، مانع جذب چربی در 

بدن می شوند.
تصمیم درباره مص��رف قرص های الغری حتی با داش��تن 
آگاهی از احتمال خطرات استفاده از آن كار سختی است. در 
عین حال به دلیل این كه امروزه بسیاری از این محصوالت 
دارای تأثیر و خطرات احتمالی هس��تند، ب��ه معنی این كه 

هیچ كس نباید از آنها استفاده كند، نیست.
افرادی كه ش��اخص توده بدنی آنها )یعنی وزن برحس��ب 
كیلوگرم+ قد برحس��ب متر به توان 2( بیش از 30 اس��ت و 
آنهایی كه سالمتی ش��ان به دلیل افزای��ش وزن در معرض 
خطر است؛ مثال دچار دیابت یا افزایش فشار خون شده اند، 
بهتر است از این قرص ها استفاده كنند. واقعیت این است كه 
این قرص ها را باید به همراه یك رژیم سالم و تمرین ورزشی 

منظم مصرف كرد تا تأثیرگذار باشد.
به هر حال، حتی در صورت انتخاب درست قرص های كاهش 
وزن، متوسط كاهش وزن با این روش 10-5 درصد وزن یك 
فرد خواهد بود كه با تغییر رژیم غذایی و ورزش نیز حاصل 
شده و همین مقدار تأثیر قابل توجهی بر روی كاهش فشار 

خون و میزان گلوكز خواهد داشت.
فراموش نكنید افرادی كه این قرص ها را مصرف می كنند اما 
سبك زندگی خود را تغییر نمی دهند، تضمینی وجود ندارد 

كه به نتیجه دلخواه برسند.
 به ی��اد داش��ته باش��ید كه 
هن��وز هی��چ داروی مؤثری 

در زمینه كاهش وزن، به 
ب��ازار نیام��ده كه فرد 
بتوان��د ب��دون رعایت 
رژیم غذایی و صرفا از 
طریق خوردن قرص و 
بدون عوارض جانبی 
 كاه��ش وزن پی��دا 
 كند. تأكی��د می كنیم 
روش  تری��ن  مه��م 
كاه��ش وزن ب��دون 
جانب��ی،  ع��وارض 
كاس��تن از كال��ری 
مصرفی به طور روزانه 

است.

به دنبال اثرات شدید جانبی داروها

گذری بر اخبار سالمت کشور

در تحقیقات علمی اثبات شد

قرص های الغری آثار عصبی بر فرد دارد

يادداشت پزشکی

توصیه بهداشتی

خبر
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6
نوزاداننارسباشیرمادرمشکالترودهایپیدانمیکنند

تغذیه زودهنگام با شیر برای نوزادان نارسی كه در معرض خطر هستند، مفید است.  نتایج یك تحقیقات 
جدید كه توسط محققان در دانشگاه آكس��فورد صورت پذیرفته است، نشان می دهد كه  قطع زودهنگام 
لوله های تغذیه شیر مادر برای نوزادان نارس، برای این دسته از نوزادان خطر مشكالت روده ای به دنبال ندارد. کتاب نوروفیزيول�وژي اعتیاد- نویس��ندگان: دكتر حجت اهلل 

عالیی و همكاران )اس��تاد نورو فیزیولوژی دانش��گاه علوم پزشكی 
اصفهان( نویس��ندگان همكار به ترتیب حروف الفبا: محمدحسین 
اسماعیلی، علی اصغر پور ش��انظری، عفت رامشینی، علی رفعتی، 

فرنگیز شمس احمر، سمانه عالیی.
چاپ دوم کتاب ديوان طبیب)اشعار پزشکی( - اثر دكتر اكبر 

دانشگاه علوم پزشكی اصفهانبهداد»طبیب«، استاد جراحی 
رفرن�س  راهنم�ای 
ش�یوة  ب�ه  نويس�ی 
تاري�خ  نويس�نده- 
)ه�اروارد(- نویس��نده: 
راچ��ل دام��رل، مترجمان: 
بهرام��ی  دكت��ر مس��عود 

دانش��كده  )اس��تادیار 
پرس��تاری و مامایی دانشگاه 
عل��وم پزش��كی اصفه��ان(، 
 مه��ری دوس��تی ایران��ی

) دانشجوی دكترای پرستاری 
دانشكده پرستاری و مامایی 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی( 

 رییس مركز آموزشی درمانی كودكان امام حسین)ع( ضمن اشاره به 
ارائه خدمات درمانی به كودكان به صورت تخصصی و فوق تخصصی 
در این مركز، گفت: امیدواریم كه با همكاری و مس��اعدت اس��اتید، 
متخصصان و فوق تخصصان گروه اطفال، بتوانیم بهترین خدمات را 

به این گروه ارایه كنیم.

نگرانی از درمان بیماری های عفونی در کودکان نداريم
رییس انجمن طب اطفال ایران با اشاره به این كه نیم  قرن است كه 
كار طبابت كودكان را برعهده دارم، بیان داشت: پزشكی كشور طی 
30 تا 40 س��ال قبل به صورت ویژه پیش��رفت كرده و مقایسه آن با 
 كش��ورهای منطقه و جهان بسیار سخت اس��ت. جواد فیض، عضو

 هیأت رییس��ه س��مینار تازه های طب اطفال اظهار داشت: آنچه از 
سخنرانی متخصصان طب اطفال كشور تركیه می توانیم برآورد كنیم، 
این است كه بیماری سرطان در این كشور به خوبی كنترل شده و طی 
 چند س��ال از 23 درصد به 65 درصد كاهش یافته است. وی گفت: 
به طور قطع دیگر بیماری های عفونی در كودكان برای جامعه پزشكی 

ایران نگران كننده نیست.  

 از وضعیت درمانی طب اطفال ايران راضیم
فیض با بیان این كه اگر چه سخت است وضعیت درمان طب اطفال 
ایران را با كشور تركیه مقایسه كرد، اما در مقایسه با كشورهایی مثل 
تاجیكستان، پاكستان و افغانستان كه به خاطر جنگ های متعدد از 
وضعیت درمانی خوبی برخوردار نیستند، درجایگاه خوبی قرار داریم.

رییس  انجمن طب اطفال ایران بیان داشت: امروزه دولت و مقامات 
عالی ایران توجه ویژه ای به بحث پزشكی دارند و فرهنگ پزشكی در 
بین عامه مردم جا افتاده است و همین مسأله سبب شده كه در این 
راستا بسیاری از مشكالت بهداشت و درمان رفع شود، به همین دلیل 

از وضعیت كنونی طب اطفال راضی هستم.

 30 سال است که يک جواز دفن کودک صادر نکرده ام
رییس انجمن طب اطفال ایران با بیان این كه عمر خود را به طبابت 
اطفال گذراندم ، ادامه داد: بسیار خوشحالم كه 30 سال است كه یك 
جواز دفن كودك صادر نكرده ام و این نش��ان از پیش��رفت این طب 
در ای��ران دارد. رییس انجمن طب اطفال ایران بیان داش��ت: برخی 

از بیماری های صعب الع��الج و ناهنجاری های م��ادرزادی از جمله 
بیماری هایی است كه هنوز با آن درگیریم. 

سالمت کودکان سرمايه های اصلی هر کشور  است
مه��رداد معم��ارزاده ب��ا تأكی��د ب��ر ارتق��ای س��المت ك��ودكان 
ب��ه عن��وان س��رمایه های اصل��ی ه��ر كش��ور، اف��زود: انتق��ال 
و  اس��اتید  اطف��ال توس��ط  تازه ه��ای ط��ب  و  تجربی��ات 
صاحب نظ��ران ای��ن ط��ب، ب��ه پرس��تاران و رزیدنت ه��ای جوان 
 از جمل��ه اه��داف برگ��زاری ای��ن س��مینار اس��ت.رییس مرك��ز 
آموزش��ی درمانی كودكان امام حس��ین)ع( تصریح ك��رد: در این 

مركز ب��ا فعالی��ت بخش های 
اورژان��س، جراحی ك��ودكان، 
عفون��ی، غ��دد، نفرول��وژی، 
بخش ه��ای ف��وق تخصصی، 
جراح��ی اعص��اب و گ��وارش، 
 تاكن��ون ب��ا پذیرش بی��ش از 
س��ه ه��زار مراجع��ه كنن��ده، 
830 عمل جراح��ی، 30 عمل 
ش��كاف لب و كام و 350 مورد 

آندوسكوپی انجام گرفته است.

 پیشرفت سريع مبانی 
طب اطفال در سال های اخیر

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزش��كی اصفهان بیان داشت: 
تبادل نظ��ر صاحب نظران طب 

اطفال در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های كودكان و نوجوانان،  
از اهداف برگزاری این همایش است. رویا كلیشادی افزود: درسال های 
اخیر مبانی مرتبط با بیماری های كودكان و نوجوانان پیشرفت های 
سریعی داشته و برنامه های مرتبط با پیشگیری از بیماری ها و ارتقای 
سالمت این گروه سنی در نظام سالمت كش��ور نهادینه شده است، 
همچنین هم��كاری بخش های مختلف مرتبط بهداش��ت، درمان، 
آموزش و پژوهش در نظام سالمت سبب شده تا در این زمینه شاهد 
ارتقای شاخص های بین المللی در سطح كشور باشیم و دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان نیز یكی از پیشگامان این امر محسوب می شود.  دبیر 
علمی سمینار بین المللی تازه های طب اطفال گفت: این سمینار از 
سوی مركز تحقیقات ارتقای سالمت كودكان دانشگاه علوم پزشكی 
اصفهان برگزار و با همكاری گروه بیماری های كودكان دانش��كده 
پزش��كی و انجمن متخصصان بیماری های كودكان ایران - شاخه 

اصفهان برپا گردید.

 در اصفهان برگزار شد

30سالاستکهیکجوازدفنکودکصادرنکردهام

سمینار بین المللی تازه های طب اطفال با حضور 15 متخصص و محقق بین المللی اتحاديه  گروه 
انجمن های متخصصان کودکان جمهوری های آسیای مرکزی و جامعه متخصصان کودکان سالمت

ترکیه و ايران  در مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین)ع( اصفهان برگزار شد.

فیض با بیان اين که 
عمر خود را به طبابت 

اطفال گذراندم ، 
ادامه داد: بسیار 
خوشحالم که 30 

سال است يک جواز 
دفن کودک صادر 

نکرده ام و اين نشان 
از پیشرفت اين طب 

در ايران دارد

بیماران مبتال به سرطان سینه اصرار بر توقف درمان دارند



یادداشت

پسر 10 ساله با ضربه های وردنه 
ناپدری به قتل رسید

پليس آمريكا بررسي پرونده مرگ يك كودك 10 ساله را كه به دست 
ناپدري اش كشته ش��ده بود، آغاز كرد. به گفته پليس نيويورك، اين 
پسر 10 ساله در دو سال گذش��ته چندين بار با پليس تماس گرفته 
و آزارهاي ناپدري اش را گزارش داد تا اي��ن كه هفته پيش با ضربات 
ناپدري اش كشته شد. پليس نيويورك جسد اين پسر را در حالي كه 
 دست ها و پاهايش با طناب بسته شده بود و به شدت كتك خورده بود،

پيدا كرد. بررسي هاي پزشكي قانوني نش��ان مي دهد 70 بار با وردنه 
آشپزخانه به اين پسر ضربه وارد شده است. 

پليس پ��س از تماس هاي پي در پي اين پس��ر تصميم گرفت صحت 
ادعاهاي او را اثبات كند، اما رسيدگي دير هنگام پليس به مرگ اين 
پسر انجاميد. به گزارش ايسنا به نقل از ش��بكه خبري ABC، بنابر 
اعالم پليس نيويورك، ناپدري اين پس��ر پس از دستگيري و تا زمان 

برگزاري دادگاه در بازداشت است. 

روی خط حادثه 

دور دنیا

زنگ خطر
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  پدر فداكار برای نجات جان دختر قربانی شد  
پدر فداكاری كه قصد داشت دختر خردسالش را از يك باتالق نجات دهد، خود نيز در ميان گل 
و الی اين باتالق گرفتار شد و در نهايت پدر و دختر خردسال هر دو جانشان را از دست دادند. 

اين حادثه در روستای دربند، از حوالی شهرستان دورود رخ داد.

راه اندازی اولین هتل ویژه 7
حیوانات در امارات 

هتل ويژه حيوانات با امكانات و 
خدمات رسانی به انواع حيوانات خانگی در 

ابوظبی، پايتخت امارات متحده عربی 
راه اندازی شد.  

به گزارش ايسنا، هتل ويژه 
حيوانات در سه طبقه، با امكانات 
و خدمات رسانی به انواع حيوانات 
خانگی در ابوظبی پايتخت امارات 

متحده عربی راه اندازی شد. 
اين هتل دارای مطلب دامپزشكی، 
ن��ات،  حيوا وي��ژه  آرايش��گاه 
 . . استخرش��نا، حم��ام وي��ژه و.
 اس��ت. صاحب��ان حيوان��ات نيز از

 امكانات وي��ژه اين هت��ل بهره مند 
می شوند. 

عفراء سلطان الظاهری، دختر اماراتی 
اين هتل را راه اندازی كرده است.

 دستگاه ریسندگی 
دست کارگر افغانی را کند

گروه حوادث: مرد 28 ساله ای كه در دستگاه ريسندگي، 
گرفتار شده بود، پس از رويارويی با مرگ، نجات پيدا كرد.

 حبي��ب صادق��ی، مس��ئول ام��ور پاي��گاه ه��ای مرك��ز 
فوري��ت های پزش��كی شهرس��تان ش��هررضا، در گفتگو 
با زاين��ده رود درباره اي��ن حادثه گفت: س��اعت 19 و 30 
 دقيقه چهارش��نبه در تماس با 115، مسئوالن اتاق فرمان 
فوريت هاي پزشكي شهررضا از گرفتار شدن مردی جوان 
در دستگاه ريس��ندگی مطلع ش��دند. بالفاصله يك واحد 
امداد اورژانس پيش بيمارس��تاني با آمبوالنس عازم محل 

حادثه شد. 
صادقی افزود: حدود پنج دقيقه از وقوع حادثه گذشته بود 
كه تيم امدادی ب��ا حضور در محل حادثه ك��ه يك كارگاه 
ريسندگي در شهر منظريه از توابع ش��هرضا بود، بر بالين 

مصدوم حاضر شدند.
 مس��ئول امور پاي��گاه های مرك��ز فوريت های پزش��كی 
شهرستان شهررضا گفت: مأموران اورژانس متوجه شدند 
يك تبعه افغان كه مس��ئول دستگاه ريس��ندگی بوده، در 

دستگاه گرفتار و به شدت مصدوم شده است. 
بررسی های  تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي حاكی از آن 
بود كه جوان 28 ساله دچار ايست كامل قلبي تنفسي شده 
است. براساس شواهد، دس��ت چپ اين مرد جوان به دليل 
گرفتار شدن در دستگاه ريس��ندگي  در ميان دستگاه گير 

كرده و تا باالي كتف كنده شده بود. 
 اين در حالی بود كه مأموران اورژانس متوجه شدند عالوه 
بر اي��ن حادثه گوش راس��ت و گردن كارگ��ر افغانی دچار 
له شدگي  شده اس��ت. همچنين  پارگي شديد در سينه و 
ساير اندام ها مشاهده می ش��د، به طوری كه بر اثر شدت 
جراحات وارد ش��ده، مرد جوان كليه  عالئم حياتي خود را 

از دست داده بود. 
در اين ش��رايط، در اقدامي سريع از س��وي تكنسين هاي 
فوريت هاي پزشكي شهرضا، تيم اورژانس  موفق به بيرون 
 كش��يدن مرد از ميان دس��تگاه  ش��د و با انج��ام عمليات 
 احيا، مج��روح جاني دوب��اره يافت. تكنس��ين هاي حاضر 
 در محل بالفاصله عملي��ات احيا را روي او انج��ام دادند و 
 پ��س از پن��ج دقيق��ه موفق ش��دند عالئ��م حيات��ي وي 
را بازگردانند. سرانجام وي را پس از انجام اقدامات درماني 
 اوليه ب��ه بيمارس��تان اميرالمومنين )ع( ش��هرضا منتقل 

كردند.
اين مرد جوان پ��س از انتقال به بيمارس��تان، مورد عمل 
جراحي قرار گرفت و دس��ت چپ و گوش راست خود را از 
دست داد. وي در حال حاضر با هوشياري مطلوب در بخش 

ICU بيمارستان بستري است.

 شناور 300 تنی ایران 
طعمه حریق شد

يك فروند شناور تجاری 300 تنی متعلق به استان بوشهر 
كه از بندر لنگه به س��مت گناوه در حال حركت بود، صبح 
جمعه در 10 مايلی بن��در صيادی جواد االئمه پارس��يان 

هرمزگان طعمه حريق شد و در آتش سوخت. 
 اين شناور س��اعت هفت صبح جمعه، هش��تم ارديبهشت 
به داليل نامعلومی از ناحيه موتورخانه دچار آتش س��وزی 

شد. 
پس از اطالع رس��انی و درخواس��ت كمك ازسوی شناور، 
نيروه��ای كنترل م��رزی دريايی جواداالئمه پارس��يان با 
شناور سازمانی خليج فارس و با كمك يك فروند موتور لنج 
صيادی به محل حادثه رفتند، اما به علت ش��دت و سرعت 
آتش سوزی نيروهای امدادی قادر به مهار آتش نشدند. به 

ملوانان اين شناور صدمه ای وارده نشده است.

 کالهبرداری134 میلیونی 
از یک فوتبالیست 

 يك��ی از دالل های فوتب��ال ايران ك��ه در ته��ران زندگی
  می كن��د، به كمك برخ��ی از همكاران خود موفق ش��ده 
است از يك بازيكن فوتبال 134 ميليون تومان كالهبرداری 

كند.
 حجت الس��الم عليپ��ور، دبير س��تاد منش��ور اخالقی، با 
تأييد اين خير گفت: اين رقم، رك��ورد كالهبرداری از يك 
 بازيكن فوتبال را دركش��ور شكست. متأس��فم اين خبر را 
می دهم. ولی يك بازيكن دسته اولی به نام ع.ا به ما مراجعه 
كرد و توضي��ح داد 134 ميليون توم��ان از او كالهبرداری 

كرده اند. 
 او درب��اره چگونگ��ی اي��ن اتف��اق، توضي��ح داد: دالل 
 مع��روف، به هم��راه دو نفر از دوس��تانش، اق��دام به جعل 
 س��ربرگ يكی از باش��گاه های لي��گ برتری كرده اس��ت. 
حتی مهر هيأت فوتبال اس��تان اين باشگاه نيزجعل شده 

است. 
دبير ستاد منشور اخالقی افزود: دالل ها برای آن كه بتوانند 
 نقش��ه خود را عملی كنند، ق��رارداد داخل��ی را روی برگه 
 آورده اند و مه��ر هيأت فوتبال آن اس��تان را ني��ز پای آن 
زده اند، به گونه ای كه بازيكن مذكور باور كرد قرار اس��ت 
از دس��ته اول به ليگ برتر برود. در حال حاضر پرونده اين 
بازيكن در اختيار دادسرای صادقيه قرار گرفته و به زودی 

اخبار جديدی درباره آن می دهيم. 
 عليپور در پايان با هش��دار به خان��واده ها تأكي��د كرد: از 
آنها بارديگر خواهش می كني��م اجازه ندهند چنين باليی 
 س��رخانواده ش��ان بيايد. خيلی جالب اس��ت كه آقای ع.ا 
قبل از اين كه يك ريال دريافت كند، خودش 134 ميليون 
 به اين دالل ها داده اس��ت.  قرارداد او 200 ميليون بس��ته 
ش��ده بود و قرار بوده كه تنها 66 ميليون تومان به خودش 
برسد. خانواده ها اجازه ندهند اين اتفاقات برای فرزندانشان 

بيفتد.

  فيلم ها و عكس های قديمی اش را كه نشانمان داد، دلمان كباب شد 
برای اين همه سال رنج و مشقتش و چقدر جوان شده بود وقتی همه 
دردهايش را كنار ضريح سيد الش��هداء)ع( گذاشت و برگشت. بدون 
عصا، بدون خس خس و تنگی نفس. باورمان نمی شد، اما انگار شهيد 
دشت كربال  بيش از اينها كه ما خيال می كنيم، نزد پرودگار ارج و قرب 
دارد. آن قدر كه به يك گوشه چشمش، يك جانباز 70 درصد، شد يك 
آدم سالم. سالم، مثل من و تويی كه چهار ستون بدنمان سالم است، اما 

يك سر داريم و هزار سودا. 
كرباليی علی ماشاء اهلل گودرزی زندگی ساده و بی آاليشی داشت. يك 
خانه كوچك در جنوب شرق تهران و خانواده ای كه مثل كوه، پشتش 
بودند؛ چه آن وقتی كه هفتاد درد كوچك و بزرگ داشت و چه حاال كه 
سالم است و سر حال. آن چه در ادامه از نگاهتان می گذرد، مصاحبه 
سايت مشرق  با رزمنده  جانبازی اس��ت كه پس از تشرف به كربالی 
معلی و زيارت امام سوم شيعيان، به طرز معجزه آسايی سالمت كامل 

خود را به دست آورد.
حاج آقا لطفا خودتان را معرفی کنید 

بنده علی ماشااهلل گودرزی هستم و 63 س��ال از خداوند عمر گرفتم. 

در عمليات های زي��ادی بودم، اما م��درك ندارم. مث��ال در عمليات 
بيت المقدس )فك��ه( تاريخ 16 فروردي��ن 61  و همين طور عمليات 

كربالي 5 توفيق حضور داشتم.
آقای گودرزی چه حال و هوایی داش�تید وقتی به کربال 

مشرف شدید؟
اين ديگر سؤال كردن ندارد؛ آن جا اصال حالت دست خودت نيست. 
وقتی حرم آقا امام حسين)ع( و حضرت عباس)ع( و آن حال و هوا را 
می بينی، ديگر اصال خودت نيس��تی. تا وقتی آن جايی، خوشحالی. 
برگش��تی، ناراحتی. چون می دانی داری می آيی به جايی كه چيزی 

نمی بينی جز دود و دم و سر و صدای ماشين.
از لحظه  شفا یافتن برایمان بگویید

شب آخر بود، قرار بود فردايش برگرديم. من در حرم بودم و پسرم كه 
همراه ما آمده بود، مشغول مداحی بود. من كاپشنم را دادم دست خانم 
و رفتم سمت ضريح. چفيه ام را بس��تم به عصا و تكيه دادم به ضريح. 

همانجا نشستم. 
يك جمعيتی آن جا در حال دور زدن و چرخي��دن دور حرم بودند و 
هرچند دقيقه يك بار به ما می گفتند از اينجا بلند ش��و. اما من گوش 

نمی دادم. نمی توانستم اصال بلند شوم. من با عصا به سختی می توانم 
راه بروم. گاهی برای يك مدت كوتاه می توانستم از خانه بروم بيرون، 
يك چند قدم راه بروم، اما از عهده هيچ كاری برنمی آمدم. 20 سال بود 
كه با دو تركش در نخاعم زندگی می كردم.خالصه آن شب من خيلی 
ناراحت بودم كه با عصا آمده بودم و حاال باز هم قرار بود با عصا برگردم. 
رو به ضريح كردم و گفتم: آقا! با اينها برگردم؟ دو ساعت تمام از ته دلم 
گريه كردم. ديگر تمام بدنم كوفته شده بود. در حالت خواب و بيداری 
بودم كه نوری جلويم ظاهر شد و به من گفت از جايت بلند شو. ديگر 
واقعا از آن لحظه چيزی يادم نمی آيد و اين كه واقعا چه اتفاقی افتاد. 
فقط می دانم من را بردند به يك اتاقی و وقتی به خودم آمدم و حالم جا 

آمد، ديدم همه با تعجب مرا نگاه می كنند.
ميثم گودرزی، تنها پس��ر كرباليی گودرزی از شاهدانی است كه در 

محل حاضر بوده است.
آن لحظه چه عکس العملی نشان دادید؟

من در آن زمان آن جا نبودم، ولی دو نفر از زائران شاهد بودند و ديدند 
كه پدر به عقب پرت شد. انگار يك نفر ايشان را ُهل داده باشد. فاصله 
هم گويا زياد بود. آن دو نفر فكر كردند ازدحام جمعيت باعث ش��ده 
ايش��ان از حلقه چرخش جمعيت به دور ضريح، بيرون پرت ش��ود. 
 آنها پدرم را آوردند س��مت يك دفتر. البته ب��رای راه رفتن كمكش 
نمی كردند. دي��دم پدرم دارد ب��دون عصا راه می رود. من 21 س��ال 
دارم. در اين مدت هيچ وقت يادم نمی آيد پ��درم بدون عصا راه رفته 
باشد. هميشه عصا داشته يا اگر هم عصا دستش نبوده و مثال در خانه 
می خواسته راه برود، به كمك من يا مادرم قدم بر می داشت. باورش 
هنوز هم برای خود من دشوار است، اما فكر می كنم به واسطه عشق 
به امام حسين)ع( و عزاداری های طوالنی مدتش، امام حسين)ع( ما را 

قابل دانستند و شفاعتمان را كرد.
 آن شب غير از اتوبوسی كه ما در آن بوديم، 40 اتوبوس ديگر هم حضور 
داش��تند. يعنی اگر هر اتوبوس 40 نفر سرنشين هم داشت، آن شب 
بيش��تر از 1600 نفر ش��اهد و ناظر ماجرا بودند. من و مادرم كه فقط 
گريه می كرديم. فقط ش��كر می كرديم. خود بابا وقتی حالش جا آمد 
طوری می دويد كه من نمی توانستم بگيرمش. از بين الحرمين تا حرم 
آقا ابوالفضل)ع( آن قدر دويد كه ما ديگر خس��ته شديم. باوركردنی 
نبود؛ آدمی كه تا چند س��اعت قبل با دو تا عصا راه می رفت، حاال آن 

طور مثل باد می دود.
برخورد مردم وقتی دیدند یک نفر شفا گرفته چه بود؟

فكر كنم اگر نمی بردندش، مردم تمام لباس هايشان را از تنش 
درمی آوردند. مردم واقعا شگفت زده شده بودند. البته در ميان 
مردم بودند كس��انی كه باور نكرده بودند. خودم ش��نيدم يك 
نفر می گفت اي��ن آدم اصال مجروح نبود، الكی عصا به دس��ت 

گرفته بود.

مردی كه معجزه را باور داشت 

 باورش برای ما هم سخت بود؛ این که بشنویم یکی از رزمندگان دفاع مقدس، بعد از چند سال معلولیت، یک باره 
تمام دردهایش از بین برود و بشود یک آدم سالم. آخر فقط معلولیتش که نبود؛ از توفیقات نبرد هشت ساله، یک 

اعصاب خراب و یک نفس تنگ هم به یادگار داشت.
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زندگی در يك گودال تنگ و تاريك حتی برای مدتی كوتاه شايد برای 
خيلی ها كابوسی مرگبار باشد، اما جواد الشماری سال های زيادی در 
اين شرايط سخت زندگی كرد تا بتواند از مرگ حتمی جان سالم به در 
ببرد. در حقيقت اين مرد عراقی كه در دوران حكومت صدام بر عراق 
به مرگ محكوم شده بود، برای نجات جان خودش تصميم گرفت به 
اين گودال تاريك پناه ببرد و مدتی را در آن جا سپری كند. غافل از اين 
كه اين مدت كوتاه به 22 سال طوالنی تبديل شد تا اين كه باالخره 
در سال 2003 و با سقوط رژيم صدام از اين گودال خارج شد تا مثل 
بقيه مردم بدون ترس و هراس زندگ��ی كند. با اين كه چيزی حدود 
9 سال از آزادی الش��ماری می گذرد، اما هنوز هم خيلی ها داستان 
زندگی شگفت انگيز او را برای هم تعريف می كنند و اين مرد عراقی 
بين هموطنانش چهره شناخته شده و معروفی است. پناهگاهی كه 
جواد الشماری 22 سال در آن مخفی شده بود، هنوز هم در نزديكی 

خانه آنها ديده می شود؛ حفره ای با ابعاد يك متر و نيم در دو متر كه او 
در تمام اين سال ها روزگارش را در داخل اين گودال تاريك با فرشی 
كهنه، اندك وس��ايلی برای پختن غذا، يك رادي��و و يك جلد قرآن 
گذرانده است؛ روزهايی كه فكر می كرد هيچ وقت به پايان نمی رسند.

 
صدور حکم مرگ

سال 1979 بود كه اين مرد عراقی به جرم عضويت در حزب الدعوه 
كه يك سازمان اسالم گرای شيعه در عراق است  - و سال 1957 به 
وسيله شاگردان محمدباقر صدر تأسيس شده بود - به مرگ محكوم 
شد. همين موضوع باعث شد جواد الش��ماری برای نجات جانش از 
دست نيروهای صدام، فرار را بر قرار ترجيح دهد. تقريبا دو سال از فرار 
الشماری می گذشت. او مخفيانه از يك نقطه به نقطه ديگر می رفت، 
اما از آن جايی كه هر لحظه خطر شناس��ايی و دستگيری اش وجود 

داشت، به اين فكر افتاد كه برای هميشه خودش را در يك مكان امن 
و ناش��ناخته مخفی كند. در نتيجه به كمك مادرش شروع به حفر 
گودالی در نزديكی خانه پدری اش كرد تا مدتی را در آن جا بگذراند. 
غافل از اين كه اين حفره تاريك برای دو دهه به خانه او تبديل خواهد 
شد. در تمام اين سال ها كه رژيم صدام دست به جنايت های مختلف 
می زد، جواد الش��ماری در گودال زيرزمينی اش دعا می كرد هر چه 
سريع تر عمر اين رژيم به س��ر آيد. در اين مدت برادر او هم به مرگ 
محكوم شد و بدون اين كه ديداری با جواد داشته باشد، جانش را از 
دست داد. با اين حال جواد مجبور بود هم چنان در اين گودال بماند. 
مادر او يار و ياور هميشگی اش بود؛ كسی كه هيچ وقت پسرش را تنها 
نگذاشت. مادر الشماری در اين مدت هميشه مخفيانه برای او آب و 
غذا می آورد تا اين كه برای مدتی بيمار شد و ديگر قادر به انجام اين 
كار نبود. الشماری می دانس��ت اگر اتفاقی برای مادرش بيفتد، اين 
گودال به گور ابدی او تبديل می ش��ود. با اين حال كاری جز انتظار 
كشيدن از دستش برنمی آمد. شرايط الشماری در گودال بسيار بد 
بود؛ محيط آلوده گودال باعث شده بود تا او بيمار شود و بعد از چند 
س��ال به خاطر بيماری لثه، تمام دندان هايش يكی پس از ديگری 
افتاد. بيماری مادر او باعث شد بقيه اعضای خانواده اش هم از راز اين 
دو نفر با خبر شوند. به اين ترتيب آنها مسئوليت رسيدگی به الشماری 
را در روزهای بيماری مادرش برعهده گرفتند. البته خانواده الشماری 
به ندرت به ديدنش می رفتند زيرا می ترس��يدند به وسيله نيروهای 
عراقی دستگير ش��وند. در اين 22 س��ال، چند باری كه الشماری از 
تنهايی خسته شده بود، در نيمه های شب از پناهگاهش بيرون آمده و 
در همان نزديكی چرخی زده بود، اما خيلی زود از ترس اين كه مبادا 

ديده شود، دوباره به گودال برگشته بود.

خروج از گودال  
سال 2003 همزمان با سقوط رژيم عراق، سرانجام الشماری توانست 

برای نخستين بار از گودالی كه 22 سال خانه اش بود، خارج شود 
و رنگ آسمان را درحالی كه خورشيد درخشان در آن خودنمايی 
می كرد ببيند. الشماری هوا را با تمام وجود به داخل ريه هايش داد 

و باور نمی كرد بار ديگر روی زمين قدم برمی دارد. 
وقتی خبر داس��تان زندگی جواد الشماری پيچيد، آژانس خبری 
آسوش��يتدپرس با او مصاحبه كرد. او درباره روزهای سختی كه 
گذرانده ب��ود گفت: »هيچ وقت ب��اور نمی ك��ردم روزی بتوانم از 
پناهگاه نموری كه در آن بودم بي��رون بيايم و مثل همه، زندگی 
عادی داشته باشم. بعضی وقت ها فكر می كردم مرده ام. همه چيز 
در آنجا سياه و تاريك بود. تنها چيزی كه باعث شادی ام می شد، 
عبادت بود. قرآن می خواندم و به اخبار گوش می كردم. برای اين 
كه بتوانم در آن حفره نفس بكش��م، مادرم يك لوله پالستيكی از 
جايی كه من بودم تا سطح زمين كشيده و سر آن را مخفی كرده 
بود و همين جريان هوای اندك باعث ش��د در تمام اين س��ال ها 

زنده بماند.

در جستجوی کار
اكنون الشماری در اواسط دهه 50 زندگی است. از 9 سال پيش كه 
وی از پناهگاه بيرون آمد، در تالش است با پيدا كردن كاری بتواند 
امرار معاش كند. هرچند بعد از سرنگونی رژيم صدام، دولت عراق 
همه زندانی های سياسی آن دوران را مورد عفو قرار داد و حتی به 
آنها در پيدا كردن شغل مناسب كمك كرد، اما الشماری مشمول 
هيچ يك از اين شرايط نشد، زيرا زندانی كه وی در آن بود با دستان 

خودش برای خود ساخته بود. 
وی در اين باره گف��ت: »دولت ع��راق مرا يك زندانی سياس��ی 
نمی داند و من بايد ثابت كنم يك زندانی سياس��ی هستم. مادرم 
تنها فردی است كه داستان زندگی مرا می داند و او هم نمی تواند 

مدارك الزم را فراهم كند.«

۲۲ سال زندگی مرد 
عراقی در گودال 

تنگ و تاریک
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معرفی کتابيادداشت

مشکل مسکن  مهر آزادسازی 
تسهیالت است

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مشکل مسکن  مهر این استان آزادسازی اقساط تسهیالت بانکی و کندی 
فعالیت ش��رکت های خدمات رس��ان اس��ت. علی علیخانی در نخستین 
نشست شورای تأمین مسکن استان چهارمحال و بختیاری بعد از ادغام 
دو اداره  کل مس��کن و شهرس��ازی و راه و ترابری و تش��کیل اداره کل راه 
و شهرسازی در این اس��تان اظهار داش��ت: مهندس ابراهیمی، مدیرکل 
پیشین مسکن و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری، در طول مدیریتش 
زحمات زیادی را برای مردم این استان به ویژه در زمینه به نتیجه رساندن 
مسکن مهر کشیدند که شایسته قدردانی است. وی با قدردانی از استاندار 
چهارمحال و بختیاری به خاطر حضور مستمر در جلسات شورای تأمین 
مسکن این استان و توجه ویژه به مسائل و مشکالت بخش مسکن، افزود: 
از آقای استاندار تقاضا دارم با بازدید از سایت های مسکن مهر این استان 
بیشتر در جریان مشکالت کار قرار گیرند تا بتوانیم با هم اندیشی یکدیگر 
راه حل مناسبی برای برطرف کردن موانع کار اتخاذ کنیم. وی بیان داشت: 
مهم ترین مشکالت مسکن مهر چهارمحال و بختیاری آزادسازی اقساط 
تسهیالت بانکی و کند بودن روند کاری شرکت های خدمات رسان است. این 
مقام مسئول افزود: با وجود تالش  های شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات 
همچنین شهرداری، هنوز زیرس��اخت های الزم برای س��کونت در این 
شهرک ها آماده نیست. علیخانی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته بهربردار 
مسکن مهردر این استان خاطرنشان کرد: امیدوارم این کمیته راه گشا بوده 
و مشکالت مسکن مهر در جلسات آن بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شود.

بازرسی اصناف آغاز شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
آغاز طرح نظارتی و بازرسی از اصناف چهار محال و بختیاری 
خبر داد. رحمان کرمی اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و 
جلوگیری از بروز تخلف های احتمالی، طرح نظارتی با حضور 
بیش از 70 بازرس فعال و 200 ناظر افتخاری در سراسر استان 

چهار محال و بختیاری آغاز شده است.

قیمت خريد تضمینی گندم 
اعالم شد

مدیرش��رکت دولتی غله وخدمات بازرگان��ی چهارمحال و 
بختیاری از اعالم نرخ های مصوب خرید تضمینی گندم مازاد 
بر نیاز کشاورزان در این استان خبرداد. ضیایی افزود: امسال 
هرکیلو گرم گندم معمولی سه هزار و 950 ریال و هرکیلو گرم 
 گندم دروم، چهار هزار و 100 ریال ازکش��اورزان خریداری 
می شود. وی گفت: امسال دولت با اعطای تسهیالت اعتباری، 

خرید گندم را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

 پیشرفت فیزيکی کارخانه
 نان صنعتی

مدیر ش��رکت غله وخدمات بازرگانی اس��تان چهار محال و 
بختیاری در نخستین نشست تنظیم بازار سال 91 شهرستان 
بروجن گف��ت: با س��اخت کارخانه مجهز به سیس��تم تمام 
 الکترونیک س��فید دشت شهرس��تان بروجن با تولید روزانه 
40 تن نان صنعت��ی، این کارخانه قط��ب تولید نان صنعتی 
استان شناخته می شود. ضیایی با بیان این که این کارخانه 
با 80 درصد پیش��رفت فیزیکی در حال ساخت است، گفت: 
 نان های تولی��دی ای��ن کارخانه ب��ا کیفیت بس��یار باال در 
200 نوع متفاوت تولید می شود. وی میزان سرمایه گذاری 
 این کارخان��ه را 150 میلیارد ری��ال عن��وان و تصریح کرد: 
 20 درصد این س��رمایه گذاری به وسیله بخش خصوصی و
80 درصد مابقی از طریق تسهیالت دولتی تأمین شده است.

ورق خودرو به عمان صادر شد
مدیر عامل شرکت ورق گالوانیزه خودرو گفت: شرکت ورق 
خودرو گامی دیگر در توسعه صادرات جمهوری اسالمی ایران 
برداشته است. حمیدی افزود: ورق گالوانیزه این کارخانه به 

کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان صادر می شود.
وی تأکید کرد: کش��ور عمان خواه��ان واردات این محصول 
استراتژیک است و در صورت وجود شرایط مناسب، محصول 

این شرکت به کشور عمان نیز صادر می شود.

خبر ويژه

اخبار کوتاه
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برترین های اتومبیلرانی مشخص شدند 

مسابقات اتومبیلرانی دودیفرانسیل چهارمحال وبختیاری با معرفی نفرات برتر در مجموعه پیست اتومبیلرانی 
غالت ش��هرکرد به کار خود پایان داد. در ای��ن دوره از رقابت ها در کالس چهارس��یلندرمجتبی مبینی  و  

خسرومیرشکاری عنوان های برتر را کسب کردند.

مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گرشگری از چاپ کتابچه »سفر به همسایه آسمان« در این استان 
خب��ر داد. حیدر صادقی اظهار داش��ت: در این کتابچ��ه مکان های 

گردشگری این استان معرفی شده است. 
وی با بیان این که برای اولی��ن بار این کتابچه در راس��تای معرفی 
هرچه بهتر امکانات، توانمندی ها و جاذبه های گردش��گری استان 
 چاپ و منتش��ر ش��ده، بیان داش��ت: در کتابچه س��فر به همسایه 
آسمان هشت تور برگزیده استان که نشانگر جاذبه های گردشگری 
 در قلم��رو روس��تایی، عش��ایری و طییع��ت گردی معرفی ش��ده 

است. 
معاون گردشگری این اداره 
 کل گف��ت: ای��ن کتابچه به 
صورت نس��خه الکترونیکی 
در س��ایت اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان  به نشانی 
 www .miraschb . ir

قابل دریافت است.
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داالن سبز شهرکرد در مس��احت 50 هزار متر مربع و با طول یک 
کیلومتر در حاشیه کمربندی جنوب شهرکرد احداث شده است.

به دلیل این که این داالن سبز و زیبا در محور پر تردد مرکز استان 
واقع شده است، خطرات زیادی را به همراه داشته و دارد.

اغلب خودرو ها در این مسیر با سرعت زیاد در حال حرکت هستند، 
در حالی که این داالن یکی از مکان های است که مردم شهرکرد در 
ایام بهار و تابستان برای گذران اوقات فراغت از آن استفاده می کنند 

و سرعت خودروها موجب خطر آفرینی در این محدوده می شود.

داالن سبز شهرکرد  
بس��یاری از مردم ش��هرکرد و  فرخش��هر به همراه خانواده برای 
گذراندن روزهای تعطیل به این مکان می آیند و از این مکان برای 

گذراندن روز تعطیل خود استفاده می کنند.
 همچنین مس��افران نیز برای اس��تراحت از این مکان اس��تفاده 
 می کنند. این م��کان در کنار پر رف��ت و آمد ترین جاده اس��تان 
چهار محال و بختیاری در ورودی شهرکرد از سمت استان اصفهان 

قرار دارد.

انجام نشدن مناسب سازی و نبود گاردریل برای جلوگیری از ورود 
خودرو به خاطر انحراف احتمالی، از اقداماتی اس��ت که مسئوالن 

باید انجام دهند.
  اگر خودرویی در جاده کنار داالن س��بز ش��هرکرد منحرف شود، 
می تواند به راحتی وارد محل نشستن مردم شود وحوادث ناگواری 
را رقم بزند. مسئوالن مربوطه باید هرچه س��ریع تر، با توجه آغاز 
 ش��لوغ ش��دن این مکان در روزهای تعطیل و ش��ب ها، نسبت به 
مناسب سازی این منطقه اقدام کنند. مدیر عامل سازمان فضای 
سبز ش��هرداری ش��هرکرد در گفتگو با مهر درباره تنظیم سرعت 
خودرو در داالن سبز شهرکرد گفت: برای تنظیم سرعت خودروها 
باید تمهیدات سرعت مطمئن در این مکان از طرف شورای ترافیک 

در نظر گرفته شود.

شورای ترافیک بايد تصمیم جدی بگیرد
مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری شهرکرد با اشاره به این 
که باند کندرو در داالن سبز به وسیله شهرداری تعبیه شده است، 
بیان داشت: ایجاد باند کندرو، س��رعت مطمئن، توقف، پارکینگ 

و .... در این مکان به وسیله شهرداری ایجاد ش��ده  است، اما برای 
تنظیم سرعت مطمئن در این مکان شورای ترافیک باید تصمیم 

جدی اتخاذکند.
وی درباره ن��رده های محافظ کنار جاده داالن، اذعان داش��ت: در 
کنار داالن و در نزدیکی جاده، نرده ه��ای بتونی به طرح چوبی به 
استاندارد یک متر و 10سانتی متر برای جلوگیری از تردد افراد به 

جاده و ... در نظر گرفته شده است.

بتون�ی  دي�واره    
از ورود خ�ودرو جلوگیری 

می کند
فت��ح اللهی ب��ا بی��ان این که 
دیواره بتون��ی به ضخامت 50 
س��انتیمتر برای این مکان در 
نظر گرفته شده، ادامه داد: این 
دیواره برای این در نظر گرفته 
شده است که اگر خودرویی از 
جاده به سمت داالن منحرف 

شد، به خود داالن وارد نشود.

دي�واره بتونی بدون   
استحکام و غیر استاندارد

 وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه 
نرده های یک متر و 10 سانتی 

متری مانع تردد عابر پیاده به جاده اصلی اس��ت، بیان داشت: اگر 
چنین امری اتفاق بیفتد، خود عابر مسئول است، زیرا این نرده ها 
به گونه ای طراحی شده که در نیمه شب و .. کسی نمی تواند از این 

نرده ها عبور کند.
فتح اللهی عنوان کرد: داالن سبز به س��مت فرخشهر ادامه دارد و 
مبلمان شهری، آب خوری، مجتمع خدماتی و رفاهی، پارکینگ 
و باند کندرو ، روش��نایی معابر و ... برای این م��کان در نظر گرفته 

شده است.
 الزم به ذکر اس��ت نرده های چوبی که برای وارد نش��دن مردم به 
داخل جاده در این محور در نظر گرفته شده، در بیشتر قسمت ها 

شکسته است و مردم به راحتی می توانند وارد جاده شوند.
همچنین جدول 50 س��انتی  متری که برای وارد نش��دن خودرو 
در این منطقه احداث شده اس��ت، به علت استفاده نکردن از مواد 
س��اختمانی با کیفیت، دارای مقاومت باالیی نیس��ت و به راحتی 

خرد می شود.

محور داالن سبز  و خطری که در کمین است

 لزوم ساماندهی تردد خودروها 

گروه  داالن سبز در ورودی شهرکرد، در فصل بهار و تابستان میزبان مسافران و گردشگران بسیاری 
است، اما به علت  انجام نشدن مناسب سازی، خطر جانی هر لحظه در کمین افرادی است که  بام ايران

از اين داالن عبور می کنند.

سفر به همسايه آسمان  منتشر شد 

داالن سبز به سمت 
فرخشهر ادامه دارد 

و مبلمان شهری، 
آب خوری، مجتمع 
خدماتی و رفاهی، 

پارکینگ و باند 
کندرو ، روشنايی 
معابر و ... برای اين 

مکان در نظر گرفته 
شده است

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

ابالغ وقت رسیدگی
788 در خصوص پرونده کالس��ه 32/91 ح ش 13 خواهان کیوان بکرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت فاطمه دستوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 2شنبه مورخ 91/3/22 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
797 شماره: 956 آقای روح اله پاشائی فرزند پاشا باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسماً گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود از ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله پالک شماره 
1 واقع در سمیرم بخش ثبتی سمیرم که در صفحه 253 دفتر 17 امالک ذیل ثبت 3215 بنام آقای روح 

5442
اله پاشائی فرزند پاشا ثبت و صادر گردیده است چون درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق 
ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و 
یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف/ 2485 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

ابالغ وقت رسیدگی
809 در خصوص پرونده کالس��ه 139/91 ش 14 ح خواهان آقای علیرضا دش��تی اصفهانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت آقای عباس قاسم زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 91/4/6 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراها مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
810 در خصوص پرونده کالسه 136/91 ش 5 خواهان امیرحسین باطنی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
پنج میلیون و هشتصد هزار ریال با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه به طرفیت شعیب موسوی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/3/18 ساعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
811 کالس��ه پرونده: 996/90 ش ح 24، مرجع رس��یدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، شماره 
دادنامه: 20، خواهان: پیمان مس��عودی به نش��انی: اصفهان خ خیام کوی فرقدانی بن بست فرهنگ پ 14، 
خوان��ده: محمد ضرغام مجهول المکان، خواس��ته: مطالب��ه ده میلیون ریال وجه یک فقره چک بش��ماره 
121179/649579/27 عهده بانک ملت به تاریخ 91/1/16 ش��عبه 24 شورای حل اختالف به تصدی امضاء 
کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 996/90 ش ح/ 24 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی پیمان مسعودی 
به طرفیت محمد ضرغام به خواسته مطالبه ده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 121179/649579/27 
عهده بانک ملت به انضمام تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده که علی رغم نشر 
آگهی روزنامه در جلسه شورا حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و 
مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده 
و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 310 قانون تجارت رأی بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه براساس 
شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 90/9/25 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
تغییرات

816 ش��ماره: 786 برابر صورت جلس��ات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت 
حمل و نقل کالی خجسته حافظ میمه )س��هامی خاص( ثبت شده به شماره 79 و شناسه 10260023040 
تغییرات ذیل در ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت: 1- بند )ز( ماده 26 اساسنامه اصالح گردید بند )ز( 
اصالحی ماده 26 اساسنامه بدین شرح: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و دفاتر با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. 2- آقایان خس��رو شهبازی به شماره ملی 6229688662 و کدپستی 8351633191 و بیژن صانعیان 
به ش��ماره ملی 6229852295 و کدپس��تی 8351664441 و ایرج شهبازی به شماره ملی 6229858894 و 
کدپستی 8158874181 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3- آقایان 

اصغر حیدریان به ش��ماره ملی 6229856182 و هیبت محرمی به شماره ملی 2630630420 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4- هیئت مدیره از بین خود 
آقای خسرو شهبازی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن صانعیان را به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای ایرج شهبازی را به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات شرکت خواهد بود. 5- روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج 

آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. م الف/ 430 نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
 

تغییرات
817 شماره: 1561 آگهی تغییرات در شرکت حمل نقل جم ترابر میمه )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
140. به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 1390/2/18 و 1390/2/19 که 
به موجب نامه شماره 21/6588-1390/2/22 اداره کل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان واصل گردیده 
است تصمیمات ذیل اتخاذ شده است. 1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای خسرو ش��هبازی به شماره ملی 6229688700 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد خردمند به 
ش��ماره ملی 6229819422 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن صانعیان دارای ش��ماره ملی 
6229584294 به عنوان مدیر عامل ش��رکت و عضو هیئت مدیره. 2- آقای محمود یزدان پرس��ت دارای 
شماره ملی 6229687984 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا صانعیان دارای شماره ملی 6229688700 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضاء آقای بیژن صانعیان به عنوان مدیرعامل و خسرو شهبازی به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است و آقای بیژن صانعیان مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 4- روزنامه 
زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. م الف/ 431 نوروز- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه
 

اخطار اجرایی
835 ش��ماره: 1263/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1565 تاریخ 90/11/30 حوزه 22 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدی قاسمی 2- وحید صالحی هر دو مجهول 
المکان محکومند به: متضامناً به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه 
های نش��ر آگهی و وصول پنجاه و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ 90/7/24 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان نشانی محل اقامت: خ حکیم نظامی جنب 
کوچه 33 و همچنین نیم عشر حق االجراء. 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. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
836 کالس��ه پرونده: 90-1030، ش��ماره دادنامه: 1240، مرجع رس��یدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: محمدعلی ناجی نشانی: اصفهان، خ بزرگمهر چهارراه اردیبهشت، روبروی بانک انصار 
طبقه دوم، عکاسی ؟ مرکز کامپیوتر چکاوک، خواندگان: 1- حیدر طاهری 2- محسن طاهری هر دو مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 77189 بانک ملی و 873454 بانک کشاورزی. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمد ناجی به طرفیت آقایان حیدر طاهری و محسن طاهری به 
خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 077189 بانک ملی شعبه سروستان جی اصفهان و 873454 
بانک کشاورزی شعبه احمدآباد اصفهان، دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول به دلیل مستند بودن 
دعوی به یک فقره چک بانک ملی و اینکه اصل چک در ید خواهان می باش��د و وجود اصل چک در دس��ت 
خواهان داللت بر مش��غول الذمه بودن خوانده ردیف اول دارد ش��ورا دعوی خواهان را نسبت به خوانده 
ردیف اول وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول به مبلغ بیست میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/4/14 براساس شاخص تورمی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. و نسبت به خوانده ردیف دوم با عنایت به اینکه چک توسط شخص حقوقی صادر 
شده دعوی می بایست علیه شخص حقوقی تقدیم گردد. لذا شورا دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف 
دوم، قابلیت استماع نداشته و قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
837 ش��ماره: 735/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1088 تاری��خ 90/11/17 حوزه 27 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- ابراهیم حیدری نبی 2- جواد مؤید هر دو مجهول 
المکان محکومند به: پرداخت تضامنی مبلغ 22/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/7/16 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له صندوق قرض 
الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان نشانی محل اقامت: خ حکیم نظامی جنب ک 33 و پرداخت 
نیم عشر اجرائی در حق دولت. 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. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

838 ش��ماره: 675/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1115 تاری��خ 90/11/30 حوزه 27 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 1- آمنه خاتون احمدیه 2- محمد احمدیه هر دو 
مجهول المکان محکومند به: پرداخت تضامنی مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/2/8 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان نشانی محل اقامت: خ حکیم نظامی جنب ک 33 و پرداخت نیم عشر 
اجرائی در حق دولت. 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. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
839 ش��ماره: 672/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1120 تاری��خ 90/11/30 حوزه 27 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس رازی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید 90/7/1 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت 
احمد صابریان نشانی محل اقامت: خ حکیم نظامی جنب ک 33 و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت. 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. 

شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
881 شماره دادنامه: 9009970351902455، شماره پرونده: 9009980351900955، شماره بایگانی شعبه: 
901001، خواهان: خانم فرحناز ریحانی تبریزی به نشانی اصفهان سه راه ملک شهر خ ابونعیم بلوار گلها 
مجتمع مسکونی مروارید شمالی بلوک 37 طبقه همکف، خوانده: آقای اکبر هرندی به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته: گواهی عدم امکان سازش، گردشکار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم فرحناز ریحانی تبریزی فرزند حسین بطرفیت 
آقای اکبر هرندی فرزند محمدباقر بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده با این توضیح که خواهان اظهار داش��ته اس��ت به دلیل ترک زوجیت به مدت یازده سال و مجهول 
المکان زوج، درخواس��ت صدور گواهی عدم امکان س��ازش دارم، دادگاه با عنایت به احراز رابطه زوجیت 
دائمی فیمابین و با توجه به اظهارات شهود و محتویات پرونده کالسه 881199 ح/19 که حاکی از ترک زندگی 
خانوادگی توسط زوج می باشد و خوانده نیز دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است علیهذا تحقق بند هشتم از 
شروط ضمن سند رسمی ازدواج محرز است مستنداً به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، 
گواهی عدم امکان سازش صادر و اعالم می گردد. به خواهان اجازه داده می شود تا با حضور در یکی از 
دفاتر رسمی طالق به وکالت از طرف زوج و با حق توکیل به غیر و بذل بخشی از مهریه به زوج و قبول بذل 
به وکالت از طرف زوج خود را به طالق از نوع خلع بائن مطلقه نماید. زوجین دارای دو فرزند می باشند که 
به دلیل مجهول المکان بودن زوج حضانت فرزندان به عهده زوجه می باشد. پدر اطفال موظف است ماهیانه 
مبلغ دو میلیون ریال بابت نفقه فرزندان به مادر مشارالیهما پرداخت نماید و پدر حق مالقات فرزندان را در 
روزهای جمعه از ساعت نه صبح لغایت پنج بعدازظهر را دارد. اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابالغ رأی 
قطعی می باشد. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
است و پس از انقضای مهلت واخوهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان است. شیرانی- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
897 ش��ماره پرون��ده: 9000400200300390/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 9000672/1، ش��ماره ابالغیه: 
9100510200300363، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9000400200300390/1 بدینوسیله به آقای ولی 
اله جعفری جاجایی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 5 صادره از نجف آباد ساکن اصفهان خ دانشگاه 
ادیب برومند پالک 3 بدهکار پرونده کالس��ه 115019-4217 که برابر گزارش مأمور ابالغ مربوطه آدرس 
شما مورد شناسایی واقع نگردیده اس��ت ابالغ می گردد که برابر سند شماره 110598 مورخ 1362/8/19 
بین ش��ما و سازمان وزارت جهاد کشاورزی اصفهان که باید نسبت به تخلیه و تحویل مورد اجاره قطعه 
زمینی به مساحت ده هزار مترمربع از اراضی معروف به امتداد اراضی ملی مورچه خورت پالک شماره 
45 جاده اصفهان- تهران واقع در 455 اصلی علی آباد واقع در بخش 16 توابع شهرس��تان شاهین شهر و 
میمه به وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایید که با توجه به عدم تخلیه و تحویل پالک صدراالشاره، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد،  لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه پالک فوق الذکر اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 1718 اسدی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
898 شماره پرونده: 9000400200300781/1، شماره بایگانی پرونده: 9001319/1، شماره ابالغیه: 
9100510200300360، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالس��ه 9001319 بدینوسیله به آقایان 1- محمد 
حسین اس��ماعیلی علی آبادی فرزند رضا به شناس��نامه 1917 به والیت پدرش رضا اسماعیلی 2- 
رضا )اس��ماعیلی علی آبادی( فرزند ماشاءاله به شناسنامه 976 ساکنین اصفهان خیابان پروین دوم 
مجتمع مکتبی کوچه یاس پالک 123 که برابر گزارش واحد ابالغ در آدرس مذکور شناسائی نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر س��ند اجاره 145202-18/9/77 دفتر اسناد رسمی شماره 56 بین شما و 
س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان موضوع تخلیه قطعه زمینی به مساحت پنجهزار مترمربع پالک 
ش��ماره 384 علیا بخش 17 ثبتی واقع در باقرآباد از توابع شهرس��تان اردستان که طی کالسه فوق 
منجر به صدور اجرائیه گردیده اس��ت،  لذا طبق مواد 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد، ظرف مدت ده روز نس��بت به تخلیه مورد اجاره 
اقدام در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 1719 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
899 ش��ماره پرون��ده: 9000400200300307/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 9000525/1، ش��ماره ابالغیه: 
9100510200300362، آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9000400200300307/1 بدینوسیله به شرکت گی شید 
دشت اصفهان ثبت ش��ده در اداره ثبت شرکت های اصفهان به شماره 8436 مورخ 1370/9/11 به آدرس 
اصفهان خیابان آبش��ار شرقی بن بست آبشار پالک 274 بدهکار پرونده کالسه 114924-4213 که برابر 
گزارش مأمور ابالغ مربوطه آدرس ش��ما مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد که برابر سند 
شماره 130345-1370/12/11 بین شما و سازمان جهاد کشاورزی اصفهان موضوع تخلیه و تحویل مورد 
اجاره قطعه زمینی واقع در زمان آباد برخوار از اراضی موات به مساحت دویست هزار مترمربع به شماره 
پالک ثبتی 516/3 واقع در بخش 16 شهرستان اصفهان به وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایید که با توجه به 
عدم تخلیه و تحویل پالک صدراالشاره، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد،  لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه پالک مذکور 
اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف/ 1717 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
900 ش��ماره پرون��ده: 9000400200300783/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 9001321/1، ش��ماره ابالغیه: 
9100510200300362، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9001321 بدینوسیله به آقای محمدعلی پوینده 
فرزند رضا به شناسنامه 687 ساکن اصفهان خیابان حسین آباد مقابل مسجد فاطمیه بن بست گلزار پالک 
295 که برابر گزارش واحد ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسایی نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند 
اجاره 121173-1367/10/06 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 56 اصفهان بین شما و سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان موضوع تخلیه قطعه زمینی به مساحت ده هزار مترمربع از اراضی پالک شماره 296 
بخش مورچه خورت اصفهان واقع در دو کیلومتری ش��مال پمپ بنزین مورچه خورت موسوم به مزرعه 
چاه شور که طی کالسه فوق منجر به صدور اجرائیه گردیده است لذا طبق مواد 18 آئین نامه مفاد اسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه مورد اجاره 
اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف/ 1716 اسدی- رئیس اداره اجرای ثبت اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
901 در خصوص پرونده کالس��ه 14/91 خواهان سیف اله زمانی به وکالت نیک نام دادخواستی مبنی بر 
وقت رس��یدگی به طرفیت قدرت اله موسوی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/9 ساعت 
9/5 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
902 در خصوص پرونده کالس��ه 12/91 خواهان س��یف اله زمانی دادخواستی مبنی بر وقت رسیدگی به 
طرفیت مهرداد ترکمان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/9 ساعت 8/30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی
798 کارت پایان خدمت اینجانب محمد ترکی هرچگانی فرزند جهانگیر به ش��ماره کارت 1723673 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 



یادداشت

پیشنهاد سفر
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قلعه قهقهه، محکوم ابدی نابسامانی در مشکین شهر
قلعه قهقهه، زمانی قلعه مستحکم و دست نیافتنی بوده است؛ تبعیدگاه زندانیان سیاسی. اما امروز بخش های 
بسیاری از دژهای این قلعه فروریخته و دیوارهای آن نابس��امانند؛ 5 سال از مرمت ناتمام آن می گذرد و 

بسیاری از داستان ها و روایت های ماجراجویانه این قلعه نیز به دست فراموشی سپرده شده است.

9

معبد سنگ های برافراشته 
همچنان بی حفاظ

معبد س��نگ های برافراش��ته 
ش��هریری، س��ال ن��و را ب��ا 
داربس��ت های فرو افتاده روی 
زمین آغاز می کن��د. البته این 
ش��روع، تنه��ا برای س��ال 91 
نیست؛ چهار س��ال است که از 
نخس��تین کاوش های محوطه 
دیرینه »اورارتوها« می گذرد، 
اما هنوز برنامه ای برای صیانت 
از این محوطه پر رمز و راز وجود ندارد. مدیر اداره میراث فرهنگی اردبیل 
گفته است به زودی این محوطه تبدیل به پایگاه می شود، اما مشاهدات 

اخیر از این محوطه، گویای آینده  مبهمی برای آن است. 
اکنون شهریری که محوطه ای به وسعت 400 هکتار است، بدون حفاظت 
رها ش��ده. داربس��ت های آهنی آن که قرار بود زمانی پن��اه این محوطه 
تاریخی باشند، همه کنار معبد سنگ های افراش��ته فرو افتاده و پخش 
شده اند. افرادی که برای بازدید این محوطه تاریخی می آیند، به راحتی 
می توانند، سنگ های برافراش��ته که متعلق به عبادتگاه دوران نوسنگی 

بوده را جا به جا کنند.
این در حالی است که کارشناس��ان میراث فرهنگی و متخصصان سازه 
هشدار می دهند  این آثار س��نگی بدون داشتن پوش��ش، در محیط باز 
قرار گرفته اند و به دلیل ویژگی این س��نگ ها، وقت��ی در معرض هوا قرار 
می گیرند، تغییر خاصیت می دهد و سس��ت می ش��وند. به همین دلیل 
سنگ های آثار ش��هریری به دلیل جنس خاص ش��ان بسیار آسیب پذیر 
هستند. گفته می شود باید از  هر قطعه سنگ به شکل جداگانه محافظت 

شود، به طوری که در ارتباط با رطوبت زمین نباشد.

ایرانیان، ایران مال شماست
ملک الش��عرای بهار، بهاران آزادی را برای این میهن آرزو داشت و در این 
راستا در بسیاری از ترانه ها و تصنیف های جاودانه خود، پیام گوی آزادی 

ایران و ایرانیان بود. 
یکی از تصنیف هایی که بر بنیان سروده های بهار ساخته شده است، تصنیف 
» ایرانیان « نام دارد .این تصنیف شورانگیز را هنرمند ارجمند استاد پیمان 
سلطانی، رهبر ارکستر ملل، ساخته و گروهی از هنرمندان به زیبایی اجرا 
کرده اند. شعرهای این تصنیف از سروده های گوناگون بهار گرفته شده و 

بسیار هنرمندانه در هم آمیخته 
شده اند و پس از سال ها پیام آور 

آزادی خواهی ایرانیان شده اند.
 بی��ت نخس��ت ای��ن تصنیف 
از مس��مطی با نام » ای��ران مال 
شماس��ت « برگرفته ش��ده که 
بهار در سال 1290 خورشیدی 

سروده است.

سفر به تکاب
»تکاب« ش��هری سردس��یر با آب   

و ه��وای معت��دل کوهس��تانی در 
آذربایجان غربی است.

 این شهر کوهستان هایی سر به فلک کشیده، آبشارهایی زیبا، 
باغ های میوه   پربار، چمن زارهای فراخ، چش��مه های آب گرم 

طبیعی و آثار تاریخی بی مانندی دارد. 
تکاب یکی از قطب های گردشگری ایران زمین است که دارای 
یک مجموعه  ثبت جهانی و نزدیک به 200 اثر ثبت ملی است.

تکاب تا س��ال 1۳1۶ خورش��یدی »تیکان تپه« )به معنای 
خارتپه( نامیده می شد. 

پس از آن، بنا بر پیشنهاد فرهنگستان و تصویب هیأت دولت به 
تکاب )به معنای جایی که قسمتی از آن خرم و سبز و قسمتی 

دیگر خشک است( دگرگون شد. 
مردم تکاب در کنار زبان ملی – پارسی- به ترکی آذربایجانی و 

کردی کرمانجی و کردی سورانی سخن می گویند.

کوه زندان سلیمان
این کوه که در زم��ان مانایی ه��ا )۶۶0-۸۳0 پیش از میالد( 
نیایشگاه  بوده است، در نزدیکی آتش��کده آذرگشنسپ قرار 
دارد. گرداگرد این کوه کم ارتفاِع مخروطی را باغ هایی سرسبز 

و بسیار زیبا فراگرفته است.
گویا در سده های پیش��ین، مخروط افکنه ای که امروزه خالی 
از آب اس��ت، پر از آب بوده که به مرور زمان و با فرونشس��تن 
رسوبات و بسته شدن تدریجی چش��مه های آن، اندک اندک 

خشک شده است.

دژ بهمن
دژ بهمن یا دژ اس��نوند که به دژ بلقیس نیز ش��هره است در 
نزدیکی آتشکده آذرگشنسپ )تخت سلیمان( و روی کوهی به 
همین نام قرار دارد. هنگامی که آذرگشنسپ دوران شکوفایی 
خویش را سپری می کرده اس��ت، دژ بهمن برای دفاع از این 

آتشکده استفاده می شده است.
دژ بهم��ن 9 ارک دارد. در جل��وی دژ، تراس��ی چند طبقه با 

اتاق هایی با سقف گنبدی دیده می شود.

دژ ساری غورخان
دژ س��اری غورخان که دیرینگی آن به هزاره  نخست پیش از 
میالد می رسد در روس��تای »درویش رش« قرار دارد. این دژ 
در دوره های گوناگون تاریخی، کاربری داش��ته است. این بنا 
از دوران پیش از تاریخ، مرکز تمدن های ه��زاره اول بوده و از 
 عصر مادها تا دوره ساس��انی اقوام متعددی در آنجا سکونت 

داشته اند. 
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نگهبان کج سلجوقی در جویباره 
برج پیزا در شهری به همین نام یکی از جاذبه های گردشگری 
 ایتالیاس��ت که روزانه هزاران نفر از سراس��ر دنیا به دیدن آن 
می روند. ارتفاع ب��رج کج پیزا  55/۸۶ متر از س��طح زمین در 
پایین ترین قس��مت و 5۶/70 متر در باالترین سمت است. در 
حال حاضر زاویه انحراف برج پیزا ح��دود ۳/99 درجه از خط 

عمود است.
کار ساخت این برج سال 117۳ میالدی آغاز و در سال 1۳72 
میالدی به پایان رسید. به نظر می رسد علت اصلی کج شدن 

برج، پی ریزی روی بستری ماسه ای باشد.
 منار ساربان با 54 متر ارتفاع یعنی حدود یک متر کمتر از برج 
پیزا، اما با قدمتی بیش��تر ) اواخر قرن پنج��م هجری قمری(، 
یادگاری برجای مان��ده از دوران س��لجوقیان ) 429 هجری 

قمری تا 577 هجری قمری ( است.

 منارها یکی از سازه های اصلی معماری ایرانی هستند که در 
دوره های مختل��ف تاریخی از آنها  به عنوان ب��رج آتش یا برج 
نش��انه یا رهنما برای راهنمایی کاروان ها در مس��یر جاده ها و 
نش��ان دادن مکان های اصلی بافت ش��هری یا به عنوان محل 

خبر رسانی یا اذان گویی استفاده می شده  است. 
واژه ساربان نیز در زبان فارس��ی به معنای شتربان یا نگهبان 
شتر است و از آنجا  که منار ساربان به عنوان یک سازه منفرد، 
بلند و شاخص از بیشتر نواحی و جوانب بیرون و درون  شهر به 
خوبی قابل مشاهده بوده است، به نظر می رسدکاربری اصلی 
آن راهنمایی و  جهت یابی کاروان ها برای دسترس��ی به مرکز 

شهر بوده است. 

گلوی فیروزه ای ساربان در آسمان اسپهان
 من��ار س��اربان در ش��مال محل��ه جوب��اره )باف��ت قدیمی 

یهودی نش��ین اصفه��ان( زیباترین و بلندتری��ن منارتاریخی 
اصفهان است که با آجر و کاشی تزیین شده.

قطر تحتان��ی منار س��اربان 4/2 متر اس��ت و طراحی متنوع، 
 بدن��ه بیرونی آن را ب��ه هفت بخ��ش متفاوت تقس��یم بندی

می کند. 
بخش اول آن آجرچینی س��اده  اس��ت. بخش های دوم و سوم 
آن دارای تزیینات عالی آجرکاری اس��ت. بخ��ش چهارم آن 
 تاج اول ) گلوگاه ( مناره  است که مقرنس های آجری همراه با 
کاش��ی های فیروزه ای بس��یار زیبا دارد. بخش پنجم آن نیز 

تزیینات آجری است.
 بخش ششم آن تاج دوم منار  است و بخش هفتم آن هم تارک 
منار یا تاج اصلی اس��ت. در قاعده دو تاج ای��ن مناره دو کتیبه 
بس��یار زیبا از بهترین رنگ فیروزه  ای کاش��ی دیده و خوانده 

می  شود.
مهندس محمود رضا شایس��ته در کتاب » اصفهان بهش��تی 
 کوچک، اما زمینی« درباره میزان انحراف منار ساربان معتقد 
 اس��ت: »این من��اره حدود هش��ت درج��ه به س��مت جنوب 
 ش��رقی از امت��داد قائ��م منحرف ش��ده اس��ت که ناش��ی از 
 نشس��ت نامتق��ارن در پایه ه��ای آن اس��ت و م��ی تواند به 
 واس��طه اخت��الالت موج��ود در ش��الوده آن ی��ا ب��ه دلی��ل 
 تغیی��رات متوال��ی در س��طح ت��راز ایس��تایی در س��فره آب 
 زیرزمینی ی��ا اس��تفاده از چاهک ه��ای آب من��ازل اطراف 

باشد«.
 به ای��ن ترتیب ب��ه نظر می رس��د هن��وز جای��گاه تاریخی و 
ارزش های معماری این س��ازه به درستی معرفی نشده است. 
اگر این بنا در هرکجای دیگر جهان بود، شاید به اندازه برج پیزا 

شناخته شده بود.
 البت��ه در اینجا ه��دف از مقایس��ه دو اث��ر تاریخ��ی متفاوت 
 برج پی��زا و منار س��اربان ک��ه هر ی��ک در بس��تر فرهنگی، 
 تاریخی و جغرافیای خاص ساخته شده اند، نشان دادن برتری 
 یک��ی نس��بت ب��ه دیگ��ری نیس��ت، بلک��ه ه��دف نش��ان 
 دادن ش��باهت های دو بنای تاریخی اس��ت که یکی شناخته 
شده تر و دیگری شایسته توجه و معرفی بیشتر به گردشگران 

است. 
امیدواریم مانند برج پیزا، میزان انحراف منار س��اربان به طور 
مرتب مورد پایش قرار گیرد ت��ا از خطر احتمالی ریزش آن در 

آینده جلوگیری شود.
 ش��ما کدام یک از این دو اثر تاریخی را دیده اید یا در آینده به 

دیدنش می روید. برج پیزا یا منار ساربان؟  

منار ساربان در کوچه های اصفهان بانگ غربت می زند

برج پیزا در اصفهان

بسیاری از آثار تاریخی کشورهای دیگر در بین ایرانیان شناخته شده تر از آثار تاریخی ایران  شاهین 
است. این س�خنی گزاف نیس�ت. برای نمونه، بس�یاری از ما نام برج کج پیزا را شنیده ایم و سپنتا

عالقه مندیم که اگر روزگاری سفری به ایتالیا داشتیم، حتما از این اثر تاریخی دیدن کنیم. اما 
متأسفانه کمتر گردشگر ایرانی یا خارجی است که به شهر تاریخی اصفهان سفر کند و برای دیدن »منار ساربان« 
کوچه پس کوچه های بافت تاریخی اصفهان را جستجو کند. حتی این اثر منحصر به فرد تاریخی در میان بسیاری 

از شهروندان اصفهانی نیز به درستی شناخته شده نیست.

مسعود 
لقمان

ایران گردی

در چالدران سیه چشمه

 به دیدار نگارینه های 
قره کلیسا می رویم

 ن��ام »چال��دران« ب��ا جن��گ ارتش ای��ران،
به رهبری شاه اسماعیل صفوی با عثمانی ها،  

ب��ه رهب��ری س��لطان س��لیم اول در ده��م 
ش��هریورماه ۸9۳ خورش��یدی گره خورده 
 اس��ت. در این جنگ س��پاه اندک ش��مار ایران، با وجود رش��ادت های 
فراوان، در برابر لشکر عثمانی که مجهز به سالح های سنگین بود، شکست 
خورد. نام این شهر پیش تر »سیه چشمه« بود که به پاس یادبود شهیدان 
جنگ چالدران که جان خویش را بر سر دفاع از خاک ایران زمین دادند، 
به چالدران تغییر ن��ام داد. بنا به گفته  برخی پژوهش��گران، چالدران در 
اصل »چهاردی��ران«، به خاطر وجود چه��ار دیر یا کلیس��ا در این دیار، 
بوده که به مرور زمان چالدران شده اس��ت. مردم چالدران در کنار زبان 
ملی – فارسی- به ترکی آذربایجانی و کردی سخن می گویند. چالدران به 
خاطر هوای خنک در تابستان، می تواند پذیرای گردشگران بسیاری باشد.

آرامگاه سید صدرالدین شیرازی، شهید جنگ چالدران
س��ید صدرالدین، وزیر ش��اه اس��ماعیل صفوی، از جان باختگان جنگ 
چالدران اس��ت که آرامگاهش در کنار امیر عبدالباقی و دیگر ش��هیدان 
این جنگ، میعادگاه دوس��تداران ایران زمین است. این آرامگاه از بیرون 
شش گوشه و درونش مدور است. در س��ال 1۳7۸ خورشیدی، سازمان 
میراث فرهنگی کشور با حفظ نقشه  نخستین این آرامگاه، آن را بازسازی 

کرد و یادمان آجری گنبدداری بر فراز آن ساخت.

آرامگاه شیرین و فرهاد
آرامگاه شیرین و فرهاد روستای سعدل، آرامگاهی صخره ای است که با 
اتاق های سنگی در دامنه  کوهی کنده شده است. بومیان بر این باورند که 
اینجا را فرهاد در فراق شیرین کنده است. البته دیرینگی این آرامگاه به 

دوران اورارتویی )هزاره  نخست پیش از میالد( می رسد.

کلیسای تاتاووس یا قره کلیسا
کلیس��ای تاریخی تاتاووس از زیبا ترین و پرنقش  و نگارترین کلیساهای 
ارمنیان ایران است که در 20 کیلومتری شمال شرقی چالدران بر پهنه  

دشتی فراخ  خودنمایی می کند.
به تاتاووس، قره کلیسا نیز می گویند. »قرا« در زبان پهلوی آذری -زبان 
 باس��تانی آذربایجان- ب��ه معنای بزرگ اس��ت که خ��ود دگرگون یافته  
 واژه  کالن پارس��ی اس��ت که امروزه نیز به همین معنا در زبان پارس��ی 
 کارب��رد دارد. از آنجا که این کلیس��ا از بزرگ ترین کلیس��اهای ش��مال

 باختری ایران بود، کلیسای بزرگ یا قره کلیسا نامیده می شد.
هر س��ال در روزهای آخ��ر تیرم��اه و هفته نخس��ت اَمرداد ک��ه برابر با 
کشته ش��دن تادی مقدس )تاتاووس( و پیروان مسیحی اوست، ارمنیان 
سراس��ر جهان برای زیارت آرامگاه او در قره کلیس��ا گرده��م می آیند و 
آیین های ویژه ای را برپا می دارند. قره کلیس��ا نهمین میراث ایران زمین 

است که در فهرست یونسکو ثبت شده است.
از دیگر آثار باستانی چالدران می توان به دخمه های اورارتویی دلیک داش 
و چهل پله، آثار اورارتویی آیگون، آثار ماه و خورشید، کلیساهای صخره ای 
و مناره ای سعدل، آرامگاه کشیش زاکاریان و آرامگاه ساندوخت متعلق به 

سده  چهاردهم میالدی اشاره کرد.

گروه 
میراث

عکس یادگاری

 میدان نقش جهان
نقش جهان می زند
از دریچه دوربین »کپلی آموری« که به نقش جهان نظر می کنی، همه 
اندیشه های تمام آدم هایی که در قاب دوربین جا گرفته اند، برایت 
 متبلور می شود. جهان یعنی همه آن چه از اندیشه آدمی زاده 
 می شود و بعد با عالم ماده عجین می شود. نقش جهان یعنی گذر  
بی امان مردم از بلندای هنر، از آفریدن نقش جهان یا تا چشمه نوش 
نگریستن .

با ثبت جهانی لنج سازی

جانی دوباره،برای غول پیکرترین صنعت دستی ایران
شاید بزرگ تر از لنج سازی در صنایع دس��تی نباشد. به همین علت  

می توان لنج  را غول پیکرترین صنعت دستی لقب داد. این روزها با ثبت 
لنج ایرانی در فهرست میراث معنوی جهانی و اهمیت مبادالت کاالهای 
دریایی و صید ماهی، لنج سازی جان دوباره ای گرفته است؛ صنعتی که 

روزی مردمان بسیاری را در جنوب کشور تأمین می کند. 
صداها تو را به سمت خودشان می کشانند؛ اره و تیشه، ضربه های محکم 
پتک و دریل و وقتی نزدیک می شوی، پس زمینه آهسته نفس نفس های 

مردی که در برابر ساخته دست اش ناچیز نشان می دهد. 

بوشهر، بندر عامری، کارگاه لنج سازی 
لنچ سازی از مهم ترین صنایع دستی استان بوشهر است. در نوار ساحلی 
خلیج فارس، بنادر زیادی در استان بوشهر لنج  می سازند که بندرعامری 
یکی از آنهاست. قدمت لنج سازی در بوشهر را به دوره نادرشاه افشار 
نسبت می دهند و این سنت تا امروز در این استان ساحلی ادامه دارد. 
این صنعت در سال های اخیر، به واسطه افزایش مبادالت دریایی و صید 
ماهی از رونق زیادی برخوردار شده اس��ت. نیروی شاغل این صنعت 
منحصر به همان »گالفان«، یا سازندگان لنج و قایق هستند. مصالح 
اولیه مورد نیاز، چوب های جنگلی مقاوم در مقابل رطوبت برای اسکلت 
و تخته های مرغوب هندی به نام سای برای بدنه آن است. هنوز وسیله 
کار گالفان بسیار ابتدایی است؛ مسأله ای که سبب کندی کار و کمی 

تولید سالیانه می شود. لنج سازی و س��نت دیرینه این صنایع دستی 
جنوب ایران، چندی پیش به نام ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو 
فی« می گویند. در ساخت لنج یک  به ثبت رسید. به ساختن لنج »َگالاّ
استاد گالف داریم، یک نفر کمکی و بقیه کارگر هستند، ولی همه به 

گالف معروف اند. استادکار، همه تنظیمات را انجام می دهد. 
اول از پایه لنج شروع می کنند که به آن »بیس یا شالوده« می گفتند. 
اسلکت بندی لنج را َشلمون می گفتند. بعد هم میِل جلو و میِل عقب را 
می ساختند. این روند را ادامه می دادند تا می رسیدند به عرشه. کابین 
ناخدا را روی عرشه و عقب لنج می ساختند و به آن »ُقماره« می گفتند. 
قماره محل استقرار سکان است. لنج ها قبال موتور نداشتند، اما حاال که 
موتور دارند،  قسمتی هست به نام »ُکنده« که مقاومت بیشتری دارد 
و »شاْفت« و »پَنکه« را روی این قسمت نصب می کردند. جلو و روی 
میل را با تخته هایی می پوشاندند و به آن »ساطور« می گفتند. رویش را 
نقاشی می کردند و این نقاشی نشان می داد که این جا جلوی لنج است. به 

این نوع لنج »بوم« می گفتند که برای باربری استفاده می شود.
 »َخْن« فضای داخلی لنج است که دریانورد در مدتی که روی دریا بود، 
مثال بیست روز در ماه، داخل آن زندگی می کرد. فضای خن دو بخش 
می شود: خِن ِطَفر و خِن سینه )جلو و عقب(. قسمت عقب بیشتر برای 
خوابشان بوده و قسمت جلو،  در لنج های صیادی، برای ذخیره یخ و 

ماهی هایی بوده که صید می کردند. 



10
آدم هايادداشت

SMS 300006255

چیزايی هست که

نام: لوله
درصد عواقب 

همی��ن االن اگ��ر س��رتان را 
چرخانده و به اط��راف نگاهی 
 بیندازی��د، ی��ا خ��ودش را 

می بینید یا هم شکلش را.

عواقب بنیادی
به خاطر داش��تن نفت نیست 
که االن ما و ش��ما همشهریان 
گرام��ی از گرس��نگی تل��ف 
نش��ده ای��م، بلک��ه ب��ه خاطر 
 داش��تن لوله نفت اس��ت! اگر 
لول��ه ای ب��رای باال کش��یدن 
نفت از ته آن چ��اه های عمیق 
و رس��اندنش ب��ه پاالیش��گاه 
ه��ا در کار نب��ود، ب��ه احتمال 
قوی یا باید نفت ها را قاش��ق قاش��ق می آوردیم باال ی��ا باید لیوانی، 
 پارچی، بشکه ای می دادیم دس��ت کارگر محترم و بعد هم با طناب 

می فرستادیمش ته چاه تا بزند توی نفت و بیاید باال.
 90 درصد نفت ها هم در راه رسیدن به پاالیشگاه تلف می شد. همین 
بال س��ر آب و فاضالب می آمد. البته گاز را من ه��م نمی دانم چطور 
منتقل می کردیم؛ شاید لپ ها را پر از گاز کرده و تا خانه می دویدیم. 

اما در مورد گاز خارج شده از بخاری واقعا نظری ندارم.

عواقب درجه دو
هن��گام خوردن نوش��ابه، دوغ،  

آب، ایس��تک و بس��یاری از 
مایع��ات در محاف��ل نس��بتا 
رسمی و گاهی حتی در اوقات 
تنهای��ی برای س��هولت کار، از 
 نی که یک��ی از فرزندان مدرن 
اس��تفاده  اس��ت،   لول��ه 
می کنیم. چه بس��ا در صورت 
فقدان��ش در جم��ع، ب��ه ویژه 
 در بعض��ی خانم ه��ای باکالس مش��اهده ش��ده، لب به نوش��یدنی 
نزده و غذا تا رسیدن به خانه، به شکل توده ای متورم در گلو درآمده 

است.
البته نی دیگری هم وجود دارد ک��ه با توجه به قدمت تاریخی اش، از 

زمان وجود چوپان ها تاکنون، جد لوله محسوب می شود. 
صرف نظر از این آلت موسیقی، یک سری آالت دیگر هستند که باید 
در لوله اش دمیده ش��ود تا صدایش دربیاید و ب��دون لوله هیچ مورد 

استفاده ای برایش متصور نیست.

عواقب مثبت
طب��ق تعریف دای��ره المعارف 
ویکی پدیا، لوله هر استوانه ای 

است که توخالی باشد. 
حاال ی��ک آدم می آی��د و توی 
این را ب��ا توتون پر م��ی کند؛ 
یکی با تنباکو، یکی با هرویین. 
یک��ی وصل��ش م��ی کن��د به 
قلی��ان و خالصه لول��ه قصه ما 
 باعث اعتیاد، بالی خانمانسوز 

می شود. 
کلی هم باید خرج کنیم تا اینها را با یک لوله دیگر از بدن معتاد عزیز، 

بیرون بکشیم.

عواقب شفاهی
یک س��ری اصطالح براس��اس 
لول��ه در زب��ان ما پدی��د آمده 
 ک��ه اگ��ر خ��وب دق��ت کنیم 
درمی یابیم هی��چ واژه دیگری 
اس��تحقاق حض��ور در ای��ن 

اصطالحات را ندارند. 
ات  لول��ه  »می��ام   مث��ال 
می کنما« ک��ه از مؤدبانه ترین 
این اصطالحات اس��ت، کاربرد 
بسیار وسیعی در دعواهای غیرفیزیکی دارد و کامال منظور را به فرد 

لوله شونده منتقل می کند.

خاکسپاری
قس�متی از کتاب »دم را درياب«، اثر سال بلو  با ترجمه بابک 

تبرايی
مرد متوفی مو خاکس��تری ب��ود. دو جعد ب��زرگ موی خاکس��تری روی 
 پیش��انی اش داش��ت، ول��ی پی��ر نب��ود. صورت��ش دراز ب��ود و بین��ی 
استخوانی اش انحراف کوچک و ظریفی داشت. ابروهایش طوری باال رفته 
بود که گویی برای آخرین لحظه غرق فکری شده بود. حاال سرانجام به نتیجه 
رسیده بود؛ بعد از پایان همه  حواس پرتی ها و وقتی که جسمش دیگر جسم 
نبود. و ویلهلم چنان مبهوت این قیافه فکورانه شده بود که نمی توانست کنار 

برود. با وجود ته مایه وحشت و بعد 
هم انتشار افسردگی که بهش دست 
داد، نمی توانست برود. از صف آمد 
بیرون و کنار تابوت ماند؛ چشمانش 
در سکوت آکنده شد و از پس اشک 
های ساکتش مرد را نگاه می کرد و 
در همان حال صف بازدیدکنندگان 
با ن��گاه های سرس��ری ب��ه تابوت 
اطلس��ی از کنارش می گذشتند و 
می رفتند سمت دسته های سرپای 

سوسن ها و یاس ها و رزها. 
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مکان:  اتوبوس شلوغ
فرض:خانم یا آقایی از شما می خواهد به جای او بلیت اتوبوس بزنید.

توصیه: هم ش��هری عزیز را به پول دادن به راننده  اتبوس تشویق کنید. این کار 
قانون اتوبوسرانی است.

سادگی در طرح های 91
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ساده، متنوع، رنگی، بزرگ، 
کوچک؛ ویژگی های مد 
کیف امس��ال اس��ت. 
سال 91 طرح های 
متع��ددی از کیف 
مد شده است که 
هرکس بنا به سلیقه 
و نیاز مصرفش و این 
که در کجا می خواهد 

به راحتی می تواند کیف مورد نظرش از کیف اس��تفاده کند، 
را پیدا کند. حتی مشکل پسند ها در این سال خیال راحت تری 
خواهند داشت، چون تنوع مدل ها باعث شده  است که بیشتر 

انتخاب ها جزو مدل سال کیف باشد.
کیف پارچه ای و رنگی رنگی تا چرم، کیف های جیر و اسپرت 
همه در دس��ته مدهای این س��ال قرار می گیرن��د. اما ویژگی 
مشترک و مهم که دربیش��تر کیف های امسال دیده می شود، 

سادگی آن است.
اما توضیح دقیق تر، امسال:

برای مهمانی ها و مجالس کیف های مستطیلی کوچک 
و 

اسپرت که بیشتر از جنس چرم است، مطرح شده اما اگر کسی 

عالقه ای به کیف کوچک دس��تی ندارد، جای نگرانی نیس��ت 
 چ��ون کیف های ب��زرگ که ب��ا پارچ��ه روی آن کار ش��ده یا 
کیف های به شکل استوانه ای که بیشتر از جنس جیر است هم 

هستند.در مجال��س قاب��ل اس��تفاده 
گ��روه   س��نی تین ایجر، ب��رای 

ب��ا نق��ش های کیف های اس��پرت 
نقاش��ی شده رنگی که روی آن 
خ��ود  ی��ی اس��ت،   نما

آن سو می کن��د. از 
ب������رای 

دخت��ران و زنان 
 ، ن ا  ج�������و
کی���ف ه��ای 
ب����زرگ ب��ا 
دس��ته هایی 
ط��ول  ک��ه 

چندانی ندارد 
و طرح های متفاوتی 

دارد، مدل های امسال است.

از این شماره تا چند ش��ماره دیگر در قس��مت مد و طراحی 
تعدادی نکته های کوچک که  گاه حتی بی اهمیت هم هستند 

و توجه چندانی در هنگام خرید به آنها نمی ش��ود را عنوان م��ی کنیم تا خانم ها یک 
خرید خوب و شیک داشته باشند.

هنگام خرید جزو آن دسته از افراد نباش��ید که همه لباس های فروشگاه را پرو 
می کنند. لباس یا لباس هایی را انتخاب کنید که مورد عالقه تان است و صورت و اندام 

شما را به خوبی نشان می دهد.

چیزی که دوست ندارید را نخرید، حتی اگر در آن احساس راحتی می کنید. برای 
این که پس از مدتی کوتاه آن را کن��ار می گذارید. دنبال لباس هایی باش��ید که هم 

دوست دارید و هم در آن راحتید. 

 اگر برای خرید کس دیگری هم با ش��ما همراه می ش��ود، نظر او را هم در مورد 
انتخاب تان بپرسید، شاید انتخاب شما مناسب شخصیت، موقعیت و عالیق شما نباشد.

گوشزد کردن همراه تان گاهی بسیار مفید واقع می شود.

وقتی به موردی عالقه مند می شوید و قصد خرید آن را پیدا می کنید، به مدت 
زمان در مد بودن و قیمت آن حتما دقت کنید، برای این که اگر مدت زمان کمی لباس 
در مد باشد، ارزش چندانی ندارد که شما پول زیادی را برای آن صرف کنید. بهتر است 

موردی را انتخاب کنید که زمان بیشتری می توانید از آن استفاده کنید.  

قب��ل از خرید دقت کنید لباس یا س��ایر م��واردی که قصد خری��دش را دارید، 
 با س��ایر اقالم دیگر در کمد کفش و لباس تان جور باش��د. س��عی کنی��د تا حدودی

  ب��ا کمدت��ان هماهنگ باش��د که ب��رای س��ت کردن ی��ا متن��وع پوش��یدن دچار 
مشکل نشوید.

لباس شیک
چگونه شیک تر باشیم

مهنور 
گیتی فر

 ه��وا کام��ال گرفته ب��ود، پ��ر از ابرهای 
روشنک 
موسوی

خاکس��تری، از همان هایی که در علوم 
دوره راهنمایی می گفتند نش��انه باران 
است.  توی ماشین در حال بیرون آمدن 
از دانشگاه بودیم که باران شدید غنی شده با دانه های تگرگ شروع 
شد. به قدری شدت داش��ت که مجبور شدیم اطراف دروازه شیراز 
پارک کنی��م تا کم��ی آرام بگیرد و چش��م مان ماش��ین را از آدم 
تشخیص دهد. بعضی ها در پیاده رو مش��غول رفت و آمد بودند و 
برخی زیر سقف بانک ها،  سوپر مارکت ها، ساختمان های نیمه ساز 
و خالصه هرجا که سرپناهی داشت، ایس��تاده بودند به امید قطع 
بارش. فکر می کردم فقط خودم اخبار هواشناسی را جدی نگرفته 
ام، اما یک چتر هم باالی سرکسی نبود.  دخترها با چادرهای خیس، 
در حال گفتگو و خنده، به س��رعت قدم برمی داشتند. گویی این 
تگرگ های درشت که مدام توی سرش��ان می خورد، تأثیری در 
دنیای شان نداشت. دو دختر دیگر،دس��ت هم را گرفته، آرام آرام 
پیش می آمدند.  آدم باید دیوانه باش��د که در این اوضاع این همه 
خرامان راه بیاید، اما س��رم را که ب��اال آوردم فهمیدم کفش های 
مهمانی اش را، بدون محتمل دانستن بارش باران، پوشیده و با ترس 
از این که آب پرشان کند، روی پاشنه پا راه می رفت. بعد از گذشت 
چند دقیقه میان هر دو س��ه نفری که نزدیک به هم زیر س��رپناه 
ایستاده بودند، گفتگو آغاز شد و با کم شدن شدت باران، کماکان در 
حال صحبت با هم راهشان را در پیش گرفتند. ما هم راه افتادیم.  
زیر باران، بین ماشین ها با کمی دقت می شود تیپ شخصیتی آدم 
ها را تشخیص داد؛ آنها که ریسک پذیرترند، شیشه را پایین  داده اند 
و از خوردن قطرات باران به صورت شان نهایت لذت را می برند. از 
طبیعت فراری نیستند. به قول دوستمان به دلشان مدیون نیستند. 
محافظه کارترها شیشه را باال داده اند و برای محکم کاری بخاری 
ماشین را هم روشن کرده اند، مبادا باران بهشان ضرری برساند. این 
تیپ آدم ها را می توان بین بخارهای شیش��ه ماشینش��ان یافت.  
ترافیک آن قدر مورچه ای پیش می رفت که به گرد پای پیاده ها هم 
نمی رس��یدیم. تمام معبرها پر از آب بود. دختر و پسر جوانی زیر 
سقف آموزشگاه مشغول خنده بودند. داشتند از باران نهایت لذت را 
می بردند. به احتمال زیاد کلی خدا را برای شدت زیاد باران شکر می 
کردند که باعث شده مدتی بیشتر با هم باشند، آن هم با موجه ترین 
دلیل. کمی آن طرف تر پیرمرد  و پیرزنی زیر سقف بانک ایستاده 
بودند و مرد مدام به اطراف نگاه می کرد، تا ببیند ش��دت باران کم 
شده و بتواند از این وضعیت خالص شود. پیرمرد دیگری زیر باران 
در حال راه رفتن بود که باران شدید، موهایی را که روی سر طاسش 
از یک طرف به طرف دیگر قرض داده بود خراب کرد و او هم ترجیح 
داد زیر سقفی برود، موهایش را با دس��ت مرتب کند و برای حفظ 
ظاهر آراسته اش همان جا بماند.  دم ایستگاه اتوبوس پشت چراغ 
قرمز بودیم. چراغی که هی رنگ عوض می کرد، اما حرکتی در کار 

نبود. همه روی صندلی های ایستگاه نشسته بودند تا خیس نشوند. 
باران ش��دید پیش بینی نش��ده که بیاید، خیلی خوب است. آدم 
احس��اس می کند همه مردم می خواهند منظم باشند. منظم در 
ایستگاه نشسته اند و یک سانتیمتر هم از زیر سقف بیرون نیامده اند 
یا منظم در صف خودپردازها ایستاده اند و کسی از خط صف خارج 
نمی شود و همگی چس��بیده اند به دیوار تا خشک بمانند. هرچه 
مدت زیادتری از ش��روع باران می گذرد، چتر به دست ها بیشتر و 
روزنامه و کیف به سرها کمتر می شوند.  می شود فهمید کدام قبل 
از باران بیرون آمده و کدام بعدش. در کوچه ما سه، چهار پسر سوار 
بر ماشین و سیگار بر لب، تازه در حال بیرون آمدن از خانه اند تا از 
این هوا به س��بک خودش��ان فیضی ببرند.  آب، هم شکوفه های 
درختان حیاط مان را برده هم برقمان را. سیستم شهر تحمل این 
همه رحمت الهی را ندارد. باید تجدید نظری در شناخت مان از آب 
و هوای اصفهان کنیم. همین االن هم ک��ه دارم آخرین کلمات را 
تایپ می کنم، صدای خوردن باران به نورگیر ادامه دارد و همچنان 

نیمی از خانه مان از برق بی بهره است.

دسته های عزاداری دهه فاطمیه آرام 
حمید 
میزبانی

آرام وارد چهارباغ شدند. ما که پیاده 
بودیم ایس��تادیم ب��ه تماش��ا. آخر 
چهارباغ، نرسیده به انقالب، باراِن نم 

نم یک دفعه تگرگ شد.  
حاال مردم بیشتری جمع شده بودند برای تماشای دسته. زیر 
درخت ها پناه گرفتیم و کماکان از عبور دسته با گوشی های 

موبایل عکس می گرفتیم.
 تا این که دسته از ما عبور کرد و گذشت. عبور دسته نمایشی 
بود پر از آشنازدایی؛ پسرهای جوانی که با تیشرت و شلوار لی 
پرچم های خیلی بزرگ سرخ یا زهرا را در هوا می چرخاندند؛ 
 یک وانت نیس��ان، مجلس س��قیفه بود؛ چند پیرم��رد را با 
ریش های بلند و لباس های رنگی عربی پش��تش نش��انده 

بودند.
 بعد یک وانت دیگر می آمد که صحن��ه عزادداری اهل بیت 
پیغمبر بر پیکر فاطمه زهرا بود. بعد یک وانت دیگر می آمد به 

 یاد صحنه به خاک سپاری. بین هر دو وانت، عزاداران حرکت 
 می کردن��د؛ پا به پ��ای مارش عزای��ی که ش��یپورچی ها و 

طبال ها می زدند. 
صحنه ها از ابتدای زندگی حضرت فاطمه)س( انتخاب شده 
بود و به ترتیب پیش می آمد؛  ازدواج حضرت با امام علی)ع(، 

تالش های سیاسی، تا آن پایان تلخ. 
هیچ تالش��ی نش��ده بود که مثال وانت ها را از شکل وانت در 
بیاورند و بخواهند صحنه ها را طبیعی تر تقلید کنند. حتی 
بازیگران نمایش گاهی با هم حرف می زدند. ولی به نظر من 

نمایش بی نقصی بود. 
صحنه ها خالص��ه، گویا و بیانگ��ر بودند، و موس��یقی آن را 
تکمیل می کرد. دسته از ما گذشت، وارد میدان انقالب شد و 

ما دیگر باید برمی گشتیم. 
سر انقالب زیر تگرگ ایس��تاده ام منتظر تاکسی. دانه های 
درش��ت تگرگ بر س��رم می خورند، خیس می ش��وم. یک 
تاکسی هم نیست. از پشت شیش��ه عینک نمی شود درست 

جایی را دید. 
تگرگ آن قدر ش��دید اس��ت که می ترس��ی س��رت را بلند 
 کن��ی. ی��ک دو نف��ر دیگر ه��م مثل م��ن منتظر تاکس��ی
  هستند. س��ر به زیر ایس��تاده ایم و خیسمی ش��ویم. چند

 دقیقه ای همین طور می گذرد. 
یک دفعه می بینیم  بازیگران دس��ته نمایش دارند به طرف 
ما می دوند. میدان را دور  زده اند و مراس��م تمام شده. حاال 
همگی دارند می دوند تا س��وار اتوبوس هایی شوند که پشت 

سر ما پارک شده اند. 
 با لباس های عربی، با تیش��رت های رنگی، با ش��یپورها، با 
طبل های بزرگ، پیرمردهایی که خود را به شکل عمر و ابوبکر 
درآورده اند،  بچه هایی که دشداشه های بلند عربی پوشیده 
اند و چشمانشان قرمز است و تگرگ که بر سرشان می خورد، 

دردشان می گیرد. 
عزادارانی با لباس های مش��کی، پیرمردی که نقش نگهبان 
قصر را بازی می کرد، جوان هایی که زره و کاله خود پوشیده 
اند، مردانی با س��ر و صورت گلی، همه در هم و قاطی دارند 

می دوند.  
همگی خی��س آب و خس��ته، از دو ط��رف ما م��ی گذرند. 
 یکی از ش��یپورچی ه��ا همین طور ک��ه می دود، ش��یپور 

هم می زند.
 بازیگران نمایش یک بار دیگر از ما رد می ش��وند. این بار از 

رو به رو می آیند. 
شخصیت ها با هم قاطی می ش��وند و این نمایش، مثل یک 
خ��واب، از آن قبلی هم موجزت��ر، از ما، از فاصله ای بس��یار 

نزدیک، به سرعت عبور می کند و می گذرد.

آدم بايد ديوانه 
باشد که در اين 
اوضاع اين همه 
خرامان راه بیايد. 
اما سرم را که باال 
 آوردم، فهمیدم 
کفش های مهمانی 
اش را، بدون محتمل 
دانستن بارش 
باران،پوشیده و با 
ترس از اين که آب 
پرشان کند روی 
 پاشنه پا راه 
می رفت

يک وانت نیسان 
مجلس سقیفه 

بود؛ چند پیرمرد 
را با ريشهای بلند 
و لباسهای رنگی 

عربی پشتش 
نشانده بودند. 
بعد يک وانت 

ديگر میآمد 
که صحنهی 

عزادداری 
اهلبیت پیغمبر 

بر جسد فاطمهی 
زهرا بود

دو روايت از يک روز بارانی

نمایش در تگرگ بهاریآخ اگه بارون بزنه...!
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 معمايي كه فقط انسان قادر به حل آن است

راننده اتوبوسی ساعت هش��ت صبح از مبدأ تهران به س��مت تبریز حرکت می کند. 
 او در راه حدود س��ه س��اعت اس��تراحت می کند و س��اعت پنج بعد از ظهر به تبریز 
می رسد. فردای آن روز مجدداً ساعت هشت صبح از تبریز حرکت کرده و پس از چهار  
ساعت استراحت در زنجان، ساعت پنج بعد از ظهر به تهران باز می گردد.  با یک استدالل 
ساده، نشان دهید نقطه ای بین راه وجود دارد که راننده مزبور به هر نحو که حرکت کند، 

در دو روز یاد شده همزمان از آن نقطه عبور مي کند.

مجموعه های غیر عادی
همانطور که می دانید عضو یک مجموعه، خود می تواند مجموعه دیگری 
باشد. مثل مجموعه  تش��کل های اجتماعی یک جامعه شامل خانواده و 
... حاال اگر ی��ک مجموعه خود عضوی از خود باش��د، آن مجموعه را غیر 
عادی می نامیم و اگر خود را به عنوان یک عض��و نپذیرد، آن را مجموعه 
ای عادی می گوییم. در این ص��ورت مجموعه تمام مجموعه های عادی، 

عادی است یا غیر عادی ؟

كیف و تیله
 ش��ما س��ه کیف در اختی��ار داری��د که در ه��ر ک��دام دو تیل��ه رنگی

 وجود دارد. در کیف اول دو تیله س��فید، در کیف دوم دو تیله سیاه و در 
کیف سوم یک تیله سیاه و یک تیله سفید. 

شما یکی از کیف ها را به تصادف انتخاب می کنید و یک تیله از درون آن 
بیرون می آورید، چنانچه این مهره سفید باشد، احتمال آنکه مهره بعدی 

نیز سفید باشد، چقدر است؟  

معماهای کبریتی
معمای خارجی

جواب معماهای کبریتی
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شاید برایتان جالب باشد که بدانید در فرودگاه استکهلم سوئد یک فروند بوئینگ 747 که دیگر بازنشسته شده به هتل تبدیل شده 
است. این هواپیما که پیشتر به یک شرکت هواپیمایی سنگاپوری تعلق داشت، در فرودگاه به حال خود رها شده بود که به این شکل از 
آن استفاده می شود که البته در نوع خودش هم جالب ، هم بی نظیر است!  این هتل بوئینگی دارای 25 اتاق یک تا چهار تخته، 9 دستشویی 
و یک سوئیت ماه عسل در اتاق خلبان اس��ت. در کل 72 تخت در هواپیما جاسازی شده و فقط سوئیت ماه عسل س��رویس اختصاصی دارد. دماغه 
 هواپیما به سالن انتظار و قسمت فرست کالس آن نیز به یک رستوران با 20 صندلی تبدیل شده است. هزینه اقامت در این هتل شبی 52 دالر کاناداست و برای 
 دو تخته های لوکس 200 دالر. البته می ش��ود با پرداخت 10 دالر فقط از داخل این هتل بازدید کرد.  از نکات جالب این هتل این است که میهمانان اگر خسته شوند، 
می توانند از درهای اضطراری خارج شوند و روی بال هواپیما قدم بزنند! توماس کاسل، یکی از مسئوالن فرودگاه اورالندا در استکهلم سوئد می گوید: ما مجبور بودیم با 

این هواپیما کاری بکنیم. مسأله مهم این بود که به هتلی جدید اطراف فرودگاه هم نیاز داشتیم و به فکر افتادیم آن را به هتل تبدیل کنیم.
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11 صفحه سرگرمی روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.

 بفرمایید 
هتل هواپیمـا 

احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. امروز م��ی خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک ت��ا n پر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مسیر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استريمکو

1. در هر س��طر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

2. در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند. 

 در اين عکس پنج مربع ه�م اندازه داريم. فقط ب�ا جابه جا كردن 
سه چوب كبريت، پنج مربع را به شش مربع تبديل كنید.
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بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  است که 
بازیکن می تواند با استفاده از یک گوی کوچک در یک صفحه 
 پالستیکی به شکل دو بعدی و س��ه بعدی، راه های متعدد و 
پر پیچ و خمی که پیش روی اوست را از یک نقطه آغاز کرده و با 
انتخاب راه و مسیر درست و همچنین گذر از بعضی مسیرهای 

غلط و استفاده از تجربیات به دست آمده، به پایان برساند. 

  MAZE 6
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پپ! به خاطر جادوي فوتبالت 
از تو ممنونيم 

بسیاری از اهالی فوتبال در ش��بکه های اجتماعی به خبر 
خداحافظی گواردیوال از باش��گاه بارس��لونا واکنش نشان 
دادند. خبر کناره گیری پپ گواردیوال از سرمربیگری تیم 
بارسلونا با واکنش بسیاری از بازیکنان سابق و حال حاضر 
فوتبال جهان در ش��بکه های اجتماعی مواجه شده است. 

اظهار نظر برخی از این بازیکنان را در ادامه می خوانید. 
گری نویل، مدافع سابق منچستر یونایتد، در توییتر نوشت: 
آفرین به گواردیوال. او فوتبالی معرفی کرد که من پیش از 

آن هرگز ندیده بودم! جادو ... 
رود گولیت، س��تاره س��ابق فوتبال هلند نیز گفت: باید از 
گواردیوال به خاطر چند س��ال طالیی فوتبال در بارسلونا 
ممنون باشیم. به افتخار او کالهم را از سر برمی دارم. برای 
پپ سخت است به تیم دیگری برود. اگر به تیم دیگری برود، 

دچار افت می شود، مگر این که مسی را هم با خود ببرد. 
رود گولیت که سابقه حضور در چلسی را در کارنامه خود 
دارد، اعالم کرد با وجود موفقیت های گواردیوال، دوس��ت 
ندارد این مربی هدایت چلسی را برعهده بگیرد. وی ادامه 
داد: پپ را به عنوان یک مربی دوست دارم، اما می خواهم 

دی ماتئو سرمربی چلسی باشد.
کارلوس پویول،کاپیتان بارسلونا نیز نوشت: پپ! به خاطر 

همه چیز ممنونم. تو راه درست را به ما نشان دادی. 
جرارد پیکه، مدافع بارسلونا هم پس از اعالم کناره گیری 
گواردیوال در توییتر نوشت: پپ! از زحمات زیادی که برای 
ما کشیدی تشکر می کنم. چهار سال پر از پیروزی و اوقات 
خوش را سپری کردیم و از همه مهم تر این که درس های 

زیادی درباره فوتبال آموختیم. 
تیاگو آلکانتارا، هافبک جوان بارسلونا نیز درباره گواردیوال 
گفت: تو به قله فوتبال رسیدی و همیشه در آنجا خواهی 
ماند. ما همیش��ه از تو سپاس��گزاریم. خیلی ممنون پپ! 
سسک فابرگاس نیز که همیشه عالقه خاصی به گواردیوال 
داشت، گفت: فقط یک سال کنار تو بودم، اما انگار مدت ها 
طول کش��ید. پپ! تو الگوی دوران کودکی من بودی و در 
دوران مربیگری هم الهام بخش من شدی. به خاطر زمانی 
که کنار یکدیگر بودیم ممنونم. همیشه قدر آن را خواهم 
دانس��ت. برای تیتو ویالن��ووا هم در فرص��ت جدیدی که 
فوتبال در اختیارش گذاشته آرزوی موفقیت می کنم. او نه 
تنها یک انسان بزرگ است، بلکه مربی خیلی خوبی است. 

آندره اینیس��تا نیز در فیس��بوک زیر یک عکس قدیمی 
 خودش کن��ار گواردی��وال نوش��ت: امروز س��رمربی خبر 
کناره گیری اش را اعالم ک��رد. من فقط می توان��م از او و 

دستیارانش به خاطر این سال ها تشکر کنم. 

گزارش
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نیویورک ردبولز، مقصد احتمالی نستا 

الساندرو نستا، مدافع کهنه کار روسونری، ممکن اس��ت در انتهای فصل و بعداز اتمام قراردادش با 
میالن، به  نیویورک ردبولز منتقل شود. بدین ترتیب شایعه پیوستنش به یوونتوس منتفی است. حضور پررنگ ذوب آهنی ها 

در آخرين ليست کی روش
دیدار تیم های ملی ایران و موزامبیک ساعت 15/30 روز چهارشنبه 

13 اردیبهشت ماه در ورزشگاه انقالب کرج برگزار می شود.
کارلوس کی روش برای بازی با موزابیک 18 بازیکن را به اردوی تیم 
ملی دعوت کرد که تقریبا اکثر بازیکنان از لیست قبلی هستند. این 
بازیکنان ساعت 13 روز یکشنبه باید در هتل اوین حضور پیدا کنند:

  ش��هاب گردان، حس��ین ماهینی، پیام صادقی��ان و محمد قاضی 
)ذوب آهن ( شجاع خلیل زاده و قاسم دهنوی )مس کرمان( احسان 
حاج صفی، محس��ن فروزان و قاس��م حدادی فر )تراکتور س��ازی( 
میالد زنیدپور و محمد غالمی )داماش( رضا حقیقی )فجر سپاسی( 
 آرش افش��ین و رضا نوروزی )فوالد خوزس��تان( سیامک کوروشی 
 )نف��ت ته��ران( ابراهیم کریم��ی )راه آه��ن تهران( اکب��ر صادقی 
)صبای قم( پژمان نوری )بدون تیم(. نخس��تین جلسه تمرین این 
تیم ساعت 16/30 یکشنبه در محل زمین چمن کمپ تیم های ملی 
برگزار می شود. دیدار تیم های ملی ایران و موزامبیک ساعت 15/30 
چهارشنبه 13 اردیبهشت در ورزشگاه انقالب کرج برگزار می شود. 

فوتسال پرسپوليس
منحل نشد

 تیم فوتسال پرسپولیس پس از انحالل به دلیل تباني، دوباره آغاز به فعالیت 
مي کند. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران پس از محرز دانستن تباني 
تیم فوتسال در لیگ برتر فوتسال آن را منحل کرد، اما پس از گذشت کمتر 
از یک ماه از این موضوع، زمزمه هاي حضور دوباره این تیم شنیده مي شود. 
حسین شمس که در بازگشت پرسپولیس به فوتسال جلودار شده است، به  
ایسنا گفت: بالفاصله پس از بازگشت از مسابقات جهاني مدارس ترکیه به 
ایران، جلسه اي را با زارع، قائم مقام پرسپولیس، داشتم که در آن به توافق 

رسیدیم تا فوتسال پرسپولیس با قوت به کارش ادامه دهد. 
وي ادامه داد: در آن جلس��ه قرار ش��د تمام بدهي هاي پرسپولیس��ي ها 
پرداخت شود و براي این که بتوانیم در فصل آینده از حضور تماشاگر بهره 
ببریم، تیم را به شهرستان منتقل کنیم. در این میان سه پیشنهاد خوب از 
شهرستان هاي شیراز، سبزوار و مالیر و یک پیشنهاد هم دیروز از تهران شد، 
اما با توجه به تعداد تماشاگران در شهرستان ها عالقه مندیم پرسپولیس را 

به یکي از این سه شهر منتقل کنیم.

کنايه فردوسی پور
 به عمران زاده  

»اب��روی حنیف آس��یب دی��ده، نمی دانم چ��را ماس��ک بینی زده 
است؟«گزارشگر بازی استقالل و ش��هرداری تعجب کرده بود چرا 
حنیف عمرن زاده با ماس��ک بین��ی در زمین بازی م��ی کرد. عادل 
فردوسی پور در حاش��یه بازی استقالل و ش��هرداری تبریز، آن جا 
 که حنیف عمران زاده با ماس��کی بر صورت به می��دان آمد، گفت:

»نمی دانم چرا او این ماس��ک را به صورتش زده اس��ت.تا جایی که 
یادمان است ابروی او آسیب دیده بود، اما نمی دانم چرا ماسک بینی 

گذاشته است؟«

علی کريمی دو روز 
بعد از باخت سنگين 

تيمش مقابل تراکتور در 
تمرينات  پرسپوليس 

حاضر شد، در حالی که 
تی شرتی برتن داشت 

که روی آن با فونت بزرگ 
 نوشته شده بود:»من 

نمی ترسم.« وی در 
 تمرينات هم شرکت 

نکرد.

بوت، سنگربان بايرن، در 
ديدار شنبه  شب برابر 

اشتوتگارت برای آخرين 
بار با پيراهن بايرن به 

ميدان رفت.
عالوه بر او، در ديدارهای 

 اين هفته بازيکنانی
 از جمله رائول و ميشائيل 

 باالک نيز از 
باشگاه های خود  

خداحافظی می کنند.

 چهره فرانک ريبری، 
بازيکن تيم بايرن مونيخ 
در ديدار با رئال مادريد 

 اين قدر ترسناک
  بود که به اين 
 زودی از ذهن 

 هواداران اين تيم 
پاک نشود.

NO FEAR

ترسناک ترين بازيکن بايرن مونيخ

خداحافظی هانس يورگ بوت با باواريايی ها

عکس نوشت

 سیاست پنهان محمد رؤیانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در 
برخورد با کمیته انضباطی و تحویل ندادن مدارک به این کمیته 
باعث شد خوشبختانه حکم دیگری در مورد قهرمانی گیتی پسند 
صادر نش��ود و فعال تا همین امروز نام این تیم به عنوان نماینده 
ایران در سومین دوره رقابت های فوتسال جام باشگاه های آسیا 

به چشم بخورد. 
حتی عباس ترابیان، رییس کمیته فوتسال ایران، که بعد از حضور 
در برنامه نود و اختالفش با مدیرعامل باشگاه منصوری هنوز هم 
از سیاس��ت یکی به نعل و یکی به میخ استفاده می کند و به طور 
قطعی حاضر به پاسخگویی در مورد نحوه معرفی نماینده فوتسال 
 ایران به کنفدراس��یون فوتبال آس��یا  نیس��ت، در مصاحبه روز 
جمعه اش با خبر گزاری مهر گفت: هیچ باش��گاهی را به صورت 
رسمی به کنفدراس��یون فوتبال آس��یا معرفی نکرده ایم. آن چه 
AFC انجام داده، براس��اس گزارش مس��ابقاتی اس��ت که روی 
جدول مسابقات لیگ کش��ورهای مختلف ش��کل گرفته است. 
گیتی پسند، صرفنظر از مش��کالت و اتهاماتی که اعالم شده، از 

نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا قهرمان است.
 ما هم از آن جا که هنوز چیزی به صورت رس��می مبنی بر تبانی 

اعالم نش��ده اس��ت، پیش داوری نکردیم و باید دید روند کار در 
آینده چطور می شود. 

رئیس کمیته فوتس��ال از پاس��خ دادن به این س��ؤال که »آیا در 
صورت اثبات تبانی، باش��گاه گیتی پسند از مس��ابقات آسیایی 
حذف می ش��ود یا خیر؟«، خودداری کرد و گفت: من نمی توانم 

این مسأله را پیشگویی کنم.
اما گیتی پس��ند صرف نظر از اتفاقات موجود، در تدارک حضور 
قدرتمند در این مسابقات است و به گفته علی طاهری قرار است 
نام سرمربی این تیم در هفته جاری اعالم شود که به احتمال زیاد 
باز هم علی افضل روی نیمکت سرمربی گری این تیم می نشیند. 
گیتی پس��ند به عنوان ش��انس اول قهرمانی باید از تیرماه وارد 
عرصه رقابت با بقیه تیم های آس��یایی ش��ود. رقاب��ت هایی که 
بعد از قهرمانی تی��م فوالدماهان در اولی��ن دوره تیم منصوری 
قرچک در نگه داشتن جام در ایران ناکام ماند و جام را دودستی 
تحویل چش��م بادامی ها کرد. گیتی پسند به لحاظ حاشیه های 
موجود وظیفه س��نگین تری در این رقابت ها خواهد داشت چرا 
که کوچک ترین اش��تباه از س��وی آنان در ای��ن تورنمنت بیش 
از س��ایر تیم ها دیده می ش��ود و به نوعی آب در آسیاب دشمن 

 می ریزد .گیتی پسند  در فرصت بدس��ت آمده این بخت را دارد  
که دوباره نام ی��ک تیم ایرانی را بر بام قهرمانی فوتس��ال آس��یا 

حک کند.
براساس قرعه کشی انجام ش��ده، تیم گیتی پسنددر گروه اول  با 

تیم های ، تاسیون نام ویتنام، 
الریان قطر، یرموک کویت هم 
گروه اس��ت و تیم های ناگویا 
اوش��نز ژاپن، ج��ی اچ بانک 
تایلند، اردوس ازبکستان،آل 
اس��پرت لبنان  در گروه دو با 

یکدیگر رقابت می کنند.
 روی کاغذ تیم ژاپنِی قهرمان 
دوره گذش��ته خطرن��اک 
تری��ن حریف ب��رای نماینده 
ای��ران محس��وب می ش��ود. 
البته نباید از ن��ام الریان قطر 
هم در گروه گیتی پس��ند به 
س��ادگی عبور کرد که س��ال 
گذشته با استفاده از بازیکنان 
 کمکی ایرانی اش یعنی اصغر 
حس��ن زاده و محمد طاهری 
به مقام چهارم رسید و امسال 

به طور حتم دست یاری به س��وی منصوری و فوالد ماهان دراز 
می کند تا ش��اید از این طریق بتواند مقابل نماینده ایران قد علم 
کند که با توجه به رابطه ش��کر آب این دو باشگاه با گیتی پسند، 
دور از انتظار نیست که الریان در قالب تیمی کامال ایرانی در این 
مسابقات حضور یابد. در گروه گیتی پسند غیر از نماینده ویتنام 
که نقش باالبرن��ده تفاضل گل در این گ��روه را ایفا می کند، تیم 
یرموک کویت هم تیمی ناش��ناخته اس��ت که با توجه به  امتیاز 

میزبانی باید روی این تیم هم حساب ویژه ای باز کرد. 
اما در گروه دوم ب��ا حضور نمایندگان ژاپن، تایلند، ازبکس��تان و 
لبنان رقابت حس��اس تر است. گیتی پس��ند خوش شانس بود 
که در این گروه قرار نگرفت، ولی به ط��ور حتم باز هم بخت اول 
 قهرمانی را باید بین دو نماینده ایران و ژاپن دانس��ت. امیدواریم 
گیتی پس��ند، در صورتی که مش��کلی برای حض��ورش در این 
مسابقات ایجاد نشود، برای بار دوم عنوان قهرمانی این مسابقات 

را برای ایران به ارمغان بیاورد. 
پی نوشت: روز گذش��ته بازیکن تیم فوتس��ال  پرسپولیس در 
گفتگو با ف��ارس بار دیگر به پرونده تبانی در هفته آخر فوتس��ال 
تأکید کرد  و از طرفی در خبرها اعالم شد تیم فوتسال پرسپولیس 
که قرار بود منحل ش��ود، به یکی از ش��هرهای ایران منتقل می 
شود. حال باید دید این اتفاقات، چه سرنوشت و حکمی برای این 

پرونده کذایی  دارد.

آسيا  بخشيد، ترابيان نمی بخشد!

گیتی پسند سرانجام آسیایی شد

با وجود اين که هنوز شايعات و حرف و حديث فراوانی درباره اثبات تبانی در هفته پايانی ليگ برتر  مسعود 
فوتسال در فصل گذشته وجود دارد، نام تيم گيتی پسند به عنوان نماينده فوتسال ايران از سوی افشاری

کنفدراسيون فوتبال آسيا به رسميت شناخته شد تا با انجام قرعه کشی، اين تيم بعد از فوالد ماهان 
و شهيد منصوری، سومين نماينده فوتسال ايران باشد که حضور در اين مسابقات را تجربه می کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان گفت: انتقادي که به شرایط باشگاه ها دارم، 
مربوط به فدراس��یون و اتحادیه باشگاه ها نیس��ت، بلکه از 30 سال قبل وجود 
داشته و مسئوالن کالن کشور در دولت و مجلس باید آن را حل کنند. علیرضا 
رحیمي به جلسه اتحادیه مدیران لیگ برتر فوتبال اشاره کرد و گفت: من بحثي 
را در این جلسه مطرح کردم که از قدیم وجود داشته و هیچ وقت حل نشده است. 
بنده گفتم باید تعریف قانوني از جایگاه باشگاه  در ایران صورت گیرد. این مشکل 
از 30 سال قبل تاکنون وجود داشته و ارتباطي به این فدراسیون و این اتحادیه 
ندارد. وي گفت: مس��أله باید در دولت و مجلس حل ش��ود و مس��ئوالن کالن 

مملکتي برایش تعیین تکلیف کنند.
 اگر قرار است باشگاه ها دولتي باشند، تعریف قانوني از آن وجود داشته باشد و اگر 
هم باید خصوصي باشند، باز الزامات و تعریف هاي قانوني خود را دارد. فدراسیون 
مسئولیت مش��خص خودش را دارد و وظیفه اش تیمداري است. این مسأله را 

وزارت ورزش و جوانان باید پیگیري کند. 
رحیمي در واکنش به این که امیر عابدیني، مدیرعامل باشگاه داماش، دقایقي 
پس از صحبت هاي ش��ما جلس��ه را ترک کرد و به خبرنگاران گفت حل کردن 
مشکالت بیان شده دست این اعضا نیست، اظهار کرد: من هم همین را گفتم. 
وقتي صحبت کردم، روي س��خنم ب��ا عزیزمحمدي بود که ب��ه عنوان رییس 
اتحادیه باش��گاه ها که تمامي اعضایش حاضر بودند، درخواس��تي از مسئوالن 
کالن مملکتي و وزارت ورزش و جوانان داشته باشند تا تعریف قانوني از جایگاه 

باشگاه ها ارایه کنند.
 متأسفانه االن باشگاه ها هر کاري بخواهند مي توانند انجام دهند و چون تعریفي 
از جایگاه قانوني آنها وجود ندارد، کس��ي هم نمي تواند نسبت به عملکردشان 

انتقاد کند.
 تا وقتي این مشکل حل نشود اوضاع فوتبال و دغدغه هاي باشگاه ها همینطور 

باقي مي ماند و چیزي درست نمي شود. 
عضو هیأت رییسه فدراس��یون فوتبال در واکنش به انتقادهایي که این روزها 

از برخي جوانب نس��بت به فدراسیون مطرح اس��ت، گفت: ما جلساتمان را در 
هیأت رییس��ه، طبق روالي که از قبل برنامه ریزي ش��ده پیش مي بریم. ممکن 
است در این جلس��ات صحبت ها و انتقادهایي مطرح ش��ود و درخواست هایي 
از رییس فدراس��یون داش��ته باش��یم، اما س��خنگوي هیأت رییس��ه، مهدي 
 محمدنبي، دبیرکل فدراسیون است و قرار شده هر کدام از ما جداگانه نظراتمان 
را مطرح نکنیم. به طور مثال خود بنده نس��بت به عملکرد کمیته انضباطي در 
یکي از موارد انتقاد دارم و با استخدام دو وکیل خبره به فیفا هم شکایت کردیم. 
 وي درباره این که آیا پاسخ فیفا به شکایت شما تا پیش از پایان لیگ برتر اعالم 
مي شود، خاطرنشان کرد: براي ما فرقي نمي کند فیفا چه زمان جواب مي دهد. 
اصال سپاهان با اختالف 30 امتیاز قهرمان بشود یا نش��ود، هر زمان فیفا حکم 

دهد، قانون باید اجرا شود. 
رحیمي به سؤاالت مربوط به تیم سپاهان، قهرمان این فصل و برنامه اش براي 
فصل آینده پاسخ نداد و صحبت درباره بعضي از این موارد را به بعد از رقابت هاي 

لیگ برتر موکول کرد. 

گ�روه ورزش: ذوب آهن ب��از هم بفرم��ای صب��ا و نفت را برای رس��یدن ب��ه عنوان 
چهارم جدول و کس��ب س��همیه آس��یایی پس زد تا با رس��یدن به هفدهمین تساوی 
از مجموع 32 هفته برگزار ش��ده، در آس��تانه کس��ب رکوردی تاریخ��ی در لیگ برتر 
قرار گی��رد. فجر با رس��یدن به امتی��از 39 هرچند تا ح��دود زیادی از کابوس س��قوط 
 رهایی پی��دا کرده اس��ت، ول��ی تقاب��ل محمود ی��اوری و ش��اگرد س��ابقش، منصور 
ابراهیم زاده می توانس��ت یک��ی از جذابی��ت های لی��گ در این هفته باش��د که بازی 
 س��رد و کس��ل کننده هر دو تیم تماش��اگران را از دیدن این مس��ابقه پش��یمان کرد. 

ابراهیم زاده طبق روال هفته های قبل، از سیس��تم چرخشی 
برای دروازه تیمش اس��تفاده کرده بود تا گردان را بعد 
از مصاحب��ه دو روز قبلش راضی نگ��ه دارد. از طرف 
دیگر نام علی احمدی هم به سیاهه مصدومان ذوب 
آهن اضافه شده بود تا باز هم ذوب آهن با ترکیبی 

متفاوت وارد زمین حافظیه شیراز شود. 
شاید تنها نکته مثبت ذوب آهن در دو بازی 
گذش��ته را بتوان گل نخ��وردن این تیم در 
بازی ب��ا داماش و فجر دانس��ت که به طور 
طبیعی دو امتیاز را به حساب این تیم واریز 
کرده است. از طرف دیگر نقطه مقابل این 

داس��تان، بس��ته ماندن دروازه حریفان بود 
که ش��اید ریش��ه در تفکرات محافظه کارانه 
 بازیکن��ان ذوب آه��ن دارد. ش��اگردان 
ابراهیم زاده این روز ها دچار حالتی ش��ده 
اند که هیچ هدفی را نم��ی توان برای آنها 
متصور ش��د. به نظر می رسد همه دنبال 

 رس��یدن به خط پایانی لیگ یازدهم و خروج از این ش��رایط بالتکلیفی هس��تند. حتی 
ناکامی های چند هفته گذش��ته صبا و نفت هم نتوانس��ته تیم ابراهیم زاده را سر ذوق 

 بیاورد و هیچ تحرکی برای رس��یدن به رتبه چهارم جدول از جانب این تیم دیده 
نمی شود. البته از کیفیت نامناسب زمین حافظیه هم نباید گذشت که بازی 
روی زمین ذوب آه��ن را دچار اختالل کرده ب��ود و بازیکنان این تیم مجبور 
بودند با ارسال های مستقیم، سعی در رساندن توپ به خط حمله خودشان 

داشته باش��ند. در روزهایی که ایگور کاس��ترو دیگر فروغ گذشته را 
ندارد، بار اصلی خط حمل��ه ذوب آهن بر دوش محمد قاضی قرار 
گرفته، ولی مهاجم ملی پوش این تیم هم در خط حمله تنهاست 
و با وجود دوندگی ب��ی امانی که دارد، باز هم ب��ا قرار گرفتن در 
 حلق��ه محاصره مدافعان حری��ف فرصت گلزن��ی برایش ایجاد 
نمی ش��ود. قاضی در بازی با فجر دوبار موقعیت 
گلزنی برایش ایجاد ش��د؛ یک ب��ار در نیمه اول 
مدافع فج��ر فداکارانه دروازه تیم��ش را نجات 
داد و در مرتبه دوم، اش��تباه خود او باعث شد توپ راهی به 
دروازه پیدا نکند. ذوب آهن به طور حتم در این هفته دوباره 
 در بورس اخبار قرار می گیرد چون بازی یکش��نبه هفته 
آین��ده اش در ش��هرآورد اصفه��ان، نقش��ی مه��م و 

 تأثیرگ��ذار در تعیی��ن قهرم��ان لی��گ دارد. بای��د دی��د 
عکس العمل ابراهیم زاده نسبت به این مسابقه چه خواهد بود. 
آن هم از جانب تیمی که در هفته های گذشته به حداقل امتیاز 
راضی بوده و شاید با تساوی در شهرآورد اصفهان، هم رکورد 
کسب تساوی در لیگ را بشکند و هم سپاهان به کسب قهرمانی 

لیگ نزدیک تر شود. 

مديرعامل باشگاه سپاهان:

باحكم فیفا، قانون باید اجرا شود 
دو امتياز ديگر پريد              

خبری از فوت کوزه گری نبود!

فوتبال 

الريان قطر  امسال 
به به طور حتم 
دست ياری به 

سوی منصوری و 
فوالد ماهان دراز 

خواهد کرد تا شايد 
از اين طريق بتواند 

در مقابل نماينده 
ايران قد علم کند



چهرهیادداشت

خبرکوتاه

کسب دو سهمیه المپیک در کشتی 

می بریم تا روی استقاللی ها کم شود 
محسن بنگر، مدافع تیم فوتبال سپاهان 

اس��تقاللی ها هرچه دوس��ت دارند بگویند، چون ما هم چنان می بریم 
و روی آنه��ا کم می ش��ود. بازی خوب��ی بود، م��ا از این ب��ازی فقط برد 

توانس��تیم ه��م می خواس��تیم و خدا را ش��کر می کنم که 
بازی خوبی را ب��ه نمای��ش بگذاریم و هم 
ببریم.حیف شاهین است که به لیگ دسته 

اول س��قوط کند، زیرا تیم خیلی خوبی 
اس��ت. من تعجب می کنم که این تیم 
چرا در ای��ن رتبه از ج��دول رده بندی 

اس��ت و حاال برای بقا در لیگ تالش 
می کند. اشکالی ندارد، ما فقط به فکر 

بازی خودمان بودیم زیرا قهرمانی دس��ت خودمان 
است. فقط دیگر مدام دور هم جمع نشوند و نگویند 
س��پاهانی ها تبانی می کنند. آنها هرچه دوست دارند 

بگویند، چون ما هم چنان می بریم و روی 
آنها کم می شود.

همه با هم الهی....
جمشیدیان از بازی ضعیف پرسپولیس مقابل تراکتورسازی 
خیلی انتقاد کرده و کار آنها را زشت و ناجوانمردانه دانسته 
است. وی معتقد اس��ت آنها اگر برای نجات تیمشان بازی 
کنند و پرسپولیس را از خطر سقوط نجات دهند، بهتر از 
این است که به خاطر اس��تقالل و تراکتور این طور اعتبار 
تیمشان را زیر سؤال ببرند. جمش��یدیان در این مصاحبه 
آن قدر با سوز و گداز کار بازیکنان پرسپولیس را نهی کرده 
است که جگر هر بنی بشری آتش می گیرد! آدم دلش می 
خواد کمکش کند و محکم بزند به س��ینه و بگوید: »الهی 
خیر نبینی که می زاری چهارتا چهارتا گل بره تو دروازت. 
الهی رؤیانیان شناس��ایی تون کنه بندازتون بیرون بدون 
بازیکن شد. الهی به دسته یک س��قوط کنین، خودم بیام 
از لیگ جمعتون کنم. الهی س��ال دیگه تو لیست دنیزلی 
نباش��ید، خودم بیام واس��ه پرس��پولیس بازی کنم. الهی 

سپاهان قهرمان بشه تا جزتون دربیاد. الهی ....الهی....«

نزدیک سبد نرو
مه��ران ش��اهین طبع، س��رمربی تی��م پتروش��یمی بندر 
 ام��ام، ماهان��ی ه��ا را تهدید ک��رده ک��ه تالفی ش��عارها و 
ناداوری ها را در بازی سوم در ماهشهر جبران می کند. با این 
حساب رفتن ماهان به این شهر یک ریسک بزرگ است ولی 
از آن جایی که فدراسیون گوش��ش به این تهدیدها بدهکار 
نیس��ت، بهتر اس��ت ماهانی ها خیلی مراقب باشند و  حتی 
االمکان از ریباند، پرتاب های س��ه امتی��ازی و دو امتیازی 
 اس��تفاده نکنند و هرگز دنب��ال گرفتن خط��ا و پرتاب آزاد 
نباش��ند. همچنین بهتر اس��ت بابک نظافت زیاد در حوالی 
سبد پتروش��یمی نچرخد و از طرفی جواد داوری حتی اگر 
فرصت هم برایش فراهم ش��د، اقدام به پرتاب سه امتیازی 
 نکند و راش��اد اندرس��ون و ترنس لی��در هم ت��ا جایی که 
می توانند ص��ورت و فک و م��ک خ��ود را در نزدیک ترین 
فاصله ممکن نس��بت به آرنج و قوزک پ��ای بازیکنان پترو 
قرار دهند، مبادا بازیکنان پترو برای آس��یب رساندن به این 
عزیزان ذره ای اذیت ش��وند و این اتفاقات در کمال آرامش 
 و ب��دون مقاومت از س��وی بازیکنان ماهان انجام ش��ود. در 
غیر ای��ن صورت، با یک اش��اره مهران خان ه��واداران روی 
س��کو آن چنان ی��ک به ی��ک اعض��ای خان��واده بازیکنان 
 محترم ماهان را ش��روع به ش��مارش می کنند که ش��اید 
ماهانی ها خود برخ��ی از این عزی��زان را را به یاد نداش��ته 
باشند. ضمنا اگر داور کسی را در این دیدار دیسکالیفه کرد، 
خودش با زبان خودش از زمین خارج ش��ود وگرنه مقابل به 
مثل ماهش��هری ها خیلی با اصفهانی ها ف��رق دارد.حاال از 

ما گفتن بود...

رو به رو،آماده باش
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نایب قهرمان کشتی آزاد جهان دار فانی را وداع گفت

محمد فرهنگ دوست، دارنده یک مدال نقره و برنز کش��تی آزاد جهان و دارنده مدال نقره وزن 74 
کیلوگرم بازی های آسیایی بانکوک تایلند، روز گذش��ته پس از ماه ها بیماری در سن 66 سالگی به 

دیار باقی شتافت.

در هفته گذشته در س��ه بازی که یک پای آن فوتبال اسپانیا 
بود، این قدر بازی خ��وب و زیبا و روان دیدی��م که بهت زده و 
 متعجب ش��دیم از این که اگ��ر اینها فوتبال ب��ازی می کنند، 

تیم های فوتبال ما چه می کنند؟
پنجشنبه عصر که پرس��پولیس به اصطالح زلزله، رو به روی 
تراکتور، به دومین باخت متوال��ی اش با چهار گل تن داد، این 
پرسش چون پتک روی مغزمان فرود آمد که واقعا فوتبال ما با 

دنیای حرفه ای فوتبال چقدر فاصله دارد؟
 این که پرس��پولیس باخت، دلیل بر بازی زیبا و کم نظیر تیم 
تراکتورسازی یا اندیشه های خاص قلعه نویی نبود. تنها دلیل 

این باخت، بدبازی کردن قرمز پوشان پایتخت بود. 
بازی که در چه��ل و پنج دقیقه اول هیچ گلی در برنداش��ت و 
تماش��اگران را از بعد فنی اقناع نکرد. در نیم��ه دوم نیز چهار 
شوت باعث چهار گل برای تراکتورس��ازها شد که شوت های 
س��رکش و یا فنی نبودند و بی تجربگی معمارزاده و انس��جام 

نداشتن خط دفاعی تیم دنیزلی این گل ها را رقم زد.
 برای لمس بیش��تر ای��ن موضوع ک��ه فوتبال ما پرنوس��ان و 
غیر حرفه ای است، سراغ بازی استقالل برابر شهرداری تبریز 
می رویم؛ بازی س��رد و بی روحی که هیچ گلی در برنداشت و 

شاید بتوان گفت کند و کسل کننده هم بود.
آبی ها که برای رسیدن به رتبه دوم جدول نیازمند پیروزی با 
تفاضل گل باال بودند، آن قدر بی انگیزه و بی برنامه بازی کردند 
که صدای هوادارنش��ان را درآوردند. از طرف دیگر ش��اگردان 
مدیرروستا به تساوی بدون گل بیش��تر از هر نتیجه ای راضی 
بودند. به همین دلیل کم ترین تالش را برای رسیدن به دروازه 

رحمتی انجام دادند.
این دیدار چنان کند و سرد بود که صدای عادل فردوسی پور را 
گزارشگر مسابقه بود، درآورد: »نمی دانیم فوتبال اروپا خیلی 
سریع و تند است یا فوتبال ما زیادی کند. بازی دو تیم رئال و 
بایرن را به یاد بیاورید، چقدر سریع بود و اینجا همه چیز کند 

پیش می رود«.
مجری برنامه نود که هیچ گاه جز در برنام��ه اش لب به انتقاد 
و اعتراض نمی گش��ود، آن ق��در از دیدن بازی کس��ل کننده 
 ش��اگردان مظلومی خس��ته ش��ده بود که در حی��ن گزارش 

کنایه ها و متلک هایش را  نثار آبی پوشان کرد.
ش��اید در میان هجده تیم لیگ برتر بتوان قاعده کار سپاهان 
 و تا ح��دی ذوب آهن را از س��ایر تی��م ها جدا دانس��ت. البته 
ذوبی ها به دلیل اوضاع بد مالی نس��بت به سال های گذشته 

عملکرد ضعیف تری داشته اند، اما نباختن در ده بازی، گویای 
این مدعاست که روند ذوب آهن ثابت و کم نوسان بوده است.

اما باید به نحو دیگری به س��پاهان نگاه کنیم چراکه برخالف 
 پرسپولیس و اس��تقالل که عنوان تیم های بزرگ را به دوش 
می کش��ند، با کم ترین نوس��ان حرکت کرده و از زمان آمدن 

کرانچار و مرزبان به رش��د 
صع��ودی خود ادام��ه داده 

است.
در بین تیم های حال حاضر 
لیگ فوتبال به اصطالح برتر 
ایران، تنها سپاهان است که 
برایش فرق��ی نمی کند که 
حریفش چه نام و اعتباری 
دارد و مقاب��ل هم��ه  خوب 
 و روان و ب��ا برنام��ه ب��ازی 
م��ی کند. ای��ن تی��م برای 
رس��یدن به گل برنامه دارد 
و بازیکنان با مربیان هم دل 

هستند.
  خالصه این ک��ه بار فوتبال 
حرفه ای لیگ ای��ران را به 
دوش  می کشند؛کاری که 
از عهده  سرخابی ها خارج 

است و آنها پرنوسان و کم برنامه و متزلزل ظاهر می شوند؛ در 
یک بازی در اوج و در یک دیدار تا زیر صفر سقوط می کنند.

این لیگ و فوتبال ما تنها نام برت��ر را، همچون باری اضافه، به 
دوش می کشد و با دنیای حرفه ای  فاصله زیادی دارد. فوتبال 
حرفه ای یعنی همیش��ه در اوج باش��ی و در صورت شکست، 
ایستاده بمیری؛ کاری که بارسلونا در ال کالسیکو و دیدار برابر 
چلسی انجام داد؛ بیش از هش��تاد درصد مالکیت توپ و خلق 
موقعیت های زیاد گلزنی کار بزرگی اس��ت که شاگردان پپ 
گواردیوال در هر بازی انجام م��ی دهند و اگر هم در یک دیدار، 
شکست می خورند، بدون شک درآن فوق ستاره ظاهر شده اند.

آنها این قدر خوب بازی می کنند که تماشاگران و هوادارانشان 
بعد از واگذاری نتیجه، جایی برای گله و ش��کایت نمی بینند.

نمونه بارز این اتفاق شکس��ت تیم بارس��ا در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا بود که بازیکنانش، با وجود ارایه یک بازی زیبا و 
جذاب، راهی به فینال رقابت های این دوره پیدا نکردند و همه 
هواداران بارسا بعد از باخت و حذف، ایستاده تیمشان را تشویق 

کردند. اما در ایران قضیه کامال متفاوت است. 
کمت��ر تیمی پیدا می ش��ود که همیش��ه خوب ب��ازی کند و 
تماش��اگر را از دی��دن یک مس��ابقه فوتبال ج��ذاب و دیدنی 

سیراب کند.

خسته شده ایم

فوتبال حرفه ای یعنی باوجود شکست، ایستاده بمیری 

با آغاز دور نیمه نهایی جام باش�گاه های اروپا و برگزاری الکالس�یکوی اس�پانیا، چشم مان سمیه 
مسرور  مملو از دیدن فوتبال زیبا ش�د و در دور برگش�ت جام باش�گاه ها این زیبایی ب�ه حد کمال 

رسید. 

پرویز هادی، آزادکار وزن 120 کیلو و حبیب اهلل اخالقی، فرنگی کار 
وزن 84 کیلوگرم کش��ورمان با حضور در دیدار فین��ال رقابت های 

کشتی گزینشی چین، المپیکی شدند.

در انتظار شکستن رکورد جهان 
 نماین��ده وزنه برداری ایران در دس��ته 105 کیلوگرم در مس��ابقات 
وزنه برداری قهرمانی آس��یا به میزبان��ی کره جنوبی ام��روز به روی 
تخته می رود.  در ادامه چهل و سومین دوره رقابت های وزنه برداری 
قهرمانی آسیا، نواب نصیرش��الل امروز  و در فاصله یک روز مانده به 

پایان رقابت ها به مصاف حریفان خود می رود. 

محسن شادی المپیکی شد 
محسن ش��ادی، ملی پوش قایقرانی ایران، در ماده روئینگ تک نفره 
سنگین وزن مردان موفق به کسب سهمیه المپیک 2012 لندن شد. 
مسابقات کسب سهمیه المپیک روئینگ در قاره آسیا روز گذشته  با 
برگزاری رقابت های نیمه نهایی دنبال شد و محسن شادی در رقابت 
با حریفانی از اندونزی، هنگ کنگ، هند، ازبکستان و با زمان 7:09.84 
دقیقه از خط پایان گذشت و مقام دوم را کسب کرد و عالوه بر صعود 
به فینال A مسابقات برای دومین بار پیاپی جواز حضور در المپیک 
لندن را دریافت کرد. مسابقه فینال نیز امروز برگزار می شود و محسن 

شادی برای کسب عنوان اول به مصاف حریفان خود می شود. 

شکست خالدان،
 کار صعود ایران ناتمام ماند

شکست شاهین خالدان، تنیس باز اصفهانی، ناکامی ایران برای رسیدن به 
دسته دو رقابت های تنیس جام دیویس آسیا و اقیانوسیه را تکمیل کرد.

فوتبال حرفه ای 
یعنی همیشه در 

اوج باشی و در 
صورت شکست 
ایستاده بمیری. 

کاری که بارسلونا 
در ال کالسیکو و 

دیدار برابر چلسی 
انجام داد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده 
676 ش��عبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
به ش��ماره 5370/90 ش ح دوم له وحید مش��کاتی و علیه منصور آقایی ب��ه آدرس: اصفهان – خانه 
اصفهان – مجتمع تجاری 5 طبقه – مقابل مسجدالمحمود – پوشاک آریان بخواسته مطالبه بخشی از مبلغ 
محکوم به به مبلغ 17/480/000 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری اصفهان به مبلغ 17/480/000 ریال ارزیابی گردیده است جلسه مزایده ای را در 
تاریخ 91/2/27 ساعت 10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع درخیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران برگزار نمایند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 
10 درصد از هزینه کارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان 
واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده و مزایده از قیمت پایه شروع 
شده و اموال به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات 
اموال بدین شرح می باشد: تعداد 184 عدد پیراهن آستین کوتاه مردانه ایکس باکس به رنگ های مختلف 
که هر عدد توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 95/000 ریال کارشناسی گردیده که جمعاً به 

مبلغ 17/480/000 ریال ارزیابی گردیده است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
 

مزایده 
713 ش��عبه سوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به ش��ماره 4686/90 ش ح س��وم له مهدی ش��ریفی و علیه 1- حسین صفار اردکانی و 
علیه 2- ش��یرین صالح پور هر دو مجهول المکان  بخواس��ته مطالبه مبل��غ 36/473/540 ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه کارشناس��ی و نشر آگهی جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/2/26 
ساعت 10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران برگزار نمایند طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 
10 درصد از نظریه کارشناس��ی را به شماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
اصفهان واریز نموده در مزایده ش��رکت نمایند و قیمت مزایده از پایه ش��روع ش��ده و اموال به 
ش��خص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد شد 
و اموال که در پرونده اجرای توقیف گردیده است توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
)یک دس��تگاه کامیون کشنده دانگ فیک مدل 2007 به ش��ماره انتظامی 415ع75-ایران63 توط 
کارشناس رسمی دادگس��تری اصفهان 480/000/000 ریال کارشناس��ی گردیده است برگزار 
نماید و مش��خصات کامل کامیون بدین ش��رح می باش��د: کامیون موصوف پرونده اجرایی به 
ش��ماره انتظامی 415ع75- ایران63 به رنگ آبی نیلی معمولی و به شماره شاسی 573009321( 
که با توجه به س��ال س��اخت میزان کارکرد کاربری وضعیت اطاق بدنه و شاسی و شرایط فنی 
موتور گیریبکس و الستیک ها توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 480/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
733 کالس��ه پرونده: 2125/90ش14. ش��ماره دادنامه: 65. مرجع رس��یدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف. خواهان ها: 1- زهرا رس��ولی 2- محمدرضا رس��ولی هر دو به نشانی اصفهان خ 
24 متری دوم – کوچه س��ید الش��هداء – پالک 206. خواندگان: 1- محمد معنوی پوده به نشانی 
مجهول المکان. 2- قربان رس��ولی به نش��انی خ معراج – کوچه امامزاده – کوچه حافظ – پالک 
346. خواس��ته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمی به ش��ماره ثبت 15180/151 بخش 5 ثبت 
اصفهان به تعداد 3 دانگ از جمله 6 دانگ بانضمام مطلق خس��ارات مقوم به 50/000/000 ریال. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دع��وی خواهانهای فوق به طرفیت 1- محمد معنوی 
پوده 2- قربان رس��ولی به خواس��ته الزام به انتقال سند رسمی 3 دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 
15180/151 بخش 5 ثبت به شرح دادخواست تقدیمی که خواهانها اعالم می دارند طبق توافق در 
شعبه 21 دادگاه در محضر قاضی خوانده ردیف دوم حاضر شده که 3 دانگ از منزل مذکور به 
نام خواهانها هر کدام 1/5 دانگ انتقال دهد و الزام به انتقال سه دانگ پالک مذکور به نام خویش 
شده اند خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه مورخه 1391/1/15 حاضر نشده و الیحه ای 
تقدیم ننموده اند نظر به اس��تعالم واصله از اداره ثبت اس��ناد و امالک اصفهان به شماره الیحه 
673-90/12/6 ک��ه مالک را خوانده ردی��ف اول اعالم نموده و خوانده ردیف اول با دادن وکالت 
به شماره 5794-87/7/12 در دفترخانه 173 اصفهان به خوانده ردیف دوم شورا تسلسل ایادی 
را احراز و به اس��تناد مواد 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 
514 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ از پالک ثبتی 15180/151 بخش 5 ثبت را به نام خواهانها 
صادر و اعالم می نماید بهر یک از خواهانها 1/5 )یک و نیم دانگ میرسد( ضمنًا خوانده محکوم 
به پرداخت سی و شش هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعالم می نماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی که قابل واخواهی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ در این 
شعبه می باشد شورا نسبت به خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعالم می نمای��د قرار صادره حضوری و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
738 اجرای احکام شعبه 27 خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 900230 ج 27 له خانم 
شکوفه فاطمی با وکالت آقای مرتضی رحمتیان و علیه آقای علیرضا فاطمی به خواسته مطالبه مهریه در 
روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 ساعت 9 تا 10 در مکان اصفهان، خ نیکبخت، دادگستری کل، طبقه سوم، 
اتاق 345 جهت فروش مقدار 33/1 حبه مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 15201/4413 بخش 5 اصفهان 
به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی خ نیرو کوچه سجاد بن بست بی نام پ 27 که مشخصات و 
ارزیابی آن طبق نظر کارشناسی که مصون از تعرض طرفین مانده است و فعالً خالی از سکنه می باشد 
جلسه برگزار نماید. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده فرد یا افرادی می 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نمایند. طالبان خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از 
محل بازدید و با همراه داشتن 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. مشخصات و ارزیابی 
ملک طبق نظر کارشناس: محل مورد نظر ساختمانی است با قدمت حدود 30 ساله در یک طبقه به انضمام 
زیرزمین به گفته خواهان اعیانی آن جمعاً حدود 85 مترمربع زیربنا داردو اعیانی ساخته شده از مصالح 
آجر و سیمان و سقف تیرآهن و طاق ضربی، درب بیرونی پروفیل کف حیاط موزائیک- نما بیرونی سنگ 
و مشترکات آب و فاضالب- برق و گاز و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد. لذا با در نظر گرفتن 
ابعاد قواره و مساحت عرصه و موقعیت آن و نوع مصالح مصرفی و خالصه کلیه عوامل مؤثر در قضیه 
ارزش ششدانگ پالک مورد معرفی معادل 825/000/000 برآورد و اعالم می گردد که سهم محکوم علیه 

378/791/475 ریال می باشد. منصوری- مدیر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
739 اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 890014 
ج 27 له خانم میترا مظفری پور و علیه آقای مجید دادا به خواسته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای در روز 
چهارشنبه 91/2/27 ساعت 11 تا 12 در مکان اصفهان، خ نیکبخت، دادگستری کل، طبقه سوم، اتاق 345 
مبنی بر فروش مقدار 21 حبه مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 14458/563 بخش 5 ثبت اصفهان سم االرث 
عبدالوهاب دادا که مشخصات و ارزیابی آن طبق نظر کارشناسی که مصون از تعرض طرفین مانده است 
و فعالً در تصرف خوانده و مادر و برادر خوانده می باشد برگزار نماید. مزایده از قیمت ارزیابی شده 
توسط کارشناس شروع شده و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نمایند. 
طالبان خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از محل بازدید و با همراه داشتن 10 درصد قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. مشخصات و ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس: یک باب منزل مسکونی 
دو طبقه بانضمام انباری در زیرزمین که اعیانی آن جمعاً حدود 475 مترمربع زیربنا دارد و اعیانی ساخته 
شده با دیوارهای آجری باربر و نیم اسکلت فلزی و سقف تیرآهن و طاق ضربی آجری بدنه ها نقاشی و 
بعضاً گچ بری دربهای بیرونی آلومینیوم درب های داخلی چوبی نقاشی شده بانضمام چهارچوب فلزی- 
کف موزائیک و موکت فرش- آشپزخانه اپن با بدنه کاشی و کف موزائیک به انضمام کابینت و مشترکات 
آب و فاضالب و برق تکفاز و گاز روشن سیستم سرمایش کولر آبی است پالک اشاره شده دارای شش 
دانگ سند رسمی به شماره ملک 14458/563 که بنام عبدالوهاب دادا )پدر محکوم علیه( می باشد لذا با 
توجه به شرح و مراتب فوق و در نظر گرفتن ابعاد و قواره و مساحت عرصه و موقعیت آن و نوع مصالح 
مصرفی و خالصه کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش ششدانگ پالک 3/350/000/000 برآورد شد که 
میزان سهم محکوم علیه 977/083/333 ریال می باشد. آدرس ملک: اصفهان شرق خیابان رباط اول خ 
استاد رستم شیرازی کوچه گلستان بن بست الله پ 26 )کدپستی 13-8138997611(. منصوری- مدیر 

اجرای احکام شعبه 27 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ
740 شماره ابالغیه: 9110100350300300، ش��ماره پرونده: 9009980350301276، شماره بایگانی 
شعبه: 901276، خواهان بانک انصار دادخواستی به طرفیت خواندگان سمیه موسایی و محمدحسین 
ابدال تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9009980350301276 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/03/16 و ساعت 11:30 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

741 شماره ابالغیه: 9110100350300298، ش��ماره پرونده: 9009980350301275، شماره بایگانی 
ش��عبه: 901275، خواهان بانک انصار دادخواس��تی به طرفیت خواندگان صادق خانی علی اکبری و 
امیرحسین صحرایی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9009980350301275 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/16 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

742 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800568، ش��ماره پرونده: 8809980350800247، شماره بایگانی 
ش��عبه: 880247، خواهان ها طیبه جلوانی و ابراهیم جلوان��ی و بتول جلوانی و مریم جلوانی و طاهره 
جلوانی و مرتضی جلوانی و اسماعیل جلوانی و صدیقه جلوانی دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین 
حاج شریفی و رجبعلی حاج شریفی و محمود حاج شریفی و زهره حاج شریفی و شهین حاج شریفی و 
احمد حاج شریفی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 8809980350800247 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1391/03/23 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
748 آقای مهدی دهدش��تی دارای شناسنامه شماره 817 به شرح دادخواست به کالسه 444/91 ح 10 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی دهدشتی 
بشناسنامه 19152 در تاریخ 1390/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: سه فرزند پسر و دو دختر و یک عیال دائمی به اسامی زیر: 1- مهدی دهدشتی 
ش ش 817 )پس��ر متوفی(، 2- مرتضی دهدش��تی ش ش 53 )پسر متوفی(، 3- مجید دهدشتی ش ش 
1384 )پس��ر متوفی(، 4- محسن دهدشتی ش ش 702 )پس��ر متوفی(، 5- مهناز دهدشتی ش ش 165 
)دختر متوفی(، 6- مریم دهدش��تی ش ش 792 )دختر متوفی(، 7- عزت رش��تی زاده فرزند اسداله ش 
ش 630 )عیال متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار متهم
750 در پرونده کالس��ه 900584 ب 3 آقای هوش��نگ هارون الرشیدی فرزند نورعلی به اتهام جعل و 
استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف مدت 35 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خمینی ش��هر واقع در منظریه- بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم 
حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اظهار عقیده می نماید. ش��عبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب خمینی شهر
 

مزایده
753 دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )1080/89 اجرا( له آقای علی 
زینلیان علیه آقای امان اله هاشمی به خواسته مطالبه 25/662/330 ریال در نظر دارد یک فقره فیش حج 
تمتع به سند شماره 2065608 به شماره زائرین 1653279 با ودیعه ده میلیون ریال که در تاریخ 86/10/9 
ثبت نام کرده که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را معادل 22/000/000 ریال ارزیابی نموده را از 
طریق مزایده به فروش رساند. لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه 91/3/3 ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگس��تری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده 
به نشانی:- مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید می گردد. م الف/ 12215 مدیر و دادورز 

اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ
754 ش��ماره ابالغیه: 9110103633200376، ش��ماره پرونده: 9009983633200855، شماره بایگانی 
ش��عبه: 900873، خواهان آیت اله شابندری با وکالت آقای علی جزینی دادخواستی به طرفیت خوانده 
فرش��ید اس��ماعیلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی ش��هر نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی شهر- بلوار 
دانش��جو- بلوار پاسداران- روبروی بس��یج خواهران- مجتمع قضایی شماره یک ارجاع و به کالسه 
9009983633200855 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن چهارشنبه 1391/05/04 و ساعت 10:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف/ 12214 شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

 
ابالغ رأی

776 کالس��ه پرونده: 1673/90، شماره دادنامه: 41، مرجع رسیدگی: شعبه هشت شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حجت اله کیانی نشانی: اصفهان سه راه سیمین ابتدای خ سهروردی سمت راست شرکت 
کیان پالست، وکیل: علی شیرزاده فرزند اسماعیل نشانی: اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه اول ساختمان 
کاشی مرجان، خوانده: مهران رفیعی شفیق فرزند عبدالعلی نشانی: اصفهان خ مسجد لنبان فروشگاه نارون، 
خواس��ته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره سفته و مطلق خسارات 
قانونی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست حجت اله کیانی با وکالت علی شیرزاده به طرفیت مهران رفیعی شفیق به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 0325483 به انضمام خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
از طریق نشر آگهی روزنامه زاینده رود به شماره 711 وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و 36/000 ریال و هزینه های نشر آگهی به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر 
و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )90/9/21( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرک��زی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
777 شماره: 1196 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک معروف بعاشق حسین پالک شماره 154 
واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای مهدی ستوده فرزند مرحوم علی و غیره در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به 
علت اشتباه در آگهی قبلی تجدید گردیده اینک بنا به درخواست آقای محمدرضا جاللی وکیل نامبرده فوق 
الذکر و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1391/3/1 
رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م الف/ 31 فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

فقدان سند مالکیت
778 شماره: 936 آقای سید رسول داودی فرزند سید محمد باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود از ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 
1 واقع در سمیرم بخش ثبتی سمیرم که در صفحه 253 دفتر 25 امالک ذیل ثبت 4811 بنام آقای سید 

عزت اله داودی فرزند سید محمد ثبت و صادر گردیده و بعداً بموجب سند رسمی شماره 78/8/2-16640 5530
دفترخانه 6 سمیرم باو انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده بموجب سند 16641-78/8/2 دفتر 
6 سمیرم نزد بانک مسکن سمیرم رهن است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت بملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف/ 2484 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

اخطار اجرایی
784 ش��ماره: 660/90 به موجب رأی ش��ماره 1002 تاریخ 90/10/28 حوزه 24 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه شرکت بازرگانی آشکار آریانا نقش جهان با 
مدیریت حیدر شکاری فرزند محمود مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد 
هزار تومان در حق محکوم له منصور کریمی شهرکی نام پدر: علی نشانی محل اقامت: اصفهان خ باغ 
دریاچه پنجاه متر داخل س��مت چپ پالک 24 و محکوم له ملزم است پس از دریافت مبلغ مذکور الشه 
چک شماره 425872 عهده بانک ملی ایران را به محکوم علیه تحویل دهد. )همچنین پرداخت نیم عشر حق 
االجراء که برعهده محکوم علیه می باشد.( 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. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



چهره روزيادداشت

پنجمین کتاب کاريکاتور منتشر شد
گروه فرهنگ - مجموعه منتخب آثار پنجمین نمایشگاه ساالنه خانه 
 کاریکاتور اصفهان به صورت رنگی و دو زبانه )فارس��ی و انگلیس��ی ( در 
56 صفحه و در قطع جیبی منتشر شد. این مجموعه شامل 62 اثر منتخب 
از برترین آثار نمایشگاه ساالنه خانه کاریکاتور است که همزمان با مراسم 
اختتامیه این نمایش��گاه در روز یکشنبه، سوم اردیبهشت ماه در مجتمع 

فرهنگی هنری سوره اصفهان رونمایی شد.

 نمايشگاه عکس لبخند
 گشايش يافت

گروه فرهن�گ - خانه عکس حوزه هنری اس��تان اصفهان نمایش��گاه 
عکس آثارعلیرضاحس��ین زاده را با عنوان » لبخند اصفهان، فرایبورگ« 

برگزار می کند.
این نمایشگاه در س��اعت 17بعدازظهر روز پنج شنبه  هفتم اردیبهشت 
 ماه در خانه هنرمندان اصفهان واقع در پارک ایثارگران گشایش یافت و تا 

19 اردیبهشت ماه در همین مکان ادامه خواهد داشت.
نمایش��گاه »لبخند اصفهان، فرایبورگ« ش��امل 80 قطعه عکس های 
دیجیتال رنگی از اصفهان و فرایبورگ در کنار یکدیگر است که با توجه به 
 اهمیت گردشگری و باهدف نمایش آثار دیدنی اصفهان و فرایبورگ برگزار

 می شود.
این 80 عکس شامل 40 قطعه عکس کوچک پازلی با موضوع مردم و جامعه 

این دو شهر است و 40قطعه نیز به آثار معماری این دو شهر می پردازد.

 ترجمه صادرات است 
يا واردات؟

تجربه نش��ان داده پس از پیدایش هنر اس��ت که ترجمه را 
طبقه بندی ک��رده و تازمان تغیی��ر ذائقه هن��ری و پیدایی 
س��از و کاری دیگر، امکان تحلیل و نقد آن فراهم می آید. به 
عبارتی فالسفه تئوری های خود را بر مبنای داده هایی که در 
اختیاردارند بنیان می گذارند و برون داد نظریه های خود را به 
عنوان فلسفه ای جامع که در همه  سطوح هنری، اجتماعی و ... 
قابل طبقه بندی باشد، دسته بندی می کنند، اما آنچه در کشور 
ما و به تبع سیل ترجمه ها اتفاق افتاده آن هم پس از 30 یا 40 
سال از گذشتن دوره های ترجمه شده، موج هایی است که به 
راه افتاده است؛ موج هایی که هر یک مدعی تحول در ادبیات 
و شعر و پیش رو بودن شدند و مصداق کس��ی بودند  که اول 
پیراهن را خرید و سپس به دنبال تولد بچه یا بچه هایی رفت 
که اندازه  پیراهن باشند. این اشتباه تاریخی تا آنجا پیش رفت 
که حتی گریبان ادبیات کالسیک ما را هم گرفت. جویندگان 
فلسفه مدرن و پسامدرن برای اثبات نظریه های کج فهمیده  
خود ریشه های منطقی ادبیات خود را قطع کرده و به دنبال 
خالقیتی بودند که جه��ان ادبیات را دچار ش��گفتی کند و 
موجآب هایی مانند غزل خودکار، غزل پست مدرن، غزل ناب، 
شعر حرکت، شعر نامتعارف، شعر فراگفتار، عریانیسم کلمه و 
شعر گفتار که بسیاری از دوستان را هم در این ورطه ها گرفتار 
کرد ، فراهم شد. این در حالی است که مکاتب ادبی برآمده از 
دل یکدیگر، سعی در رهیافت های جدیدتری نسبت به گذشته 
خود داشته اند و یکسره منکر تمام داشته های پیشین نشده اند؛ 
کار بزرگی که نیما بر پایه های بنای استوار ادبیات کالسیک 
ایران بنیان نهاد. از طرف دیگر ای��ن تغییرات و وام خواهی ها 
به دلیل همگن س��ازی بنیان های مقص��د باذائقه زبان مبدأ 
شکل گرفته،  یعنی آنکه به قولی ایرانیزه شده اند و به جهتی 
بسیار مهم، بسترهای اجتماعی، فرهنگی و ... آماده پذیرش 
و خواهان چنین دگردیس��ی هایی بوده اند. برهمین اساس، 
شالوده های فلسفی، هنری و درسطح عمیق تری زبانشناسانه 
این تحوالت به عنوان تئوری های مبتنی بر ما به ازاهای بیرونی 
که همان تولید اثر است شکل گرفته و در خدمت اندیشه وران 
و پژوهشگران حوزه  کالم وفلسفه بوده و به صورت متدهای 
دانشگاهی از سوی نخبگان جامعه پذیرفته شده وکنش وران 
زبان را با چالش هایی روبرو س��اخته و سرانجام با پشتوانه ای 
قوی در سطح گویش وران رواج یافته است و به شکل روزآمد 
در تعیین مناسبات فرهنگی هنری و اقتصادی و سیاسی ایفای 
نقش نموده است؛ نقشی که اثر برآمده از آن نه اصالت پیش 
از ترجمه را داراست و نه در ایرانیزاسیون شدن و بومی سازی 

موفق عمل کرده است.

خبر

يادداشت
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انتقاد يك بازيگر به روايت كتاب دا

مالک سراج، بازیگر سریال هاي دفاع مقدسي گفت: هر کس یک کتاب را با ذهنیت خودش مي بیند، 
اما وقتي عده اي از بازیگران معروف، کتاب »دا « را مي خوانند، به نظرم در این صورت »دا« آن تأثیري 

که باید داشته باشد را نخواهد داشت. فرهنگ سازی مهم تر از 
قانونگذاری  است

محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای 
نگهبان

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حمایت از مالکیت فکری، ادبی 
و هنری بیشتر از قانون به نهادینه کردن فرهنگ احترام به حقوق مالکیت 
فکری در جامعه نیازمند اس��ت. محسن اس��ماعیلی در دومین همایش 
حمایت از مالکی��ت ادبی، هنری و حق��وق مرتبط تصری��ح کرد: چالش 
اصلی بخش مالکیت فکری در کشور ما نداش��تن قانون و بحث فقهی آن 
بود. این بحث ها امروز تمام ش��ده و حتی شنیده ایم که پیش نویس قانون 
جدید تا ح��دودی پیش رفته 
اس��ت، ولی تا وقتی که قانون 
جدید تصویب می شود ما فعال 
خأل قانونی نداری��م. وی ادامه 
داد: اطالعات کشورهای دیگر 
نیز نش��ان می دهد که مسأله 
نهادینه شدن احترام به حقوق 
مالکیت های فکری از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

این بی مهری البته در تاریخ هنر امری مسبوق به سابقه است، 
ولی اخیرا ابداعات و اختراعات اس��تادان و بزرگان موس��یقی 
اصیل به نوعی جریان تبدیل ش��ده؛ جریان��ی برای بهتر دیده 
شدن.   به همین دلیل مروری اجمالی و گذرا درخصوص قدمت 
و نه بدعت نی 9 س��وراخ می تواند نگره های مخالف آن زمان 
که توس��ط برخی بزرگان مطرح می شد و هنوز هم ادامه دارد 

را قدری تعدیل کند.  

داليل استاد پورآزاد برای ساختن آزاد نی 
1    استفاده از انگشتان بیکار برای نواختن برخی نتها که با 

استفاده از لب اجرا مي شوند. 
2    رها کردن ساز نی توس��ط برخی مبتدیان و گرایش به 
ساز دیگر به دلیل سخت بودن نوازندگي با ني شش سوراخ در 

ساختار نی شش سوراخ و دشواری نوازندگی.
3    تعمیر س��از نی خاندان چلپی های ترکیه - از نوادگان 

موالنا- که دارای هفت سوراخ است.
این که دالیل اس��تاد پورآزاد ب��رای ایجاد س��اختار جدید در 
س��از نی کافی و قانع کننده بوده یا نه و این که چ��را ابتکار از 
س��وی اس��اتید و معلمان برجس��ته نی نواز در آن زمان مورد 
قبول واقع نش��د! )با وجود این که قبل از ایشان بعضي اساتید 
تالش در جهت تغییر س��اختار نی ش��ش س��وراخ انجام داده 
بودند( جای بحث بس��یار دارد ک��ه هدف این مقال نیس��ت.

ولی آنچه ک��ه در اینجا مورد بحث و بررس��ی ق��رار مي گیرد، 
این اس��ت که تالش اس��تاد پورآزاد در جهت تعمیر ساختار 
نی، بدعت نب��وده و نوازندگي با نی 9 س��وراخ قدمتی دیرینه 
دارد. در واقع از تحقیق و بررسی اشعار شاعران بزرگ فارسی 
زبان )که بیش از هر س��ازی در اش��عار خود از ساز نی سخن 
گفته اند( که اش��عار موالنا جالل الدین محم��د و افضل الدین 
 خاقانی ش��روانی صریح ترین نمونه های آنان هستند، چنین 
 برمی آید که بسیاری از بزرگان ادب و شعر پارسی به صراحت 

درباره نی 9 سوراخ شعر س��روده اند و این نکته اثبات مي کند 
نی 9 سوراخ نه یک ابتکار و نوآوری بوده، بلکه در گذشته دور 

استفاده مي شده است. 
در تمامی اشعار به دست آمده، بیان شده که نی دارای 9 سوراخ 
 است که توس��ط ده انگشت )تشبیه و اس��تعاره از ده نگهبان، 
ده ترک، ده غ��الم، ده دای��گان، ده ماهی، ده خت��ن( نواخته 
 مي شده که در این حالت یک انگش��ت تکیه گاه نی مي شود و 
9 انگش��ت دیگر س��وراخ های نی را برای نوازندگی پوش��ش 

مي دهد. 
نتیجه اصلی که از این مبحث 
گرفته مي شود، این است که 
ایرادی که اساتید نی نواز به 
استاد پورآزاد مبنی بر ایجاد 
»بدعت« و دستکاری در ساز 
ن��ی گرفته ان��د، رد و اثبات 
مي ش��ود که نی 9 س��وراخ 
در حدود قرن ش��ش و هفت 
هج��ری نواخته مي ش��ده و 
خ��اص فرهنگ ای��ران بوده 
است و این که چرا بعدها نی 
شش سوراخ جایگزین شده 
و نواخت��ن آن رایج گش��ته، 
جای بررس��ی دارد.افزون بر 
این دالیل، یک پرسش دیگر 
به ذهن متبادر می ش��ود و 

آن، این که اگر ایده آزاد نی بدعت است، پس آیا اضافه کردن 
 سیم »چهار« سه تار توسط مش��تاق، سیم »شش« تار توسط 
درویش خان و تغییر شیوه نواختن نی با لب به نواختن با دندان 

و تغییرات در سازهای دیگر هم بدعت است؟
 در واق��ع نباید ی��ک روال تاریخ��ی را فراموش ک��رد؛ این که 
آالت موسیقی در گذر زمان تکامل می یابند و به همین دلیل 
 نباید با غرض ورزی یا ناآگاهی ب��ه طور کامل و بدون پژوهش 
 نی 9 س��وراخ را مطرود کرد، بلک��ه باید با اس��تفاده از کمک 
 اس��اتید نوازن��ده و س��ازنده ای��ن س��از و نیز پژوهش��گران 
موس��یقی، راه را برای پیش��رفت س��اختار نی ایران��ی و رفع 
نواق��ص آن باز کرد.آنچه ک��ه اهمیت دارد، پرداختن به س��از 
نی 9 سوراخ، بررسی بیشتر، رفع نواقص آن و پژوهش بر روی 
 آن اس��ت تا در مورد این س��از به نتیجه های س��ازنده و مفید

 دست یابیم.

نی 9 سوراخ ) آزاد نی ( بدعت نیست، قدمت است 

آالت موسیقی در گذر زمان تکمیل می شوند  

زهرا   درحدود 15 سال پیش مرحوم استاد هوشنگ پورآزاد که يکی از سازندگان برجسته ساز نی و 
همچنین از نوازندگان اين ساز بود پس از تالش های فراوان برای رفع نواقص نی شش سوراخ، آن رجايی

را به صورت کامل تر که دارای 9 سوراخ بود به محافل و اساتید موسیقی ارائه داد که از سوی بعضي 
 محاف�ل موس�یقی ب�ا اعتق�اد ب�ر اي�ن ک�ه کار ايش�ان بدع�ت و تخري�ب فرهنگ�ی اس�ت،

مورد بی مهری قرار گرفت. 

آالت موسیقی در 
گذر زمان تکامل 

می يابند و به همین 
 دلیل نبايد با 

غرض ورزی يا 
ناآگاهی به طور 

کامل و بدون 
 پژوهش 

نی 9 سوراخ را 
مطرود کرد
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تحدید حدود عمومی
887 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
س��میرم. پیرو آگهی نوبتی به موجب ماده 14 قانون ثبت اس��ناد و 
امالک تحدید حدود عمومی قس��متی از رقبات شهرس��تان سمیرم 

ذیاًل آگهی می گردد.
اول: ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:

1136- آقای هوشنگ پیرمرادیان فرزند ابوالقاسم و غیره ششدانگ 
یک قطعه زمین واقع در قصبه سمیرم.

1893- آق��ای محمد ص��ادق پیرمرادی��ان فرزند نورال��ه و غیره 
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قصبه سمیرم.

1900- آق��ای محمد ص��ادق پیرمرادی��ان فرزند نورال��ه و غیره 
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قصبه سمیرم.

1947- آق��ای محمد ص��ادق پیرمرادی��ان فرزند نورال��ه و غیره 
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قصبه سمیرم.

برای روز دوشنبه 1391/03/01
2194- آق��ای محمد ص��ادق پیرمرادی��ان فرزند نورال��ه و غیره 

ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قصبه سمیرم.
2195- آق��ای محمد ص��ادق پیرمرادی��ان فرزند نورال��ه و غیره 

ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قصبه سمیرم.
3502- خان��م س��کینه امیدی فرزند عبدالحمید شش��دانگ یک باب 

مغازه واقع در خیابان طالقانی.
7308- آقای محسن لهراسبی فرزند ناصر ششدانگ یک باب خانه 

واقع در خیابان شریعتی.
برای روز سه شنبه 1391/03/02

7309- آقای خیرات طغرائی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
واقع در خیابان مولوی سمیرم.

7310- آقای کریم امیدی فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب مغازه 
واقع در خیابان طالقانی.

7311- آقای عباس امیدی فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه 
واقع در خیابان شیخ مفید.

7312- آقای حمزه علی نادری فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب 
مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در میدان شهداء سمیرم.

برای روز چهارشنبه 1391/03/03
7313- آقای حمزه علی نادری فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب 

مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در میدان شهداء سمیرم.
7314- آقای حمزه علی نادری فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب 

مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در میدان شهداء سمیرم.
7315- آقای منصور افش��اری فرزند رمضان ششدانگ یک قطعه 

زمین و دو باب مغازه متصله واقع در محله خواجگان.
7316- خان��م صولت میرفتاح فرزند ولی اله شش��دانگ یک قطعه 

زمین محصور واقع در خیابان اردیبهشت
برای روز شنبه 1391/03/06

7317- آقای مهدی قلی س��امی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه 
زمین واقع در خیابان اردیبهشت

7318- آقای عبدالرس��ول صادقی فرزند امیر شش��دانگ یک باب 
خانه واقع در محله خواجگان سمیرم

7319- آق��ای آیت اله طغرائی فرزند روح اله شش��دانگ یک قطعه 
زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.

7320- آق��ای محمد اس��ماعیل رجائ��ی فرد فرزند محمدحس��ن 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام واقع در خیابان شریعتی.

برای روز یکشنبه 1391/03/07
7321- آقای حسین شجاعی فرزند فالمرز ششدانگ یک باب خانه 

واقع در محله خواجگان سمیرم.
7322- آقای عبداله صابری فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه زمین 

واقع در محله خواجگان سمیرم.
7323- آقای زیاد کرد هونجانی فرزند تقی ششدانگ یک باب خانه 

واقع در کوی خواجگان مشهور به باغ صابر.
7324- آق��ای ابراهیم صمصامی فرزند چنگیز شش��دانگ یک باب 

خانه واقع در محله خواجگان سمیرم.
برای روز دوشنبه 1391/03/08

7325- آقای حس��ین پیرمرادیان فرزند ملک حسین ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در صحرای قصبه سمیرم.

7326- آقای ابراهیم سمیرون زاده فرزند عقیل ششدانگ یک قطعه 
زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.

7327- آقای ابراهیم سمیرون زاده فرزند عقیل ششدانگ یک قطعه 
زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.

7328- آقای ابراهیم سمیرون زاده فرزند عقیل ششدانگ یک قطعه 
زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.

برای روز سه شنبه 1391/03/09
7329- آقای ابراهیم سمیرون زاده فرزند عقیل ششدانگ یک قطعه 

زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.
7330- آقای محمد جواد س��میرون زاده فرزند ابراهیم شش��دانگ 

یک قطعه زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.
7331- آق��ای عبدالحس��ین نادری س��میرمی فرزند عل��ی قربان 

ششدانگ یک قطعه زمین واقع در سمیرم مشهور به گل سفید.
7332- آقای اس��ماعیل بهرامیان فرزند خیرات ششدانگ یک باب 

خانه واقع در محله دلگر سمیرم.
برای روز چهارشنبه 1391/03/10

7333- آقای عبدالمجید طائی س��میرمی فرزند محمدرضا و غیره 
ششدانگ یک باب خانه واقع در خیابان قدس سمیرم.

7334- آقای اس��ماعیل آصفی فرزند ابراهیم شش��دانگ یک قطعه 
زمین محصور واقع در خیابان مولوی سمیرم کوچه سروش.

7335- آقای علیرضا سلمانیان فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب 
خانه واقع در محله کوشک سمیرم.

7336- خانم قمرجان نادری سمیرمی فرزند مصیب ششدانگ یک 
باب خانه واقع در خیابان قدس سمیرم.

برای روز سه شنبه 1391/03/16
7337- آقای سید محمد تقی داودی فرزند سید قنبرعلی ششدانگ 

یک قطعه زمین واقع در باغ موسمیرم.

7338- آقای موس��ی میرزائی فرزند راه علی و غیره ششدانگ یک 
باب خانه تحتانی و فوقانی واقع در محله خواجگان سمیرم.

7339- آق��ای نعم��ت اله نادری س��میرمی فرزند حس��ن و غیره 
ششدانگ یک قطعه باغ واقع در صحرای قصبه سمیرم.

7340- خانم اقدس آقایی سمیرمی فرزند حسین ششدانگ دو باب 
مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در خیابان هالل احمر سمیرم.

برای روز چهارشنبه 1391/03/17
دوم: ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواسحاق پالک 60 اصلی و 

فروعات ذیل:
303- آقای حیدر آقائی فرزند شمسعلی ششدانگ یک قطعه زمین.
304- آقای ایوب علی عباس��ی فرزند علی قیصر ششدانگ یک باب 

خانه.
305- آق��ای عبدالرضا آصفی فرزند فتح اله شش��دانگ یک قطعه 

زمین.
306- خانم سکینه آقائی سمیرمی فرزند خیراله ششدانگ یک باب 

خانه تحتانی و فوقانی.
307- آقای علیرضا طغرائی سمیرمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 

باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی.
برای روز شنبه 1391/03/20
308- آقای نصراله آصفی س��میرمی فرزند عبدالرسول ششدانگ 

یک باب خانه نیمه تمام.
309- آقای حسین محمدیان فرزند مهراب ششدانگ یک باب خانه.

310- آقای مهدی طائی فرزند خیراتعلی ششدانگ یک باب خانه.
311- آق��ای علی قربان آصفی فرزند قنبرعلی شش��دانگ یک باب 

خانه.
برای روز یکشنبه 1391/03/21
312- آقای ابراهیم آقائی فرزند ابوطالب ششدانگ یک قطعه زمین.
313- آقای ابراهیم آقائی فرزند ابوطالب ششدانگ یک قطعه زمین.
314- آقای ابراهیم آقائی فرزند ابوطالب ششدانگ یک قطعه زمین.

315- آقای ولی اله داودی س��میرمی فرزند مراد و غیره ششدانگ 
یک قطعه باغ.

برای روز دوشنبه 1391/03/22
سوم: ابنیه و امالک مزرعه چشمه زکی پالک 102 اصلی:

آقای الیاس سامی فرزند خلیل ششدانگ مزرعه چشمه زکی.
برای روز سه شنبه 1391/03/23
چهارم: ابنیه امالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات 

ذیل:
534- آقای حس��ین صابری فرزند عبدالرسول ششدانگ یک باب 

خانه.
539- آقای علی اصغر رشیدی فرزند غالمعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور.
540- خانم فاطمه ش��هبازی فرزند عطاءاله ششدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام.
برای روز چهارشنبه 1391/03/24
541- آقای روح ا... س��امی فرزند امیرحس��ین ششدانگ یک قطعه 

باغ.
542- آقای روح ا... س��امی فرزند امیرحس��ین ششدانگ یک قطعه 

باغ.
543- آقای غالمعلی س��امی فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه 

باغ.
برای روز شنبه 1391/03/27
چهارم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:

319- آقای کاموس نصرتی فرزند حس��ین ششدانگ یک باب خانه 
و مغازه متصله.

320- آقای قاسم فروتن فرزندحاج علی ششدانگ یک باب خانه.
321- آقای هوشنگ فروتن فرزند منوچهر ششدانگ یک باب خانه.
برای روز یکشنبه 1391/03/28

322- آقای علی حس��ین ش��فیعی فرزند سرتیپ ششدانگ یک باب 
خانه.

323- آقای علی خلیلی فرزند نصرت اله ششدانگ یک باب خانه.
ی��ک  خیرال��ه شش��دانگ  فرزن��د  کیان��ی  امرال��ه  آق��ای   -324 

باب خانه.
پنجم: ابنیه و امالک مزرعه ترس آباد پالک 128 اصلی و 

فروعات ذیل:
700- آقای علی اکبر ستوده فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه.
برای روز سه شنبه 1391/03/30
ششم: ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:

857- آقای امان اله جعفری فرزند مراد ششدانگ یک باب خانه.
برای روز چهارشنبه 1391/03/31

هفتم: ابنیه و امالک مزرعه سرچغا سفلی پالک 295 اصلی:
آق��ای علی پناهپ��وری فرزند منص��ور و غیره شش��دانگ مزرعه 

سرچغا سفلی پالک 295 اصلی:
روز شنبه 1391/04/03

در روزهای تعیین ش��ده به ترتیب از س��اعت 9 صب��ح به بعد در 
محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آمد. لذا به موج��ب ماده 14 قانون 
ثبت اس��ناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه 
ه��ر یک از صاحبان امالک یا نماین��ده قانونی آنها در موقع تحدید 
حدود در محل حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون ثبت اس��ناد 
و ام��الک ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد ش��د. اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک که در موقع 
تحدید ح��دود حاضر نبوده مطابق ماده 20 قانون مذکور از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس فقط تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی 
ثب��ت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره 
می بایست با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: روز یکشنبه 1391/02/10

م الف/ 2489 موسوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سمیرم
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نظام درجه بندی کجایی؟
نظام درجه بندی حلقه مفقوده ای 

اعظم 
رجبی

  
در تلویزیون ما به شمار می رود که 
تاکنون توجه کمی از سوی مدیران 
رسانه ملی به این امر شده و این کم توجهی در ماجراهایی مثل 
تقلید یک کودک از یک سریال در ماه رمضان، شکل تازه ای به 
خود گرفت؛ همان کودکی که خ��ود را دار زد تا تجربه روح 

شدن و مثل امیرحسین بودن را مرور کند. 
یک نظر این اس��ت که طبقات تولیدی برنامه ها براس��اس 
ماهیت، هزینه، نیرو و عناصری که به کار گرفته می ش��وند 
درجه بندی می شوند، البته هر شبکه ای برای خودش تعریف 
خاصی دارد؛ یعنی در حال حاضر شبکه یک شبکه عمومی 
است، شبکه دو برنامه کودک و پخش فیلم های سینمایی را 
به عهده دارد، شبکه سه خاص ورزش و جوانان است، شبکه 
چهار برای فرهیختگان و شبکه پنج هم شبکه استانی است، 
شش هم که شبکه خبر است، هفت شبکه آموزش و هشت 
هم شبکه قرآنی است و بقیه هم همین روال و روند را دارند.

ولی آیا این تعاریف که بیش��تر تعارف هستند، می توانند در 
بحث طبقه بن��دی برنامه ها کمکی به خان��واده ها بکنند؟ 
در تلویزیون ما اساس��ا درجه بندی سنی مرسوم نیست که 
هنگام پخش موظف باش��ند به صورت زیرنویس آن را اعالم 
کنند که برنامه در حال پخش برای چه سنینی قابل استفاده 
 اس��ت، به همین دلیل همه اعضای خانواده پای یک برنامه 

می نشینند و . . . 
این اتفاق بد و نادرست انگار باید همچنان ادامه داشته باشد، 
چون هنوز هم هیچ خب��ری از تغییر در برخ��ی نگره های 
سازمان نیست. شاید یک دلیلش به تولید برگردد و این که 
برنامه ساخته شده چه ویژگی هایی را باید داشته باشد و چه 
ویژگی هایی را  نباید؛ یعنی هم جنبه سرگرم کننده و جاذبه 
داشته باشد و هم از یک محتوایی برخوردار باشد که در نهایت 
باعث هدایت جامعه به سمت اهداف مورد نظر باشد. بدین 
ترتیب می توان با خیالی آسوده فرزند یا فرزندان را پای یک 
برنامه نشاند که با سؤال و ابهام، تیتراژ  پایانی آن را نگاه نکنند 

یا به سراغ انواع و اقسام شبکه های ماهواره ای نروند.
اتفاقا همه تهاجم از زمانی آغاز شد که دشمن رسانه ای ایران 
تصمصم گرفت با هدف گذاری و مش��خص کردن مخاطب 
خاص برنامه سازی کند، بنابراین صرف جاذبه و سرگرم کننده 
بودن سریال ها کافی نیس��ت و صرف آموزشی بودن بدون 
جاذبه هم ممکن است مخاطب نداش��ته باشد، لذا باید یک 
مجموعه عوامل و فاکتورهایی در تولیدات رسانه ملی مورد 
نظر قرار بگیرد و طبیعی است در درجه بندی این سریال ها، 
باید همه این متغیر ها یعنی کیفیت کار، جاذبه و پیام دار بودن 

تولیدات و سریال ها مد نظر قرار گیرد.

اکران خانگییادداشت

SMS 300006255

روبان قرمز

هفت

در هفت چه گذشت؟ 

 رویکرد برنامه هفت 
در سال سوم اعالم شد 

فریدون جیرانی تأکید کرد که از این به بع��د برنامه »هفت« مدافع 
تفکری اس��ت که مخالف دولتی ش��دن پخش، تولید و اندیش��ه در 
سینمای ایران اس��ت. مجری برنامه تلویزیونی »هفت« به مناسبت 
ورود این برنامه به س��ومین سال حیاتش، س��رمقاله ای را در ابتدای 
برنامه جمعه شب، هشتم اردیبهشت خواند که ضمن تشریح وضعیت 
موجود س��ینما و جناج بندی حاکم بر آن، مواضع ای��ن برنامه را هم 

روشن کرد.
 متن کامل  سرمقاله »هفت« به این شرح است:

 »دوساله شدیم. در آغاز سال سوم ابتدا از بینندگانی که همراه بودند 
یا همراه نبوده ان��د و به تدریج همراه ش��ده اند و بینندگانی که هنوز 

همراه نشده اند و ما را می بینند و نقد می کنند، ممنونیم.
 س��ینمای ایران االن گرفتار جناح بندی و دعواهای داخلی شده که 
این دعواها ریش��ه در دعواهای بزرگ تری دارد ک��ه دعوای دو تفکر 

است؛ تفکری که منتسب به دولت است و در کنار دولت است. 
تفکری که حاال مشخص شده از دولتی ش��دن تولید و پخش، کامال 
حمایت می کند و دنبال بازگشت به شیوه نظارت و ممیزی دهه شصت 
است؛ از خواندن کامل سناریو و کنترل دقیق و تفکری که مقابل این 
تفکر است و با دولتی شدن پخش، تولید و اندیشه و بازگشت به دهه 
شصت مخالف است و اصال خواهان کاهش تصدیگری دولت در عرصه 
سینماست و واگذاری اداره سینما به صنوف واقعی و نه صنوف جعلی.

 تا چند ماه اخیر »هفت« به طور مشخص و روشن، تفکر دوم را دنبال 
و از آن حمایت می کند و این راه را برای خوش آمد هیچ جریانی انجام 

نمی دهد، جز صالح سینما. 
ما از این پس به س��متی خواهیم رفت که در »هفت«، عقاید مختلف 
بتوانند با هم گفتگو کنند که گفتگو در فضای امروز، حالل مشکالت 
است. از گفتگو با هر اندیشه ای نهراسیم و به گفتگو مجال بدهیم که 

خود را نشان دهد.
»هف��ت« از این پس ضم��ن احترام کام��ل به عقای��د منتقدش، در 
جاهایی از منتقدش عذرخواهی خواهد کرد و نقد یک فیلم را به خاطر 
فیلمسازش و حضور وی در سینما را از برنامه نقد حذف خواهد کرد؛ 

آنجایی که اعتبار فیلمساز باالتر از نقد فیلم است.
 همین هفته به احترام مهرجویی 73 ساله و حضور مؤثرش در عرصه 
فیلمس��ازی و آثار خوب و تأثیرگذارش در تاریخ س��ینما، نقد فیلم 
را نخواهیم داشت و بیش��تر به جایگاه فیلمس��از خواهیم پرداخت. 
این به منزله حذف نقد فیلم نیس��ت. نقد فیلم در برنامه  »هفت« با 
حضور آقای فراس��تی جایگاه خودش را خواهد داشت و خواهد بود. 
البته همین ح��رف جیرانی واکنش مس��عود ده نمکی ، میهمان این 
هفته برنامه »هفت« را به دنبال داش��ت. میهمان��ی که ظاهرا همان 
روزجمعه دعوت ش��ده بود و به گفته خودش چون کس��ی نبود، با او 

تماس گرفته بودند. 

نخست وزیر انگليس یك سياستمدار 
کوته نظر است

رابرت ردف��ورد، کارگ��ردان سرش��ناس آمریکایي که ب��راي برگزاري 
جش��نواره  فیلم س��اندنس در لن��دن به س��ر مي برد، جیم��ز کامرون، 
 نخس��ت وزیر انگلیس را به کوته نظري و داش��تن دیدگاه سطح پایین 
در قبال صنعت فیلمس��ازي متهم کرد. دیوید کامرون به تازگی اظهار 
داشته که صنعت فیلم انگلس��تان باید بر روي فیلم هاي تجاري تمرکز 
داش��ته باش��د و همین اظهارات موج��ب انتقادهاي تن��د »پرچمدار 
فیلمسازي مستقل آمریکا« شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
 ردفورد درباره  سیاست هاي سینمایي نخست وزیر انگلیس گفت: شاید او 

 به ای��ن خاطر ای��ن حرف ها را 
زده ک��ه دچار مش��کل ش��ده 
 است و این واقعا کوته نظري او 
م��ن  مي ده��د.  نش��ان  را 
نمي خواه��م ای��ن صف��ت را 
 به او نس��بت ده��م، اما چنین 
تم��ام  ب��ه  راج��ع   نظ��ري 
هنرمندان در فیلمسازي اصال 

درست نیست. 
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جشنواره فيلم ازمير آغاز شد
جشنواره بین المللی فیلم ازمیرترکیه با ش��رکت 103 فیلم از 40 کشور از جمله 43 فیلم 
مستند و 2٥ فیلم بلند آغازشد. در پایان این جشنواره به برندگان جایزه »آرتمیس طالیی« 

اهدا می شود. 

 همواره فکرمان این ب��ود که مهرجویی هرچن��د فیلمی مثل 
»س��نتوری« دارد، ول��ی روزی می رس��د ک��ه دوب��اره همان 
داری��وش خودمان می ش��ود ب��ا فیلم های��ی که با پوس��ت و 
گوش��تمان حس��ش می کردیم، ول��ی »نارنجی پ��وش« ازآن 
فیلم هایی اس��ت ک��ه دلمان می خواه��د هر چ��ه زودتر تمام 
ش��ود تا اس��طوره مهرجوی��ی در ذهنمان حداق��ل مخدوش 
نش��ود وهم��ان قهرمان افس��انه ای روز ه��ای اوج��ش بماند.

 فیلم ه��ای مهرجویی هرچند ه��م که بد، اما همیش��ه هدفی 
پشتش داشت، چیزی را بیان می کرد و پایان فیلمش چکشی 
بود که حسن ختام پتک اول آن می ش��د؛ پتکی که بر سرمان 
 فرود می آم��د، از درون داغانمان می کرد و پ��س از آن مجبور 
بودیم تا انتهای فیلم بنشینیم و با قهرمان داستان یکی شویم 
 تا درکش کنیم، ام��ا در »نارنجی پوش« حت��ی در پیام فیلم و 
آن چ��ه که قص��ه در پ��ی بازگویی آن هس��ت نی��ز می مانیم. 
دیوانه بازی های حامد به��داد یا همان حامد آب��ان در جریان 

فیلم هیچ معنایی ندارد، حتی اگر خنده ای را هم بر لب بیاورد، 
خنده ای تلخ اس��ت بر افول س��تاره در حال انفجار س��ینمای 
مهرجویی. در بعضی از سکانس های فیلم ادا و اطوار های حامد 
بهداد چنان بی نظم و قاعده می شود که این گونه به مخاطب القا 
می کند که کارگردان به بازیگر گفته: »هر کاری دلت می خواهد 

جلو دوربین بکن و اگر خوب شد من کات می دهم.« 
 اس��تفاده مهرجوی��ی از س��تاره های متع��دد نی��ز مبث��ی 
خنده دار اس��ت. واقعا اگر قرار ب��ود طناز طباطبای��ی و میترا 
 حجار چنین نقش های دم دس��تی و به تعبیری نا پخته را بازی 
 کنند، چ��ه ضرورت��ی داش��ت ک��ه از آنها اس��تفاده ش��ود؟ 
واقع��ا این س��تاره ها در جریان فیل��م چه حرفی ب��رای گفتن 
داش��تند؟ به نظر می رس��د مهرجویی نیز چون تهیه کننده ای 
ش��ده که وقت��ی می بینند فیلمش��ان فیلمنامه خوب��ی ندارد 
و کاری درس��ت و حس��ابی از آب درنمی آی��د، ب��ه س��راغ 
س��تارگان م��ی رود و آنه��ا را بر پ��رده م��ی آورد ت��ا حداقل 

 ب��ه لط��ف چن��د س��تاره، فیلمی ب��ا مخاط��ب عامه پس��ند
 را تدارک ببین��د و حداقل موجبات خوش��حالی مخاطبانی را 
فراهم کند که عش��ق این را دارند که بازیگر محبوبش��ان را بر 

پرده ببینند.
انتظ��ار این ک��ه مهرجویی هم��واره فیلم هایی مث��ل »گاو« و 
»هامون« بس��ازد، انتظار گزافی اس��ت. تمام��ی کارگردانان 
خوب جهان و نه فقط ای��ران، در پرونده کاریش��ان فیلم های 
ضعیف و قوی دارند و بعید نیس��ت که از خیلی  نام های بزرگ 
امروز که فیلمش��ان به خاطر خوش س��اختی بی��ن مخاطبان 
و منتقدان مطرح اس��ت در س��ال های آین��ده فیلم های بدی 
بسازند، اما حقیقت آن اس��ت که برخی از چهره ها به شاخص 
زمان خود تبدیل می ش��وند.بیضایی، تقوایی، مهرجویی و... از 

شاخص های سینمای ایران 
هستند؛ شاخص هایی که یک 
دوره از سینمای ایران با آنها 
معنا می شود. کارگردانانی که 
اگر فیلم بد بسازند، این روند 
تا جایی قابل تحمل است و از 
آن به بعد توهینی اس��ت که 
خودشان به سینمای خود و 

سابقه کاریشان می کنند.
فیلمی که بتوان از اواسط آن 
از سالن بیرون رفت و گشتی 
زد و برگشت و هیچ چیز را از 
دست نداد شایسته سینمای 
مهرجویی نیست و مخاطبش 

را راضی نمی کند.
آن چه به اث��ر آخر مهرجویی 
اعتبار داده، فقط نام اوست؛ 
همین و ب��س. در حدی که 
می توان ادع��ا کرد بازیگرانی 
که جلوی دوربی��ن او با این 
وضعیت و حفره های فیلمنامه 

قرارگرفته اند، بی ش��ک به اعتب��ار این نام ب��وده، وگرنه نقش 
کلیشه ای لیال حاتمی در این فیلم، این قدر بد از آب درآمده که 
باید از این بازیگر پرسید که آیا فیلمنامه را خوانده و بازی در آن 
را پذیرفته یا فقط وقتی دیده نام مهرجویی بر تارک آن است، بی 

اختیار قبول کرده و جلوی دوربین او حاضر شده؟
 نمی دانم ب��ا دیدن ای��ن فیلم چ��را ب��ی اختیار یاد داس��تان 
»کباب غاز«محمدعلی جمال زاده افتادم. چیزی که دوس��ت 
نداش��تم بگویم، ولی گفتنش خالی ازحقیقت نیس��ت؛ آقای 

مهرجویی! به نظر می رسد در فیلمسازی واترقیده اید. 

درباره فيلم نارنجی پوش 

آقای مهرجویی! وا ترقيده اید

مهرجوی�ی کيس�ت؟ کارگردان�ی ک�ه »گاو«ش اوج تنهایی یك انس�ان را نش�انمان داد، با  گروه 
»اجاره نشين ها« معادالتمان درمورد زندگی را به هم ریخت و حتی هر چند ابتر و بد ساخت، فرهنگ

اما با تك اپيزودی که در »طهران تهران« برایمان به ارمغان آورد، در گوشمان نجوا کرد که هنوز 
خوبی و مهربانی در دل مردم شهر های بزرگ که تنشان زیر چرخ اقتصاد خرد شده وجود دارد و »هامون«ش نيز 
جای خود را دارد، ولی واقعا مهرجویی با چه تصوری »نارنجی پوش« را ساخته؟ چه چيزی را می خواسته ثابت کند؟ 

آتوپيایش برای ساخت این فيلم چه بوده و به قول دوستان، خب که چی؟

آن چه به اثر آخر 
مهرجویی اعتبار 

داده، فقط نام 
اوست؛ همين 

و بس. در حدی 
که می توان ادعا 

کرد بازیگرانی که 
جلوی دوربين او 
با این وضعيت و 

حفره های فيلمنامه 
 قرارگرفته اند، 

بی شك به اعتبار 
این نام بوده

با انتشار اولین پوستر رسمی فیلم »جانگوی   رها شده« دوباره بحث 
گروه 
در مورد »وسترن اس��پاگتی« تارانتینو بر سر زبان ها افتاده است؛ فرهنگ

فیلمی ک��ه هنوز فیلمب��رداری آن ادام��ه دارد و مثل همیش��ه با 
کاریزمای سینمایی تارانتینو و پروپاگاندای هالیوودی همراه بوده است. به همین دلیل بد 

نیست نمونه هایی از پوستر این فیلم را مرورکنیم. 

تارانتينو آغاز می کند

طرح مينی سریال تصویب شد 
حجت قاسم زاده اصل از تولید سریال های پنج قسمتی در سیمافیلم در 
قالب طرح تازه ای به نام مینی سریال خبر داد. قاسم زاده اصل با اعالم این 
مطلب به مهر گفت: مینی سریال،  آثار پنج قسمتی هستند که به صورت 
هفتگی در پنج قسمت 40 دقیقه ای روی آنتن می روند. به این شکل که 
شنبه آغاز ش��ده و چهارشنبه به پایان می رس��ند. در انتهای هفته نیز در 
قالب یک تله فیلم پخش می ش��وند. وی افزود: اکنون گروه نویسندگان 
 مشغول نگارش متن  سریال ها هس��تند. به این ترتیب که حسین مهکام 
مینی س��ریال پنج ش��ب، رویا غفاری- راز، حمید گرشاس��بی -زندگی 
شیرین،  حجت بکائیان- فراری، مهدی کیا - قلب، نادر وحید- خانه تکانی، 
مهیار طهماسبی - کیک تولد را می نویسند و من مینی سریال »نیش و 
سکوت« را می نویسیم. این کارگردان اواخر تابستان را زمان آغاز ساخت 
این فیلمنامه ها اعالم و اظهار کرد: سه سال بود که دنبال به ثمر رسیدن 
 این ماجرا بودم تا این که ش��هریور ماه با س��یمافیلم به توافق رسیدیم. از 
دی ماه کار نگارش آغاز شد و اکنون همه قسمت های یک تا سه را نوشته اند. 
چندی پیش نیز با گروه نویسندگان جلسه مفصلی داشتیم. قاسم زاده با 
انتقاد نسبت به فضای رایج سریال ها،  تصریح کرد: مجموعه های تلویزیونی 
اکثرا دارای قصه های الغری هستند که هر قسمت آن در یک جمله خالصه 
می شود. اما ما سعی کرده ایم در طرح تازه ای که ممکن است نام آن به دلیل 
فارسی نبودن مینی سریال به »قصه شب« یا »داستان هفته« تغییر پیدا 
کند، قصه های پروپیمانی با موضوعات خوب داشته باشیم و این موضوع 
فضای سریال سازی را تحت تأثیر قرار می دهد. وی در پاسخ به این که این 
22 مجموعه پنج قسمتی را چه کسی کارگردانی می کند، گفت: احتماال 

کارگردانی اکثر آنها را خودم بر عهده بگیرم. 

اصفهانی ها فيلم سه بعدی می سازند 
گروه فرهنگ - علی عطشانی، کارگردان جوان اصفهانی که با سینمایی 
»دموکراسی تو روز روشن« و »تلفن همراه رییس جمهور« معرفی شد، 
مشغول ساخت اولین فیلم سه بعدی ایران اس��ت. وی درباره تولید این 
فیلم برای توزیع در ش��بکه خانگی نمایش گفت: »آقای الف« توس��ط 
امیرعلی محسنین نوشته شده بود، قصد داشتیم در حوزه سینما قبل از 
فیلم »طلبه« آن را بسازیم. عطشانی ادامه داد: مقدمات کار را فراهم کرده 
بودیم تا برای دریافت پروانه س��اخت ارایه کنیم، اما بعد از این اتفاقاتی 
که در حوزه توزیع و نمایش فیلم ها افتاد، احس��اس کردیم ممکن است 
موقعیت خوبی برای ساخت فیلم در سینما نباشد . این کارگردان گفت: 
سرمایه گذاری هم که قرار بود این کار را انجام بدهد برایش سؤال پیش 
آمد و دچار تردید شد که چه ضمانتی برای اکران فیلم وجود خواهد شد. 
ما تصمیم گرفتیم این کار را که اتفاقات خوبی هم قرار است برایش بیفتد، 
با یک شرایط جدید به صورت ویدئو در بازار عرضه کنیم. عطشانی درادامه 
گفت: عالوه بر نسخه DVD فیلم، یک عینک سه بعدی هم با فیلم ارایه 
خواهد شد، زیرا سکانس هایی از فیلم به  صورت سه بعدی آماده می شود 
و این سکانس ها به گونه ای طراحی شده اس��ت که بدون تلویزیون های 
LED یا LCD قابل نمایش نخواهد بود و با عینک روی پکیج قابل دیدن 
خواهد بود. وی درباره نحوه تبلیغات فیلمی که هنوز ساخته نشده است، 
توضیح داد: تبلیغات را ما شروع نمی کنیم، ش��رکت ویدئو رسانه وقتی 
فهمید فیلم قرار بوده است یک فیلم سینمایی باشد و در جریان فیلمنامه و 
پتانسیل موجود در آن قرار گرفت، تصمیم گرفت به صورت حرفه ای عمل 
کند و تبلیغات را همزمان با تصویربرداری آغاز کند. فیلمنامه عالوه بر بار 

معنوی اش، طنز است و کشش مناسبی دارد. 

پایان سعادت آباد سعادتمند نبود 
مازیار میری، کارگردان فیلم سینمایی »س��عادت آباد« حذف سکانس 
پایانی این فیلم را نوعی انتقام گیری از او و همایون اسعدیان، تهیه کننده 
 فیلم می داند. این کارگردان مش��کل فیلم» س��عادت آب��اد« را ممیزی 
نمی داند و می گوید: اتفاقی که در مورد فیلم ما افت��اد ممیزی نبود و در 
هیچ چارت قانونی و تعریف شده ای هم نیست. او معتقد است که دوستان 
سازمان س��ینمایی پس از صحبت های صنفی او  و همایون اسعدیان به 
دنبال انتقام جویی و تالفی بودند و در نهایت این کار را کردند. اشاره میری 
به صحبت های همایون اسعدیان در نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم فجر 
سال گذشته است؛ آنجا که اسعدیان به عنوان کارگردان فیلم »بوسیدن 
روی ماه« مقابل خبرنگاران نشس��ت و گالیه های صنفی اش را در مورد 
برخورد با خانه سینما بیان کرد.این در حالی است که علیرضا سجادپور، 
مدیرکل اداره نظارت و ارزش��یابی سازمان سینمایی می گوید که ما هیچ 
تصمیمی در مورد این فیلم نگرفته ایم. به گفته او ، این امر مربوط به اداره 
کل همکاری های سمعی بصری و نمایش خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است و به اداره تحت امر او ارتباطی ندارد. کارگردان فیلم »پاداش 
سکوت« در مورد دالیل موافقتش با حذف پایان فیلم می گوید: از آنجایی 
که سرمایه ساخت فیلم »سعادت آباد« خصوصی بود، برای ورود این فیلم 
به شبکه نمایش خانگی مجبور بودیم تا حدی از مواضع خود کوتاه بیاییم. 
فیلم »سعادت آباد« پس از فیلم های »ورود آقایان ممنوع« رامبد جوان، 
»اخراجی ها 3« مسعود ده نمکی، »جدایی نادر از سیمین« اصغر فرهادی 
و »ش��یش و بش« بهمن گودرزی، پنجمین فیلم پر فروش سال گذشته 
بود. مهناز افشار هم برای بازی در این فیلم توانست سیمرغ نقش مکمل 

جشنواره بیست و نهم فجر را به دست آورد.  

Top Tenقاب کوچکجشنواره
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امام علی )ع( :
همانا تزکیه و پاک شدن نفس، به وسیله علم و عمل است.

باید شبهات را رفع کرد
 جاهای��ی ک��ه مس��أله ای عموم��ی مطرح ش��ده اس��ت و ب��رای مردم 
شبهه ای پیش آمده، اگر این شبهه را جواب ندهیم و صدایش را در نیاوریم 
اشتباه کرده ایم. اتفاقا نیاز است مردم مطلع شوند. یکی از قصورهایی که 
ما داریم این است که بعضی از مسائل داخلی نهاد روحانیت را برای مردم 
درست تعریف نکرده ایم. امام در منشور روحانیت یکی از بحث های جدی  
که دارند، بحث تبیین وضعیت انقالب و نظ��ام در جنگ تحمیلی و رفع 
برخی شبهات از آن است. این شبهات امروز بیشتر از هر زمان دیگری وجود 
دارد. اصال نمی توانیم بگوییم یک چیزی بوده و گفته و رفته و تمام شده 
است. اتفاقا اگر از این غافل بشویم میدان به شبهه افکنی و تفرقه افکنی 
دشمن داده ایم. جواب این شبهه افکنی این جاست که وظیفه نسل جوان 
انقالبی اس��ت که اگر صحبت های آن موقع امام را درک نکرده است، به 
بازخوانی نهضت امام و فرمایشات ایشان، از همان اول بپردازند. نسلی که از 
والیت فقیه دم می زند، سخنان آقا را از زمان آغاز رهبری و بلکه قبل از آن 
باید مورد تأمل قرار دهد تا شخصیت ایشان را درست درک کنند. یکی از 
شبهات درمورد نحوه زندگی طالب است. امروزه با قاطعیت می توان گفت 
اگر میانگین درآمد و س��طوح و نوع زندگی طبقات مختلف اجتماعی را 
بررسی کنیم، روحانیت و طالب به طور میانگین، جزو اقشار ضعیف مردم 
به لحاظ سطح زندگی قرار می گیرند. اگراستثناها را کنار بگذاریم، معموال 
اینطور است، اما این مسأله در میان مردم خوب جا نیفتاده. در برنامه های 
تلویزیونی و سریال ها و مجموعه های مستند و ... می بینید جایی نیست که 
مسائل داخلی روحانیان مطرح شود.چون این تصور در مسئوالن است که 
این مسائل نباید به صورت عمومی مطرح شود. نتیجه این می شود که وقتی 
مردم دو تا استثنا ببینند، احساس می کنند روحانیت جزو اقشار پردرآمد 
و باالی جامعه، با زندگی اشرافی و رفاه اجتماعی باالست. در حالی که یک 
روحانی یا طلبه یا امام جماعت مسجد، در برآوردن نیازهای اولیه زندگی 
خود دچار مشکل اس��ت، ولی آبرو داری می کند و شاید از افراد متوسط 

عادی جامعه هم سطح زندگی اش پائین تر باشد.

ماشین هایی که در ترافیک نمی مانند
 به تازگی ش��رکت هون��دا تغییرات��ی در سیس��تم جهت یابی  

ماشین ها ایجاد کرده است که می تواند شما را از گیر کردن در 
ترافیک های بی مورد نجات دهد. این دستگاه با قدرتی که دارد 
به شما می گوید آیا ممکن است جلوتر از ش��ما ترافیک ایجاد 
شود یا خیر و سپس شما را به محل دیگری راهنمایی می کند.

 در سال 2007 تحقیقاتی در دانش��گاه اکستر نشان داد بیشتر 
ترافیک های س��نگین به علت های بی مورد ایجاد می ش��وند 
و همیش��ه دلیلی مانند تصادف وجود ندارد. تنها ممکن است 
یک خودرو ترمز کند، به همین ترتیب ماش��ین های دیگر نیز 
سرعتشان کم می شود و ترافیک های بی مورد ایجاد می شود.

هوندا برای اولین بار سیس��تمی ایجاد کرده است که به کمک 
آن نحوه رانندگی ماشین های دیگر را شناسایی می کند و اگر 
احتمال وجود ترافیک باشد، به شما راه دیگری را نشان می دهد تا در ترافیک روان به حرکت تان ادامه دهید. 
 این سیس��تم، نحوه گاز دادن و ترمز گرفتن ماش��ین های دیگری که در خط ش��ما حضور دارند را بررسی 

می کند و آنهایی را که احتمال ایجاد ترافیک دارند، شناسایی می کند.
 هوندا اعالم کرده اس��ت قصد دارد تا این سیس��تم را گس��ترش دهد. این باعث می ش��ود مقدار بیشتر از 

ترافیک ها از بین بروند. این سیستم امسال وارد بازار می شود.

عکاسی با دوربین 2/3 میلیارد پیکسلی 
دانشمندان آزمایشگاه ملی ش��تاب دهنده ها در آمریکا سرگرم 
 تکمیل تلس��کوپی هس��تند که گفته می شود گس��ترده ترین، 
سریع ترین و ژرف ترین چشم اندازی را که تاکنون از آسمان شب 

ثبت شده  است، در برابر دیدگان آدمی به نمایش می گذارد.
این ش��گفتی به لطف دوربین دیجیتال 3/2 میلیارد پیکس��لی 
اتفاق می افت��د که همه چش��م اندازهای آس��مانی را به صورت 
 هفتگی کاوش کرده و اطالعات نجومی بی سابقه ای را در اختیار 
می گ��ذارد که هر س��ال حجم حافظ��ه ای برابر ش��ش میلیون 
گیگابایت را اش��غال می کند. ابعاد تصاویر این دوربین عکاس��ی 
کیهانی را می توان با 800 هزار عکسی مقایسه کرد که هر شب با 
یک دوربین دیجیتال معمولی 8 مگاپیکسلی گرفته شود. با این 
 تفاوت که کیفیت عکس های این دوربین بس��یار بیش��تر بوده و 

 کاربرده��ای علم��ی دارد. از ای��ن رهگ��ذر، عک��س ه��ای پیوس��ته ای ب��ا عم��ق می��دان ژرف از 
چش��م اندازهای کیهان��ی گرفته می ش��ود که احتم��اال به آدم��ی کمک م��ی کند برای پرس��ش های 
 مه��م و دیرینه خ��ود درباره ماهی��ت »ان��رژی و مواد تاری��ک« پاس��خی یافته و نی��ز راه ب��رای مطالعه 
س��یارک ها، اجرام کمربند کوئیپر، س��اختار کشهکش��انی که در آن قرار داریم و دیگر قلمروهای فیزیک 
 نجومی و بنیادی هموار می ش��ود. ای��ن دوربین دیجیتال ش��گفت انگیز نجومی از کنار ه��م قرار گرفتن 

189 حسگر و سه هزار کیلو تجهیزات دیگر در فضایی بی اندازه کوچک پدید آمده است.
 به گفته معاون این طرح که از س��ال 2003 به آن پیوس��ته، این نوآوری دس��تاورد س��ال ها تالش شمار 

گسترده ای از دانشمندان است که اینک مراحل پایانی را پشت سر می گذارد.
 اگر همه فرایندها مطابق پیش بینی ها به انجام رسد، ساخت تلس��کوپ اصلی سال 2014 آغاز می شود. 
هم اکنون کارهای مقدماتی مربوط به آینه 8/4 متری این فناوری و محل استقرار آن در شمال شیلی آغاز 

شده است.

معموال ویروس ها وقتی در رایانه جا خوش می کنند، دیگر 
به این راحتی ها نمی شود بیرونشان کرد. از این رو بعد از 
مدتی مجبور به تعویض سیستم عامل رایانه و احتماال از 
دس��ت دادن اطالعات خود می شوید. پس سعی کنید به 

پیشگیری بیندیشید که خیلی بهتر از درمان است!
اگر از برخی کارب��ران رایانه درباره وابستگی ش��ان به این 
دس��تگاه س��ؤال کنید، بی گمان پاس��خ می دهند: این 
کامپیوتر به جانم بس��ته است. قطعا دلبس��تگی به رایانه 
بیشتر مربوط به محتویات و نرم افزارهایش است تا ظاهر 

و سخت افزارش. 
بس��یاری از ما اطالعاتی در رایانه شخصی خود داریم که 
عالیق، س��الیق و گاهی خاطرات ما را در بر می گیرند. از 
این رو از دس��ت دادن آنها همیش��ه برایمان ناگوار است. 
امکان ندارد شما یک کاربر چندین و چند ساله رایانه باشید 
و تاکنون این بال سرتان نیامده باش��د. گاه و بی گاه، چه از 
طریق اینترنت و چت و س��ایت های آلوده و چه از طریق 
فلش مموری و سی دی و دی وی دی، ویروس و تروجان 
های مختلفی به رایانه شما نفوذ می کنند و به هزار و یک 

ترفند اعصاب شما را به هم می ریزند.
 ،new folder کپ��ی ش��دن ب��ی ه��دف چن��د ه��زار
ح��ذف یا مخفی ش��دن فای��ل ه��ا، ری اس��تارت بدون 
اج��ازه رایان��ه، پایین آم��دن س��رعت سیس��تم عامل 
و... همه و هم��ه کار این وی��روس های موذی اس��ت که 
 وقتی به جان سیس��تم افتادند، حس��ابی از خجالتش در 
 می آیند. معموال ویروس ه��ا وقت��ی در رایانه جا خوش 
می کنند دیگر به این راحتی ها نمی شود بیرونشان کرد. در 
اینجا قصد داریم برخی نرم افزار های حفاظتی که به شما 
در صیانت از اطالعاتتان کمک می کنند را معرفی کنیم تا 

دیگر دچار چنین مشکلی نشوید. 
اولین و مهم ترین نکته این است که نرم افزار های امنیتی 

چند نوع مختلف دارند.
1    آنتی ویروس، تروجان و مالویر

anti spyware 2   برنامه های ضد جاسوسی یا
3   یا دیوار آتش

 internet( 4   ن��رم افزاره��ای امنی��ت اینترنت��ی
)security

 ش��رکت های تولید کننده، نرم افرار ه��ای امنیتی خود 
را به این شکل دسته بندی می کنند. یعنی برای هر کدام 
از این موارد امنیتی، نرم افزاری متفاوت طراحی می کنند. 
رقابت شرکت های تولید فناوری در زمینه نرم افزارهای 
 امنیتی بسیار حس��اس و تنگاتنگ است و تعداد زیادی از 
 این برنامه ه��ا با نام های مختلف در بازار پیدا می ش��وند. 
 ویژگی ه��ای این محص��والت نیز تفاوت های بس��یاری 
 با ه��م دارند، چ��ه از نظر حجم و س��رعت، و چ��ه از نظر 
کارایی. برخی از بهتری��ن و پر طرفدارتری��ن این برند ها 

عبارتند از:

mcafee
ممکن نیست اسمش را نشنیده باشید. این برنامه پیر و پدر 
تمام آنتی ویروس هاست. یک نرم افزار بی اعصاب که وقتی 
یک ویروس به پستش بخورد، از بنیان )یعنی با خود فایل 
و آن برنامه بی نوایی که آلوده شده( نابودش می کند. البته 
جدیدا این مشکلش رفع شده و فقط خود ویروس ها را پاک 
می کند. مک کافی رایانه شما را به یک پادگان نظامی بدل 

می کند و واقعا حواسش به همه چیز هست.

   Nod  32
به گفته  برخی از کارشناسان، برترین نرم افزار امنیتی دنیا 
محسوب می شود، چرا که حجم بس��یار کمی داشته و با 
حداقل سخت افزار کنار می آید. به روزرسانی بی دردسری 
دارد و قطعا با یک بار اس��کن رایانه ش��ما را در برابر همه 
اطالعاتتان رو سفید می کند. در یک جمله می توان گفت: 

nod 32 یک آچار فرانسه تمام عیار برای رایانه شماست.

Avast
 نس��خه امنی��ت اینترنتی اش خ��وب عمل م��ی کند. از

 ویژگی های مهم ای��ن برنامه، حافظت از ن��رم افزار های 
P2P و نرم افزار چت و پیام رس��ان مثل یاهو مس��نجر، 
همچنین قابلیت مراقبت اولیه از کامپیوتر شما در شبکه 
اینترنت است. به همین خاطر به درد کاربرانی می خورد 
که زیاد از ایمیل و صفحات وب استفاده می کنند، از خرید 
اینترنتی خوششان می آید یا با بانک های آنالین سر و کار 
دارند. Avast دارای هسته ای قدرتمند است که به موتور 
جستجو اجازه می دهد ویروس ها و دیگر فایل های مخرب 

را به خوبی شناسایی و از بین ببرد.

avira
یک چتر معروف! این نرم افزار نصب راحت و بی دردسری 
دارد. سبک است و پشتیبانی کامل از نوت بوک ها، حتی 
پشتیبانی از سیستم های قابل حمل با حافظه بسیار کم، از 

نکات قوت آن است. 
 بس��یار پیش می آید هنگام نس��ب یا ورود ب��ه یک بازی 
رایانه ای، آنتی ویروس شما گاه و بی گاه هشدار هایی مبنی 
بر خطرناک بودن آن بازی برایتان نمایش می دهد که واقعا 
اعصاب خردکن هستند. آویرا یک آپشن به دردبخور دارد 
به نام Game Mode که برای تعلیق هش��دارهای غیر 

ضروری در حین بازی های کامپیوتری است. 
 اگر از ش��بکه های عمومی WiFi اس��تفاده می کنید، 
موزی��ک و ویدئو دانلود می کنی��د و آنها را ب��ا دیگران به 
اشتراک می گذارید، Avira می تواند انتخاب خوبی باشد.

 کدام آنتي ویروس 
مناسب تر است؟ 
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فناوری

عکس نوشت

اخبار ویژه

این تصویر از شهر مقدس کربال و برخی 
محله های قدیمی آن گرفته شده است که 
نوع عجیب و نادر سیم کشی برق را در این 
محالت نشان می دهد. 
جالب این که در این مناطق وقتی سیم 
برق منزلی قطع می شود، صاحبخانه 
دنبال محل قطع اتصال نمی رود و یک 
سیم دیگر از دکل اصلی به منزل خود 
می کشد!
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چهره

حجت االسالم والمسلمین زائری

در روزه��ای گذش��ته اخباری 
مجید 
منتشر شده است مبنی بر این کافی

 که مدی��ر عامل یک ش��رکت
 نیمه دولتی 100 میلیون تومان پاداش گرفته است.

 البته ما که انصافا بخیل نیستیم و مطمئنیم مدیر عامل 
مذکور حتما خدمتی درخور انجام داده اند که مستحق 
چنین پاداشی ش��ده اند، اما عده ای از اصحاب نقد و نظر 
بر آشفته ش��ده اند که اگر پول علف خرس هم بود، دادن 
این همه اش به یک نفر، اسباب ثقل سرد و باقی معضالت 
می شد، چه رسد به االن که بسیاری از مردم همیشه در 
 صحنه، به زحمت ناهار را به ش��ام گره می زنند و شام را 

به صبحانه. 
در این ارتب��اط فرضیه های زیر ب��ه نظیر حقیر محتمل 

می رسد:
1    اساسا پاداش صد میلیون تومانی در کار نیست و 

همه می توانند به اس��تراحت ادامه داده و اعصاب خود را 
بیهوده مشوش نساخته و خانواده ای را از نگرانی در آورند.

عنوان س�ناریو:  در دس�ت بررس�ی اس�ت 
)تکذیب سابق(

2    پاداشی در کار بوده، ولی صد میلیون تومان نبوده، 
بلکه مقدار بسیار کمی بوده است، مثال صد میلیون ریال 
که بر همه واضح و مبرهن است که برای شرکتی که حقوق 
ماهانه روسایش سر به ده ها میلیون می زند، این نه تنها 
مورد غریبی نبوده بلکه اجحافی در حق مدیر عامل خدوم 

نیز محسوب می شود.
عنوان سناریو: ا ن شاء اهلل گربه است

3   اخبار منتش��ره کامال درست اس��ت؛ ایشان صد 
میلیون پاداش گرفته اند، اما این روال رایج است. وضع ما 
این قدر خوب است که عشق می کنیم به مدیر عامل خود 

صد میلیون پاداش بدهیم.

عنوان سناریو: بچه مایه دار لوتی
4    در این مس��أله برخالف شیطنت های رسانه ای و 
غبار آلود کردن فضا، مدیریتی بس��یار عالی انجام گرفته 
است. به این نحو که با توجه به اختالس سه هزار میلیارد 
تومانی در میان مدیران این احساس به وجود آمده بود که 
مگر ما خدای ناکرده بیل به کمرمان خورده است و قس 
علی هذا... لذا در مجموع دوستان به این نتیجه رسیدند 
که »راه بر تکرار حادثه بربندند«. در نتیجه آقاوار، نفری 
100 میلیون تومان به مدیران اعطا کرده اند جهت تحبیب 

قلوب و باقی ماجراها.
عنوان سناریو: مدیریت بحران پیش از بحران

با توجه به چهار س��ناریو فوق به خوبی متوجه می شویم 
جای هیچ نگرانی نیس��ت و همه چیز به حول و قوه الهی 
در آرامش به سر می برد. به همین مناسبت جا دارد یک 

بار دیگر از تالش های مسئوالن قدردانی عمل بیاوریم.

روز جزا دست انداز
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آگهی مناقصه عمومی
شماره 91-1

متراژ محل اجرا
)مترمربع(

مبلغ برآورد 
)ریال(

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

اصفهان- کیلومتر 5 جاده 
اصفهان شیراز- روبروی 

گمرک- پایگاه امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان

3 ماه1226/563/388/101/97450/000/000

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 ظهر مورخ 91/2/20

به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد اجرای ساختمان مدیریت 
بحران )EOC( خود به مشخصات ذیل را از محل اعتبارات تملک دارائی 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که حداقل دارای رتبه پایه 3 در 
رشته ابنیه هستند واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 
91/2/17 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند. ضمنًا تحویل یک 
جام شماره  به حساب  واریزی  ریال   250000 مبلغ  به  بانکی  فیش  برگ 
12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل 

احمر به منظور شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 

معاونت اداری و پشتیبانی
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